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CAMARA DOS SRS. DEPUTADOS 

Sessão em ~ de Julho 

PRESIDE!'<CIA DO SR. VISCONDE DE BAEPENDY 

Smou.RIO.- Expediente.- Ordem do dia.-Garan
ti~ de juro. Discu1·so do 81·. Ribeiro da Luz. 
Pen_stlo . . - Naturalisação.- Orçamento do im
peno. D1scu1·sos dos S1·s. Sayão Lobato e Secco. 

A' hora do. c.;stume faz-se a. chamada e achando-
ae p~esentes os Srs. visconde de Baependy, Paula. 
Candido, Machado, Corrêa das Neves Lima, Pa
·Checo Jordã~, Góes Siqueira., conego Leal, Sayão 
Lobato Jumor, Augusto Chaves Luiz Carlos 
F~!reira de Aguiar, .Teixeira de Souza, Caldre ~ 
Ftao, Santos e Almeida, Dutra Rocha, Ribeiro 
Pedreira, Padua Fleury, Souza Leão, Cunha, Al~ 
meida e Albuquerque, Antonio Carlos Fausto 
Bretas, Aprigio Guimarães, Secco, Seár~, Pautá 
Santos, Ribeiro da Luz, Ferraz, barão de Ma
roim, Brusque, Monteiro de Barros, D. Francisco 
Horta, Mello Franco, Belfor; Mendes de Almeida' 
Luiz Araujo, Paranaguá, Taques, André Bastos' 
Antonio Candido, José Mathias, Sayão Lobato: 
Paula Bap,tista, Souza Mendes, Luiz Soares 
Araujo Jorge, conego Silva, Paes Barreto Tei~ 
xeira de Macr.do, Sá e Albuquerque, Sobral: Ber
nardes de Gouvêa e Barreto Pedroso, o Sr. pre
sidente declara aberta a sessão. 

.Compare9em depois os Srs. F. Octaviano, Araujo 
Ltmu, J ose Ascenso, Raposo da Camara, V. Lis
boa, Nebias, Viriato, Domingues Silva, Dias de 
·Carvalho, Barbosa da Cunha, Pinto de Campos 
Nunes Gonçalves, Figueira de Mello, Jacintho de 
Mendonça, Eduardo França, Fernandes Vieira 
Leitão da Cunha, Augusto de Oliveira, Freita~ 
Tra..-assos, Azeredo Coutinho, Saraiva, Pereira da 
Silva, Gomes Ribeiro, F ernandes Vieira, Rodri
gues Silva, Nabuco, Livramento, Lima e Silva 
So_!Jrinho, Rocha, Hen~iques, Para?hos, .Maga 
lhaes Castro , Zachanas, Theophtlo, Siqueira 
Queiroz, Paula Fonseca, Costa Machado, Castello 
Branco, Brandão, Barbosa, Pacca e Titára. 

Lêm:se e approvão-se as actas das sessões de 
~ e 30 do passado. 

EXPEDIENTE 

Um officío do Sr. ministro da fazenda dando 
·as informações por esta camara pedidas sobre o 
.requerimento em que os estabelecimentos de ca-

ridada da província de Pernambuco pedem que 
se lhes augmente seu patrimonio com os bena 
que pertencerão ao encapellado do Engenho Nov() 
de Goyaniln., encorporados aos proprios nacionaes. 
-A' quem fez a requisição. 

Do Sr. ministro do imperio, enviando o· auto
grapho da resolução da assembléa geral legisla, 
tiva que approva a pensão concedida á marqueza 
de Jacarepaguá, na qual S. M. Imperial consente. 
-A' archivar-se. 

Do· mesmo Sr. ministro, enviando um officio do 
presidente da província do Ceará, acompanhado 
da ·representação que á ass.embléa geral legisla
tiva dirige a irmandade de Nossa Senhora da 
Conceição do Outeiro da Prainha, na capital da 

. dita província, pedindo a faculdade de possuir 
bens de raiz até o valor de 20:0000S. -A' com-
mi.o;são de fazenda. . 

Do mesmo Sr. ministro, enviando o requeri
mento em que Fortunato Mazioti pede ae fixe 
OJdenado e gratificação como mestre de musica 
de SS. MM. Imperiaes.- A' commjssão de pen
sões e ordenados. 

Do mesmo Sr. ministro,. transmittindo a repre· 
sentação que a camara municipal da cidade d& 
Victoria, da província do Espírito Santo dirige 
á assembléa gE!ral leg islativa, sobre a desanne
xação do municipi"l de Itapemirim, da mesma 
província.- A' commissão de .estatística. 

Do Sr. l• secretario do senado, communicando 
que constou ao senadó que S. M. Imperial con
sente em varias resoluções.-Fica a camara in
teirada. 

Officios dos presidentes das províncias do Ma
ranhão e Pará, . o da primeira enviando dous 
exemplares da fal ia com que abrio a assembléa 
legislativa da mesma província no dia 3 de Maio 
do corrente unno; e o da segunda, enviando dous 
exemplares do relatori:> com que no dia 14 de 
Maio do corrente passou-lhe a administração da 
província o conselheiro Sebastião do Rego Barros, 
e as collecções das leis promulgadas pela assem
bléa da mesma província nos annos de 1841 a 
18J3. - A' commissão de assembléas provin
ciaes . 

Requerimento de José Coutinho de Azevedo 
Vasconcellos, silbdito portuguez, e de Rafael 
Ariani, pedindo dispensa na lei para poder na
turalisar-se cidadão brazileiro. - A' com missão 
de constituição e poderes. 

De Antonio Corrêa Maia, porteiro do tribunal 
do commercio da província de Pernambuco, . e 
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dos officiaes e mais empregados da secretaria do 
tribunal do conselho supremo militar, pechndo 
aurrmento de s eue ordenados; e de Manoel. Ro
dri'anes de Mello Uchôa, pedindo uma l_llerce pe · 
cm~iaria em remuneracão dos seus serviços pres
tadus na c,1techese e· éivilisação dos índios .. - A' 
commissão de pensões e ordenados. . 

Da regente e mais irm~s do recollm:~wnto do 
Senhor dos Perdões, da c1dade da Balna, e das 
irmandades do ::;s. Sacramento ela freguezia de 
Santo Antonio, da capital da província da Bahia, 
pedindo: a primeil'a, clisyensa nas _le1s de amor
tização para que o dito recolhimento pos::>a 
adquirir em biJ::tS de raiz até a quantJ:;t de 
30:1JOOS ; e a segunda, permissão para possmrem 
dnas casas que em testamento lhGs deixou Do
mingos Vaz de Carvalho. -A' commissão de fa
zenda. 

Da irmandade de Nossa Sflnh ora da Assumpçfio 
das :FL·onteiras, erecta na igreja da mesma in
vocação sita na estancia do fallecido mestr<1 de 
campo HenriqHe Dias, provincia ele Pernamb;1co, 
pedindo que na l ei do orçamento se cons1gne 
uma quota pi'lra pagam ento de um capellão que 
celebre naquella igreja o santo sacr1ficio da 
missa e s e preste a0s demais actos r eligiosos. -
A' 2• commis$ão de orçamente. 

Lêm-se e approvão-se varias redacções e o 
seguinte parecer : 

<tA cGnnmissão de fazenda a quem foi presente 
o requerimento dG Jon(juim José de Araujo, da 
proVíncia tla Bahia, pedindo o pagamento que lhe 
tem sido den egado pelo governo imperial da 
quantiac de oUOS ele ordenado que vencera como 
conttldor da thesomaria de fazenda da dita pro
víncia desde o dia 1° de Setembro de 18i2· até o 
fim de F'evereiro de 1853, precisa obter informa
ções do governo .sobre esta reclamação afim ele 
dar seu parec~r; por isso req uer qne para esse 
fim se envie ao governo a respectiva reclamação. 
· << .Paço da !)amàra dos deputados, 28 de J~mho 

de .1853.- G. Carneiro de Campos .-SilvaFerra.z » 
Siío julgados objedos de deliberação, e vão a 

imprimir para entmr na ordem dos trabalhos, 
os seguintes parecere:;; : 

<< Jc1aquim Gianini, subdito toscano, professor 
de nmsica da. capella imperial e do theatro ly
rico desta córte, onde reside a mais de n ove 
annos, t endo feito na camara muni cipal a de
cl-aração exigida pelo líi 3° do art. 1° da lei de 
23 de Outubro de 1832 para poder naturalisnr- ' 
se, requer ao poder legislativo que lhe seja dis
pensado o lapso de tempo poo;terior áqnella 
declaração. para .desde já gozar dos direitos de 
cid.tdão brazileiro. 

· (, A con1nÜStião de constituição entendendo que 
o pretendente é C:igno da graça que implor.1, 
tem a honra ele offerecer á approvação ·desta 
camara em· favor delle a seguinte resolução : 

·,,A assembléa geral legislativa resolve: 
<< Artigo unico. O governo fica autorisa<.lo para 

coneeder carta de naturalisação de cidadão hra
zileiro a Joaquim Gianini, subdito da Tos0!ma 
reside.nte nesta côrte, dispensadas em seu. favo; 
as. disposições das leis em contrario. 

<< Paço ela camara dos deputados, em 27 de 
Júnho ele 1855.- D. · T. de Macedo. ·- G. e Vas
concellos. » 

<< A commissão de commercio, industria e artes 
a quem ·foi presente o decreto do governo n. 1,47S 

. d!'l 2~ d~ _Novembro do anno passado, que altera 
as c~md1çoes annexas' ao de n. 1,113 de 31 de 
Jane1ro ele 185i:l, pelo qual se concedeu á com
p.'tnbia per~ambucana privilegio exclusiv'o para a 
navegaç,to _a . vapo1: entre C! porto do R ecife até 
i> de Macetó,~ na hnha do [sul, e o ~a Fortaleza 

na elo norte·, depois de haver examinado a ma
teria accura,tamente, como lhe cumpre ; e atten
dendo á grande utilidade quo ao commercio e á 
agricultura deve resultar da navegação costeira 
á vapor, assim como aos pequenos lucro~ que 
em seu começo terá de obter a companhia de 
que se trata, e as difficuldades que deve encon
trai' na direcção de seus trabalhos ; é a mesma 
cornmissão de parecer que· o poder legislativo 
approve 11ão só o . an_gmento da subvenção con
cedida pelo govemo a dita companhiR, como os 
favores e indultns outorgados com o fim de ani
mal-a e protegd-a, como consta do supracitado 
decreto n. I ,n8 ; e portanto a commissão t~m a 
honra d e: submetter á consideração da cmnara 
o seguinte 

<( PROJECTO DE RESOLUÇÃO 

c.< A assembléa geral legislativa r esol ve : 

<< Art. l,o Fica approvada a 1• condição, a que 
se retere o decreto do governo n. H7tl do 22 de 
Novembro de 18;)4, que augmenta a quantia annual 

• de 2-1:0008000 á subvenção concedida á companhia 
p ernambucana de navegação á vapor. 

,, Art. 2.o Fica igualmente approvacla a con
dição 4• do decreto, de que trata o art. lo, se
gundo a qual são concedidos á referida compa
nhi a ·pernambucana os mesmos favores outorgados 
á companhia brazileira ele paquetes de vapor, 
organisada nesta côrte, e que constão do decreto 
.n. 767 de 10 do Março de 1851. 

« Art. 3.o E' approvada a concliçfio 5• do . de
creto, a que se rderem os artigos antecedentes, 
segundo a qual os nacionaeo> empregados nos 
vapc.•res da cmnpolllhia gozaráõ da isenção do 
serviço da guarda nacional e do recrutamento, . 

« Art. 4.° Ficão revogadas as disposições em 
contrario. 

<< Sala das cómmis>ões, em 28 dll Junho d(l 
1835.- Almeida e Albt~que1·que.- Silva Fen·uz.
Viriato. » 

o S•·. Nunes Gonçalves :-Sr. presidente; 
pedi a palavra para fazer uma r eclam ação. No · 
discurso do Sr. Pereira da Silva apparece um 
aparte que se me at tribue ; diz-se ahi: «A poiado [. 
a nossa constituição não reconhece o. poder eccie~ 
siastico. I' ELt mio profel'l tal aparte, nem podia 
proferir ; se alguem o deu, carregue com a pa 
ternidade ... 

O Sn. CoRRÊA DAs NEvEs : - Duvido que ache 
quem o queira. · ·· 

O Sn. NuNES GoNÇALVES:- Julguei do meu de~ 
ver fctzer esta reclamação, visto não serem estas · 
as minhas idéas, e peço ao Sr. tachigrapho que 
tome nota clella. 

PRIMEIRA. PARTE DA ORDEM DO DIA 

GARANTIA DE JURO 

Continúa a primeira discussõ.o do projecto que· 
garante um juro para a constrncção d!il uma 
estrada ·de Petropolis á Parahybuna. · 

o Sr. Ribeiro da Lnz:-Como deputado 
pela provincia de Minas-Gerae3 julgo do meu 
rigoroso dever fazer algumas considerações em 
favur do projecto que se acha em dLicussão. Eu· 
me limitaria a mostrar sua ·· convehiencia e uti
lidade, se porventura os nobres deputados que 
discutirão se tivessem limitado a observar rigo· 
rosamente o regiment" da casa ; e pois, Sr. pre
sidente, Y. Ex. me .permittirá que eu os acom
panhe na argumentação que estabelecêrão. 

Não me parece haver muità. justiça da partt · 
dos nobres deputados que têm combatido o pro-
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J.e.cto, porque a província de Minas é um a daquellas 
que ·menos pe3ada tem sido aos cofres publicos. 
Nas duas sessões da presente legislatura· ne
nhuma quota se votou para obras publicas em 
mii1ha pruvincia, e nem me consta que na l .'gis
Iatura passada se tenha votado. Posso asseve· 
:rar. á camara que da quota dada para "bras publi
cas ao Sr. ministro do imperio par>t ser r epartida 
pela~ províncias, deu-se nos dous ultimo.-; exercícios 
a quantia de 21:600$ á provinda de Minas, sendo 
20:000$ para construcção da ponte do Rio P1·eto, 
.rio que serve de divisa ás províncias de Minas 
e . ,Rio de Janeiro, is to é, para uma o ora com
mum a du,Js províncias, e 1:600S para a despeza 
de uma expediç>'io dirigida por um engenheiro 
que foi ao sertão do Rio Doce calcular a lati
.tude · e lo'ngitude de uma povoação do sertão, a 
povoação do Cuiaté. 

Ora, sendo assim, me parece haver injus tiça 
da parte dos nobres deputados quando se rccusão 
.a concorrer com o seu voto em .f,tvor do pro· 
jecto, sendo que . as outras províncias do impe· 
rio, principalmente no ultimo exe,·eicio, fonlo 
t .odas muito bem aquinhoadas com essa quota 
.qu1l'tl.cou a arbitrio do Sr. ministro do impe1·io: 
á excepção das províncias de Goyaz, Mato-Grosso 
e Pará que obtiverão 10:0008 para obras publi
cas, e a do Rio Grande do Norte 5:0!.lll8, todas 
as mais obtiverão H, 30 e 40:0008, e a do nobre 
~eputado 60:000$ .. :. 

O SR. AuGUSTO DE OLIVEIRA.: - Isto não diz 
nada. · 

O Sn.. RIBEIRO DA Luz: - Diz at'guma cousa, 
.diz que não ha muita justiça da parte do nobre 
deputado oppondo-se ao projecto, visto que a pro
víncia de Minas é aquella que não tem sido 
aquinhoada .... 

O Sn.. AuGusTo DE OLIVEIRA: -Não dL;cutimos 
a ques tão no terréno do provincialismo. 

O Sa. RIBEIRO DA Luz:-0 projecto em discussão 
autorba o governo a garantir 2% á companhia 
que se organisar para const.ruir uma estrada que 
·se dirija do Parahybuna a Pett opolis; persua
dem-se os nobres deputados qu,, daqui tem da 
resultar grande despeza, mas observo que esta 
.despeza será meramente nom·n:d, e quando se 
realize não póde exceder a liO:OOOS, que consti 
tuem 2% de 3,000:0:JOS. Ora, eu presumo que o 
·governo geral tem de chamar a si a c"nservação 
·dessa es trada, e sendo assim a despeza que olle 
·tiver de fazer, passando o projecto , será igual 
áquella que ha de fazer se chamar a si a c~>n
servação da mesma, visto que é ella de 60:000$. 
Mas digo que essa despeza será meramente no
minal, porque estou persuadido que esta es trada 
ha de produzir uma renda tal que túw snrá 
preciso que o cofre geral, e mesmo o cofre pro
vincial despendão quantia alguma pa\"a a garantia 
do juro. 
· Já se disse aqui n a discu>são que transit:'io 

annualmente por essa estrada cinco milhões de 
arrobas; acredito que esta quantidade niio é 
exagerada, que talvez a importação e a expor
tação o·rcem por mais de 5 milhões ; mas dado 
o caso que unicamente transitem 5· milhões de 
arrobas, calculando-se que cada arroba pagué 
termo médio 20 réis por legua, temos que 5 mi
lhões de arrobas em uma Iegua devem produzir 
lOO:OOOS, que multiplicados por 12 leguas, que é 
a distancia mais ou menos que ha do Parahy· 
buna a Petropoli$, dão 1,200:000S .... 

O Sa. AuGuSTo DE. OLIVElll.A.:-:-0 que virá pelo 
-caminho de ferro? 
F O SR. ~IBEIRO DA .Luz:-:rratarei desta materia 
mais ad1ante. Temos pots que a estrada dê 
1,200:00:JH, estou .,que 600:(1~08 sejão applicad?s 
para a conservaçao e custe1o da estrada, ficao 

600:00fJII que constituem o juro de 20% de 3,000:000H. 
9ra, na conformidar.le do paragrapho 2• do pro· 
Je·:to, desde que a estrada p:·oduzir mais de 
10 %, todo o excedente de 10 % deve ser empre· 
gado no fundo de amortização. Assim rendendo 
a estmda 600:0008, a quantia de 300: 000$ vem a 
formar 10% ele 3,000:000$, e será essa a quantia . 
que tem de ser dada á companhia como divi
dendo entre seus accionistas, ficando, como disse, 
outros 300:000,9 para o fllndo de reserva. Assim 
~eremos no espaço de 10 annos 3,000:0008 ; isto 
e, um capibLl igual áquelle que é garantido pelo 
_(lrojccto; ficará o governo por consequencia nessa 
epoca, no fim dos 10 annos, exonerado da ga· 
rantia do juro, e a companhia perderá a pro· 
pnedade da estrada. · 
. Mas entendem os nobres deputados que o pro
Jecto em di~cussão é desnecessario, que essa 
e~trada é uma estrada de luxo, visto que estan· 
do-se constmindo a estraJa de ferro de D. Pedro li, 
torna-se completamente düsnece.c;swia a estrada 
do Parahybuna a Petropolis, porqLtanto a estrada 
de ferro tem de ir cortar essa estrada. Eu 
o_!Jservo aos nobres deputados que ha completo 
engano. da sua ·parte; é certo que se tem de 
construn· a estrada de ferro ele P edr o li, mas o 
tronco principal dessa estrada, segundo o con· 
tracto estabelecido ultimam ente pelo governo, 
deve chegar a um ponto do valle do Parahyba, 
ponto que não se detel'lninou no contmctn, nem 
se sabe. qual- elle seja; mas supponhc que a 
companhia tomará no Valle do Parahyba um 
ponto tal que guarde urna igu al distancia tanto 
para o Porto Novo do Cunha como para o porto 
Ja .Cachoetra. Se a companhia não proceder 
ass1m, se rlla procurar inclinar o ponte principal 
da estrada para o norte, entiio virá encontrar-se 
esta estrada, mas dahi resultará qLle inclinando 
o ponto para o norte, indo procurar por exomplo 
as Tres Barras onde tem de passar a estrada 
de que trata o projecto, collocará o tronco prin
cipal da estrada na distancia do Porto Novo do 
t:unha 12 ou l3legttas, entretanto que esse tronco 
ficará dh:tan te da · Cachoeira .tO ou :'\0 leguas. 
Póde~se suppór, ou ha toda probabilidade que 
a companhia não collocará o tronco princtpal da 
P.S tmda senao . em um ponto quP fique quasí 

· equidistante do Porto Noyo do Cunha e do porto 
da Cachoeira. Ora. se ella procurar este punto, 
que é · mait·.t r~zoav.el, porque o tronco princ1pal 
desta estrada e mmto uo Slll, E:ntretanto que a 
estrada garantida pelo projecto tem de vir muito 
ao nortD, ten1os que só daqui a 5 annos, na fónna 
do contracto, terá o tronco principal da estrada 
de ferro chegado ao Valle do P<l! ahyba, isto é, 
a um ponto que não é o mesmo por onde tem 
de passar esta estrada do proj ecto, mas que deve 
distar clelle ele 10 a 20 leguas. 

E pergunto, em que poderá a estrada de feno 
prejQdicar a esta, quando ellas não se encontrão, 
quando o tronco ela estrada de ferro tem de 
ficar a não pequena distancia ? Creio, como j á 
disse, que a companhiR. mesmo po.r sea interesse 
uào transformará o tronco da estrada em ramal 
inclinando-o para o Porto Novo do Cunha, por
que tendo prazos marcados no contracto para 
construcção dos ramaes, se tornará de mui facil, 
a do outro será muito difficil por sua grande 
·exte11São. 

E' certo porém que se se construir o ramal 
do Porto Novo do Cunha tem elle de ir cortar 
a estrada de que trata o projecto ; mas, segundo 
o contmcto feito com o governo, esse ramal só 
jJLJclerá estar concluído daqui a 9 annos, a contar 
do dia 9 de Agosto proximo futuro. Ora, per
gunto eu, concluído esse ramal do Porto Novo 
do Cunha daqui a 9 annos, ha de a província. 
de Minas Gemes nesse espaço de tempo conti
nuar bloqueada? · poderá continuar a existir a 
companhia União e Inclustria ? Esta companhia 
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se organisou sem o menor auxilio do governo 
geral, e apenas. recebeu um _pequeno auxilio do 
governo provincial : comprometteu-se ella a con
cluir a estrada dentro de 5 annos, tres annos_ 
já se _achão passados, restão apenas dous para 
se concluir a obra. Ora, concluzda essa estrada 
no fim de dous annos, porq:u~ se a não con
cluir tem a companhia de su~eztar-se a multas, 
qual será o passageiro de Mmas qu~ se ha _de 
querer servir dos carros da companhza que tem 
de vir de Barbacena ao Parahybuna? ha de elle 
abandonar os seus meios de conducção, e vir no 
Parahybuna contractar outros para chegar á côrte? 
Os nobres deputados sabem que a estrada a cargo 
da companhia é um~ estrada q~e pri~cipi_a no II!eio 
do caminho e termma no melO ; nao e poss1vel 
que os mi oeiros possão utilisar-se della ; por
tanto se se não procurar ligar a estrada do 
Parahybuna a cargo da companh_ia União ~ Iz~
dustria com a cidade de Petropolzs. a provmc1a 
de Mmas tem de Hoffrer graves prejuízos, e não 
é possível que essa companhia possa subsistir, 
porque no espaço de 7 annos t em de ver para
lysados todos os ~eus interesse~, to_dos os seus lu
cros, as suas acçoes se depreczarâo no mercado, e 
por fim ella desapparecerá completamente. 

O nobre deputado pela província de Pernam
bueo _julgou que 1!- quaJ?tia de 3,000_:000S de _que 
faz menção o proJecto e uma quantia excesstva, 
exagerada ; mas eu observo ao nobre deputado que 
não ha exageração alguma nesta quantia. O ter
reno por onde tem de passar esta estrada é de 
uma natureza muito difficil ; a construcção da 
estrada ahi tem de ser muito dispendiosa. 

Mas ainda que seja exagerada a quantia, se 
o nobre deputado lesse com attenção o projecto 
havia de verificar que se fixa esta quantia como 
o maximo daquella cujo juro o governo tem de 
garantir, e que, ainda que a companhia não des
pencla esta quantia, o governo não fica obrigado 
a garantit• senão o juro daquillo que effectiva
mente tiver-se despendido. Se a companhia não 
gastar senão 2,00íJ:OOOS, a garantia do juro não 
será tienão de 40:000S, e assim tambem se gas
tar mais de 3,000:000fl o governo não é obrigado 
senão ao jure. desta quantia, GO:OOOS, como o 
maximo. 

O nobre deputado deve notar que para a estrada 
de ferro de Pedro II fixou-se· o ml,lJ(imo da des
peza em 38,000:0000$, e o governo não fica res
ponsavel por um juro maior do que fôr corres
pondente a esta quantia, embora a despeza ande 
em muito mais ; o mesmo acontece a respeito 
desta. 

O nobre deputado pela província do Rio de 
Janeiro declarou que este projccto demonstrava, 
ou era uma prova de que pouco se confiava na 
realisação da estrada de ferro de Pedro II ; mas 
eu devo dizer ao nobre deputado que tendo assi
gnado este projecto, nem por isso duvido, nem 
desconfio da realisação desta estrada, e que ao 
contrario acredito que ella se fará em vista do 
empenho que ha no paiz para a sua realisação, 
e em vista da abundancia que temos de capi
tMs. 

Mas além das razões que expuz para que se 
deva fazer esta estrada sem que a outra a possa 
prejudicar, devo dizer que a estrada de ferro 
de PedrcJ II póde-se realisar na 1• secção daqui 
a dous annos ; porém que o espaço de tempo 
dado para a construcção da 2• secção, isto é, 
desde o rio Guandú até o valle do Parahyba, 
me parece pequeno ; ha de se encontrar serios 
embaraços na sua realisáção. Observo até que 
não se guardou a devida proporção na demar
cação do prazo desta segunda secção em relação 
á da primeira, porque o terreno da primeira sec
ção presta-se a facílima construcção, pôde-se dizer 
que a despeza que se tem - de fazer ahi será pe
quena, o que não acontece a respeito da segunda, 

em q:ue se tem . de atravessar uma grande serra. 
(Apowdo.) _Por Isso não confio muito em que se 
possa real!sar o tronco principal da estrada em 
5 ann9s ; mas quando se rralise, uma vez que 
elle n_ao se encontra com a estrada de que trata
o proJecto, só estando prompto o ramal do Porto 
Novo, . daqui a nove_ anno~, desapparecerá sua 
necessidade em relaçao ao commercio de Minas _ 
podendo todavia servir para por ella transitarP.~ 
os generos produzidos nas povoações proximas, 
quer para ~strada de ferro, quer para esta cô:rt.e. 
Notando alem dz~so que nnutos animaes· que são 
e?tport~~os d~ Mmas em grande quantidade con
tmuarao a v1r por esta estrada. Assim supponho 
que os nobres deputados, em vista das conside
rações que acabo de fazer, não terão duvida 
alguma em Yotar pelo projecto, que me parece 
se;: de absoluta necessidade para a província de 
Minas ; e ~e elle ~~o passar tera de desapparecer 
a companh1a- Uma o_ e Industria -, unica que se 
tem talvez, estabelecido sem apoio ou protecção 
do governo. (Apoiados.) 

Não havendo mais quem peça a palavra e 
posto a voto~ o pr<?J ecte, é approvado para pa~ar 
á segunda d1scussao. 

PENSÃO 

Segue-se a discussão do projecto não impresso 
da commissão de pensões e ordenados, approvand~
uma pensão ao marinheiro Jacintho üardoso da 
Silva. 

E' . approvado o requerimento feito na sessão 
antecedente_ pelo Sr. t>ayão Lobato Junior para 
que o projecto tenha uma unica discus::~ão. 

JL1lgando-se ~ .projecto di~cutido, e posto a 
votos em escrutmw secreto, e approvado unani
memente. 

NATURALISAÇÃO 

Entra em unica discussão a seguinte 

« Emenda feita e app1·ovada pelo senado á pl·o
posiçâo da camara ·dos deputados auto.,..isando 
o governo para conceder carta de natw·alisa
ção de cidadão b1·azileiTa ao subdito pl·ussiano
Carlos F1·ede1·ico Adão Floe{e" e outros . . 

« Depois do nome Haworth Southan, accres
cente-!le- e a José Bouis, de nação franceza · -
s:g_11indo-se o mais como esta na mesma prÓpo
Siçao. 

« Paço do senado, em 25 de Junho de 1855.
:lvfanoel Ignacio Ca·1)alcanti de Laceí·da, presi
dente.-José da Silva lvfa{ra, lo secretario.-José 
Joaquim Berna1·des Torres, 4o secretario. ,, 

Posta -a votos por escrutini.:., é approvada. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

ORÇAME~ITO DO IMPERIO 

L êm-se, apoião-se e entrão em discussão as 
seguintes emclndas : 1> 

" Ao art. 2°, Sl 11, augmente-se- a verba com a 
quantia de 800$. (Este augmento é consequencia 
da resolução de 2l:l de Julho de 185!, que ele
vou os vencimentos dos correios _da secretaria.)-
Fausto de Aguia1·.-B. A. de M. Taques.-A. J. 
Flem·iques. " 

<< Ao art. 2o, §41-eleve-se a verba a 4:000$ (com 
o instituto historico geographico). - Fau.sto de
Aguiar.-Perei1·a da Silva.-J. de Góes Siqueira.)) 

« Ao art. 2o, Sl 27, addite-se:- e auxilio ás
obras prvvinciaes. -Fausto de Aguiar.-B. A .. 
de M. Taques.-A. J-Flenl'iques., 
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o Sr. Sayão L•' bato:- Sr. presidente, 

empenhando-m~ na . discussão do orçall!ento da 
repartição do rmpeno, era. meu proposito faz~tr 
succin_tas observações a respeito de alguns :;:s
sumptos concernentell a este orçamento mas o dis
curso dq n.-bre deputado que em ultimo lugar 
occupbu a attenção da camara me leva a outra 
série de considerações. O nobre deputado em seu 
discurso, na parte politica aventou questõe~ da 
maior importancia, e que na quadra actual arnda 
mais interessantes se tornão porque no presente · 
se agita · e se provoca uma decisão que ta~vez 
possa influir por um modo fatal nos. d~stmos 
do imperio ; assim reconheço-me c~nstJtmdo ;na 
i>bri ~acão de entrar com todo o cmdado na dis
cussao-de semelba11tes questões. Demais, Sr. pre
sidfinte, o nobre deputado na. ultima parte do 
seu discurso trouxe ao conheCimento da camara 
negocias especiaes da província do Rio de Ja
neiro por onde tenho a honra de ser represen
tante; onde sou domiciliaria, e arespeito ~a qual, 
por minha parte, tambem me cumpre dJZ•Jr al
guma. co usa . 

Acompanharei portanto o nobre deputado em 
seu discurso. Principiou o nobre deputado por 
fazer a mais grave accusação ao partido co;nser
-vador, arguindo-o de ha:ver abastardado o regimen 
representativo e mystificado as instituições de ~El 
povo livre. O nobre ~eputado por essa occas1ao 
1·econheceu · que· o part1do conservador hav1a pres
tado bons serv.·,ços, e declarou que nessa accu
sação que elle fazia, tinha sido precedido . pelos 
Srs. ministros da justiça e da fazenda, presidente 
do conselho ; que elles tambem pela sua parte) á 
.havião declarado alto e bom som que o part1do 
.conservador havi'l abastardado o systema repre
sentativo c mystificado algumas inBtituições de 
11m povo livre. 

Causou·me estranheza, Sr. pi·esidente, esta im
putação do nobre deputado, porque em verdade 
não me recordo de ouvir aos Srs. ministros pro
ferir tal propc,sição. (Apoiados.) Na boca delles 
não era isso simplesmente uma injusta e grave 
arguição ao partido conservador, era uma re
tractação de todo o seu passado e alguma causa 
mais. · 

O Sa. F. OcTAVJANO :, - A questão é de re
dacção. 

O Sn. SA YÃO LoBA TO : - Mas, seja com fôr, se 
os nobres ministros desposão · o pensamento do 
nobre deputado, razão de mais para que apu· 
remos este ponto, para que os discutamos em 
.ordem a esclarecer uma questão que realmente 
é importantíssima para o paiz. (Apoiados.) 

O Sn. F. OcTAVJANo :-Não sei interpretar de 
outro modo a phrase ''leis de reacção ou tran
sição.» 

O. Sn. SAYÃo LOBA TO :-Concordo, não é nego
cio em que eu tenha interess!l de suppôr uma 

contestação ao que diz o nobre deputado. Aquelles 
que como elle entendem que o regimen repre
sentativo se acha abastardado e viciado no paiz, 
assignalão um grande symptoma em que enxer
gão a prova cabal e convincente desse estado 
de abastardamento, _vem a ser o facto na maio
:;~:idade das camaras, isto é unanimidade da opinião 
representada na camara dos deputados ; elles 
sustentão que n'um paiz aonde ha governo repre
f!entativo, onde o voto é livre, é impossível uma · 
camara unanime ; uma camara unanime é a de
monstração da tyrannia do governo, porque não 
é explicavel, não é possível tal unanimidade sem 
constrangimento, sem essa · imposição da força 
maior do governo. 

Sr. presidente, sem querer repellir esse facto 
c:omo significando o estado de imperfeição do regi

. men representativo no nosso paiz, eu quero con-
TOKO 3. 

siderar esta questão pelo lado qne ella é posta 
pelo nobre deputado e :pelos . que o acompanhão .. 
no mesmo pensamento, Isto e, se este facto si-
gnificando o ab9:starqa':llento, o vicio do sys
tema .represent.atrvo e . 1mputav~l ao partido mo
narciuco const1tuc10nal ao partido conservador · 
se a maligna intltlcnci~ , desse partido, j á pelÔ 
l~do .da su(_l doutrma, Ja pelo lado da sua pra
tica e que ~ dev1do o abastardamento do regimen 
representatiVo que elle possa significar. 

Sr. presidente, como doutrina o principal ca
racterisLico do partido conservador é a habilita
ção do governo com me~os proprioB .de acção, é 
o r eforçamento da autondade como a primeira. 
necess!dade publica (apoiados), como a condição 
e:;sencial d.o bom reg1m~n do estado, da existen
Cia dessa liberdade pra~1~a~el, sustentavel de qne, 
segun do. a. n_ossa co~stimçao, deve gozar a socie
dade brazi_lerra (apotados), por esta liberdade é· 
filha gemuna do domínio absoluto da lei e a 
lei não domina, e não póde ser perfeita:U~mte 
executada, . sem que a autoridade encarregada do 
seu cumpnmento tenha toda a força necessaria 
para isso . (Apoiados.) 

E , senhores, qu_ando digo que é necessaria toda 
a força da .autondade, está bem entendido que 
e.ssa força ~ eve ser temperada em seus justos 
Inmtes (ap~tados). porque a força despropositada 
que ·excessivamente armasse a autoridade seria. 
uma verdadeira machina infernal tão prejudicial 
a quem a maneia, como aquelles sobre quem 
faz explosão. (Apoiados .) 
-Esta doutrina, Sr. presidente, é a verdadeira 

doutrina do partido conservador, é nella que está 
fundada a verdadeira liberdade, cuja principal 
garantia . é a responsabilidade do governo e' é 
bem patente que o governo, desau'torado dos 
meios necessarios, sem a força precisa para de
sempenhar a ~ua alta missão não póde serres
ponsavel. (Apowdos.) Que responsabilidade poderá 
t er um governo sem meios do acção ? De certo 
que elle não poderá responder pela falta de execu
~o elas leis. (Apoiados.) 

Portanto, senhores, força ao governo é a con
diçãô essencia~ da li~erdade bem entendida, da 
liberdade prat1ca, umca sustentavel, unica dese
j~vel, para a sociedade brazileira. (Apoiados.) 

Ma~, senhores, vejamos se na applicaçãó desta 
doutrma, que me parece sem contestação aceita 
por todos, como o grande principio monarchico 
esse principi<? sal.vador do imperi~ depois da assig~ 
nalada expenencia que a revoluçao de Abril trouxe 
ao paiz, tem sido mal praticada pelo partiào 
conservador: vejaiijos se essa doutrina, que para 
!oda a gente . razoavel deve ser um principio 
IJ?COncuss? acima de to~as as contestações têm 
Sido desv1ada das suas Justas proporções (alJOia
dos) ; se chegou ao ponto de exceder o fim que 
se propunha, e se tornou, em vez da salva-guarda 
tutelar da liberdade, e por meio da perfeita 
execução das leis, essa clave de chumbo que, 
pesando sobre a sociedade brazileira, queb1a todas 
as garantias constitucionaes : vejamos. 

O grande facto, Sr. :r:residente, característico· 
do partido conservador e a lei de 3 de Dezem
bro de -1841. E' mister que lancemos uma vista 
restropectiva para o passado, e vamos de algum 
modo revolver nessa materia velha tão debatida 
e esclarecida. Eu me remontarei á época de 1837,. 
porque o tempo anterior é um verdadeiro chãos
que póde bem designar-se com a expressão de 
Horacio : cc Discdmen obscUJ·um. » Não se póde· 
buscar nessa quadra de 1831 a 1837 a posição 
certa de um ou outro individuo que depois to
márão uma posição fixa em qualquer dos par
tidos que prevalecêrão e dominárão a sociedade· 
brazilen·a. Nessa época anterior a 1837 o Brazil 
laborava nas consequencias da calamitosa revo-· 
lução de Abril de 1831, onde estiverão em jogo· 

~ 
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e correndo risco inuuineute o grande principio 
monarchico e o dogma constitucional da integri
dade rlo imperio. Com a ascensão porém ao poder 
do assicrnalado ministerio de 19 de Setembro, 
desenhá~·ão-se os partidos. Formott-se o grande 
partido conservador, que eu designarei pelo nome 
de monarchico-constitucional, e que algum tempo 
depois foi appellidado de saquarema, pondo o 
peito á grande obra da regeneração do imperio. 
e da reconstrucção da autoridade em suas devi
das proporçõBs, e em frente delle appa recen o 
partido daqu~lles que, ou por serem enthusias
tas da revolução de 7' de Abril, e de todas as 
suas consequencias, ou por es ~irito de contra
.dicção aos homens que 1e i·antarão e dirigirão o 
partido constittlcional, ou pot· outros quaesquer 
motivos enten.lêr·'io dever fazer .uma opposição 
acintosa, cerrada e systematica, verdadeira con
tradicção a essa política que principiava a reg0r 
a sociedade brazil&ira. 

Era então a época da omnipotencia dos juizes 
de paz, e o governo desarmado de meios de ac
ção não tinha nem o predicado de fazer a policia 
do paiz. A distribuição da justiça criminal não 
pertencia aos magistrados da nomeação do go4_ 
verno; erão o;; juizes de paz os unicos agentes 
autorisados da policia, e as unicas verdadeiras 

. autoridades. 
O SR. MELLo FRA~co : - Hoje os subdelegados 

ainda são peiores. 

O SR . . SAYÃO LoinTo- O governo estava de
sarmado, e então como pedir-se-lhe contas do 
que se passava no paiz se elle não tinha meios 
·de acção ; se elle não influía nem podia q uasi <~ctuar 
·.em muitos ramos da administraçãl.l? I (Apoiados.) 

Assim dominavão os juízes de paz, essas au
toridades ephemeras, que nem mesmo tinhão a 
garantia do apoio da opinião publica, de quem 
se dizião filhos, porque praticamente nem erão 
os proprios eleitos que exercião taes candidaturas, 
erão a mór parte das vezes os supplentes de 
uma mínima votação, erão mesmo os repellidos 
pela opinião publica, porque tendo concorrido 
como candidat.:.s ás urnas não tinhão sido vo
tados em primeiro lugar? 

O que cumpria pois fazer em taes circmnstan
cias? Reconstruir o poder em sua base, r e
habílitar a autoridade. Ora, es te pensamento foi 
excellentemente desempenhado pela l ei de 3 de 
Dezembro de 18!1. 

Não cabe nas proporções desta discussão en
trar n'uma analyse dessa lei, considero mesmo 
isto escusado, porque entendo que este negocio 
tem sido tão ventilado, tem sido tão bem consi
derado, já com razões, já com factos muito si
gnificativos, praticados pelos governos de diffe
rentes par<Jialidades políticas, que considero este 
ponto fóra de toda a discussãu, ficando reco
bnecido que se a lei de 3 de Dezembro de 1841 
consultou muito as necessid~des do serviço, at
tendeu n;mito para as circumstancias do Brazil, 
considerou tambem muito as garantias constitu
cionaes; porque ella em si encerra todos os recur
sos, nella estão todas as providencias para que, 
ao passo que um serviço t ão necessario possa 
ser bem desempenhado, não faltão todos os meios 
de salva-guarda, de vigilancia em bem das ga
rantias constitucionaes. 

Seria um estudo digno do maior. interesse o 
parallelo das disposições . dessa léi com a legis
lação especial ainda mesmo dps paizes mais re
commendados pelas suas instituiçoes livres; eu 
não duvido aceitar a decisão sincera e leal de 
um pensador inst-ruido, capaz de fazer um tal 
parallelo : elle havia de reconhecer que pela lei 
de 3 de Dezembro em nada se comprometteu o 
grande principio de se habilitar a autoridade, 
que essa lei não foi uma arma terrível capaz 
de damnar tanto ao governo como· á sociedade. 

Não duvido quA della se ·possa abusar e que 
. muito se tenha abusado; mas qual é a instituição, 
por melhor cogitada, por mell10r temp erada se
gundo os calculos da prudencia humana que rião 
se preste a abusos ? Quanto melhor for a lei, 
tanto mais o abuso será para se deplorar, tanto 
maior e mais escandaloso será o abuso della, 
A qttestão é saber se. essa lei pelo motlo por 
que foi feita, pelas doutrinas. que n·ena se con
tém, por todas as suas disposições, era deter
minada a servir aps excessos que hoje se impu
tão ao partido conservàdor constitucional, e de 
que se tirou o argumento de que o regimen r e-
presentativo foi por elle viciado. . 

E por falla r na lei de 3 de Dezembro de 18!1, 
cõnvem assignalar uma circumstancia muito no
tavel, é que esse partido sempre em systematica 
opposição ao partido conservador, que enxerga 
na l0i de 3 de Dezembro uma grand~ pedra de 
escandalo que até servio para demonstração a mais 
temeraria, a mais excessiva que tem apparecido 
no paiz, esse partido quando accidentalmente es
teve no poder no anuo de 1840 . . . 

O SR. MELLO FRANco: -Diz bem, accidental
mente. 

O Sn. SAYÃO Lon.no: ·- ... em que se debatia 
a decre t;~cão da lei no sanado em 2a discussão, 
esse parúdo aceitou. a lei. Os seus orgãos proe
minentes, o fallecido . Sr. Paula e Souza, o Sr. 
V ergueiro e outros membros distinctos desse 
parLit.lo, entendião que a lei devia passar em 2• 
discuss~i:o, err.bora J?Or honra da firma, para sal
var certa coherenclll, dissessem que na 3a dis 
cussão se farião alg11mas emendas para pôr a 
lei dentro da esphera constitucio eal .. Ma3 decre
tada a lei em 1811 foi ella, como já disse, pre
texto para uma ousada demonstraç~io ; o partido; 
em opposlção ao particlo conservador declinou do 
campo constitucional para uma leva de broqueis, 
jogou jogo grosso, arriscou tudo, nada lhe ser
via senão o Capitolio ou a rocha Tarpeia; mas 
arriscando tudo, tudo perdeu, foi batido em 18!2, 
soffreu um golp a mortal donde se seguio que na 
camara que se congregou depois dessa época 
a;sigoalada elle não tosse representado ne3ta casa 
pelas províncias que forão o theatro dessa tre
menda manifestação . Nessas provincia3 sem duvida 
esse partido então morreu de morte violenta; 
mas quem lh'a deu? foi o governo que em defesa. 
das l eis, em desempenho de sua alta missão, 
combateu a rebellião armada, ou forão aquelles 
que fascinados atirárão -se no vortice da guenu. 
civil? 

Sr. presidente, o facto de aprQsentar-se naquella 
época uma camara unanime, que hoje se dá como 
o grande simptoma, a demonstração cabal do 
bastardeamento do systema representativo, não 
foi .devido á influencia política do partido con
servador, foi só devido á precipitação, ao erro 
daquelles que se suicidarão politicamente, ati
rando-se no vortice da guerra civil. .. 

O Sn. SIQUEIRA. QuEIROZ : - Apoiado .. 
O Sn. F. 0Cl'A VIANa dá um aparte. 

O SR. SAYÃO LOB.LTO:- Aqut o nobre deputàdo 
como que se separa -da verdade historica; das 
outras províncias vierão membros em opposição; 
poderia assignalar entre os mais dignos o actual 
Sr. ministro da marinha, que se apresentava 
pela. primeira vez com toda a distincção do seu 
talento ... 

O Sn. F . . OcTAVIANO : ...,.. Em opposição ao mi.-
nisterio, mas não- á política. · 

UM SR. DEPUTADO: -Quando? 
• O SR. SAYÃO ·LoBATO: - Em 1843 o Sr. Wan
derley foi deputado opposicionista ·nesta casa; d& 
mesma maneira o forão, e em opposição política~ 
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o Sr • . Manoel Antonio Galvão, o Sr. Ramiro, o 
.Sr. Rebouças e outros. 

O SR. N:ruBIAS dá um aparte. 
O SR. SAYÃO LOBA TO : -Demais, como muito 

bem diz o meu nobre amigo deputado por S. Paulo, 
não em de estranhar que mesmo na~ provin
.. cias do norte esse partide soffresse, porque a 
repercussão desse movimento devia naturalmente 
influir em todo o imperio; uma corrente electrica 
no paiz devia levar a quasi todos os animos a 
mesma convicção que desde logo se formou a 
1·espeito da índole desse partido, mais notavel· 
mente nas províncias do sul que tinhão sido o 
theatro da sua tremenda manifestação armada. 

Mas, Sr. presidente, passando deste período de 
1842 para o seguinte, o que notamos? Contra 
todas as previsões, contra mesmo aquillo que se 
afigurava um impossível, e me parece que yor 
uma providenciai disposição do Deos das naçoes, 
que tanto tem protegido a terra de Santa Cruz, 
aconteceu que resurgisse no poder esse partido 
em opposição ao partido monarchico constitucio
nal ou cqnservador. Subio ao poder esse partido, 
foi posto na prova pratica de applicar suas theo
rias, de felicitar o paiz·por estes meios que tanto 
trombetava, com deelamações proprias tle chamar 
a si proselytos, de enthusiasmar as massas, muito 
principalmente aos indivíduos inespertos que não 
enxergavão a fundo as questões :· durante quasi 
cinco annos esse partido permaneceu no poder 
vivendo na mais notavel contradicção comsigo 
mesmo! ... 

O SR. SIQUEIRA QuEIRoz:- Apoiado. 
O Sn. S.A.YÃo LoBATO:- As theorias de um 

liberalismo abstracto, discordantes de todas as 
circumstancias do Brazil, continuavão a ser pro
fessadas pelos membros desse partido, mas ares
ponsabilidade do poder a tremenda responsabi
lidade da posição official, os continha na appli
cação de taes theorias. Deu-se o caso extraordi· 
nario que elles compromettessem essas theorias, 
não as s.pplicando, tendo_todos os meios, estando 
acastellados na posição propria para com effica
cia trazer taes theorias a uma applicação pra
tica ; entretanto damnavão a acção do governo 
de que dispunhão, contintlande a professar de 
palavras por velho habito essas mesmas theo
rias repugnantes com as necessidades do governo. 
Deu-se então o contrasenso notavel que os poucos 
orgãos do partido conservadoi: nesta casa, apezar 
de representarem um partido que gemia perse
guido pela tyra-mnia do governo do libm·alismo, 
coherente com snas convicções, e desempenhan
do a mais ardua e honrosa tarefa, defendião, sus
tenta vão lealmente os princípios governamentaes, 
l'efutados e repellidos pelos apoiadores do governo ; 
robustecião por este modo a mão que os profii
gavão. E' assim que esta tribuna vio os mem
bros mais · notaveis do partido que apoiava a 
administração . sustentar theses tão anarchicas 
como o direito da resistencia, e outros princí
pios tão repugnantes á existencia de qualquer 
governo I 

E quando a grande massa da nação, esse todo 
desinteressado que não procura lucrar servindo 
activamente na política, cujo maximo interesse 
é sómente que tomem a direcção dos negocias 
publícos os homens mais capazes de bem servir 
a administração do estado, quando a grande massa 
dos cidadãos brazileiros na espectação do modo 
por que desempenhava os seus compromissos · 
esse partido que se intitula o .liberal por excel- · 
lencia, quando vio na pratica o desmentido o 
mais formal, que taes homens nem renegavão, 
nem restringião stias · antigas e. exageradas theo
rias repellidas pelas necessidades do governo, 
nem tambem fazião applicação, tornavão effecti
vas taes theorias, a massa geral se arredou 

d elles, condcmnou-os, conheceu que seria um bello 
romance a theoria dos princípios do Hbe?·alisma
abstracto, mas que não havia applica•:ão para as: 
c ousas do governo do Brazil. 

E o que ha para admirar, Sr. presidente, que 
depois dessa quadra esse partido perdesse o apoio 
da opinião publiea, e com a falta desse apoio 
desapparecesse, morresse, não de morte violenta, 
porém por uma decomposição lenta, pelo vicio 
do proprio descredito '? 

E, senhores, cumpre notar, no nosso paiz com 
esta fórma de governo representativo, com as 
garantias constitucionaes que effectivamente exis
tem, porque apezar de tudo quanto se possa 
dizer do abastardamento do regimen represen
tativo nunca se chegou ao ponto de estorvar a 
manifestação do pensamento pela imprensa, nunca 
se chegou ao ponto de uma c~nsura que estar-· 
vasse a leitura de todos os livros, de todos os 
impressos, nunca se chegou ao ponto de se pôr 
uma mordaça á livre manifestação do pensa
mento, já não digo no trato particular, nas con

·versas familiares dentro das casas dos cidadãos, 
porém nas praças J?Ublicas, nos lugares mais so-· 

· lemnes .; em uma forma de governo como esta, eu' 
sustento qne só por momentos o governo po
derá sopear a opinião publica, abafai-a com o 
seu braço de ferro, mas não é possível que um 
partido inteiro, um partido vivaz que tem pro
fundas raizes na sociedade, possa ser esmagado 
pelo braço de ferro de um governo como este do 
Brazil, que nein dispõe de um exercito capaz de 
impôr ás massas, nem tem outros meios de acção 
senão os que llte offerece a mesma população 
esparsa neste immenso territorio. 

Nesta fórma de governo, Sr. presidente, não se 
póde dizer senão, em um momento dado, que a 
•a usa da victoria agradou aos deoses; porém 
que a derrota agrada a .Calão : Vict?·iO'; causa 
cliis plactát sed victct Catoní; porque o abuso 
que o govemo faça em um dia, é o mesmo prin
cipio da sua condemnação e perdição no dia 
seguinte. (Apoiados.) O martyrio afervora a fé, 
e dá proselytos á seita perseguida. · 

O SR. BRANDA.o :-Apoiado. 
O Sn. SAYÃO LoBA'l'O: - E demais, ahi está a . 

natureza e a índole do brazileiro para protestar 
contra esse captiveiro abjecto e degradante. Não 
era possível, Sr. presidente, que por muito tempo . 
nesta terra da America, o nele florescem as matas . 
virgens, onde se assoberbão essas montanhas 
magestosas, onde se respira um ar puro, onde 
a natureza ostenta toda pompa das suas galas, . 
sómente os homens fossem seres abjectos, abas
tardados e indig:~os. Respirando essa natureza 
virgem e forte, necessariamente a índole do pes
soal tambem se a vigora e ennobrece, e se torna , · 
digna de semelhante sólo. (Mttitos apoiado_s.) 

O SR. MELLO FRANCO :-Ahi tambem dou o meu . 
apoiado. 

O SR. SAYÃO ·LoBA":J:O :-E então, senhores, se o 
que expendo é verdade, se vós me apoias nesta 
observação tão verdadeira, com::~ então sustentais . 
que o vosso grande partido nacional, que, se
gundo affirmais tem em seu abono a opinião 
publica, está no captiveiro, jaz· manietado, não . 
se póde manifestar? I 

Pois, meus senhores, vós que reunieis a massa 
respeitavel e irresistivel da opinião publica, 
todos os meios governativos, todos os meios de 
acção official quando estivestes no poder, e que 
então tínheis todas as, facilidades de desenvolver 
e applicar as vossas theorias, de felicitar o paiz 
ao vosso modo,_ quando assim constituídos cone . 
seguistes pôr á frente da administração·do paiz .. 
um homem de grandes talentos, o grande homem .. 
do vosso partido, o vaso das vossas . ultimas ,, 
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esperanças, o Sr. senador Paula e Sou-za, como 
sem nada fazer decahistes dessa posição? 

E o que é mais, um homem como o Sr. Paula 
e Souza veio declarar alto e bom som que não 
havia s~lvação possível, ou aconselhan(\0 ao paiz 
o expediente que a loucura presta ao individuo 
na hora do ultimo desespéro, o suicídio, como 
sl3 um estado pudesse adoptar um tal meio I Ü tl 
então lembrando um outro expediente quasi tão 
terrível, como seria o de proclãmar :-una salus 
nullam esperaTe sahttem,- isto é, proclamar
tudo está perdido, é de mister um revolvimento, 
vamos provoclfr por uma revolução tremenda um 
novus m·clo!! 

Depois de uma tal prova, meus senhores, é de 
se admirar que a opinião se pronunc-iasiecontra 
semelhante partido, que essas massas tão inte· 
ressadas no bom e seguro governo do estado 
arreda~sem o s-eu apoio deste partido, que elle 
~e perdes-se por uma decomposição lenta, por 
vicio do seu proprio descredito? 

E o facto que nestt. segundo período occorreu 
de uma camara unanime é imputavel ao partido 
conservador, que mostrou praticamente flUe muito 
governavel era o estado, que essas difficuldades 
não erão insupperaveis, que havia meios de se 
salvar e felicitar a sociedade brnzileira sem esse 
recurso extremo de um a sublevação geral. 
(Apoiados.) 

Senhores, eu entendo que nessas circumstan
éias o facto do uma camara unanime não é de
vido á influencia malefica da opinião, do partido 
constitucional, que subio ao poder com o minis· 
t erio de 29 de Setembro ele 18-18; foi a conse
quencia natural e necessaria .do proprio dr,scredito 
em que aquelle outro partido cahio, desappare
cendo da sociedade brazileira, e deixando, como 
depois de um grande incendio ficão alguns folijl
chos, esse movimento revolucionario de Pernam
buco . em 1849, e a lfnguagem exagerada de uma 
ou outra folha na imprensa periodica, procla
mando a necessidade da constituinte; que já não 
era senão a manifestação da opinião de alguns 
exagerados, de alguns perdidos, que ainda se 
agita vão obede~endo ao antigo · impulso, como a 
roda tem um resto de movimento ainda depois 
de parado o prepulsor, mas nelles o natural ins
tincto de turbulencia excedia-lhes :i. accão. 

O certo é que então este par tido, c"onvicto e 
confesso llelo orgão do seu homem mais proemi· 
nente, deixou a política activa, s~tjeitou-se ás 
condições ·que força_ lhe foi r econhecer. A política 
formulada pelo gabmete que occupou a adminis· 
tração do estado em 19 de Setembro de 18!8, 
desde então teve o apoio geral, a acquiescencia 
geral, activa da parte dos membros que sempre 
a aroiárão, e passiva da parte daquelles que 
outrora acintosamente, e algumas vezes faccio· 
aamente, fizerão opposição. • 

Agora, Sr. f!residente, visto que cheguei a este 
período, permitta ·a camara que continue· neste 
historico, e que algumas observações faça a. res
peito do gabinete de 29 de Setembro que se 
seguio á política opposta. · 

Senhores, o gabinete de 29 de Setembro marcou 
uma época notavel no nosso paiz. Apparece e 
brilha o governo de homens que professando 
princípios verdadeiramente governamentaes pro
cedem de accordo com · as suas conviccões ; e 
porque procedem de accordo com as suas con
viçções são proprios para edificar, e realmente 
praticárão feitos que a . historia ha de assignalar 
eomo verdadeiros monumentos tão honrosos para 
os illustres varões que desempenhárão tão bem 
a ~ua alta mis_são, como prov'eitosos para o 
paiz. 
· . Senhores, vêde como se procede, depois .dessa 
época de esterilidade, de impotencia, de incapa
.ctda,de confessada, vêde coino com ella contrasta 
no governo do estado o gabinete de 29 de Se-

tembro; vê de a nova época que surge no interior 
do paiz e no estrangeiro. -

Sr. presidente, todos reconhecião a necessidade 
de acabar com o mal que se tinha f"ornado
chronico no paiz, que por muitos era consi
derado incorrigível, porque tinha profundas raizes 
nos iotere;;ses mais caros de um:1 grande classe 
nos preconce.itos e nos habitas inveterados re
firo-me ao trafico de escravos, tarefa que por 
tão ardua n~ appat·encia, t ão superior á força 
humana, ou não foi seriamente emprehendida 
por administração alguma até aquella época, ou 
não pôde jámai~ ter um principio de execução ; 
no entretanto vêde, vêde esse minister io que 
apparece perante o paiz com todas as suas con
VICgões sinceras , com todos os meios que a 
intelligencia e o patriotismo sabem achar com() 
illumina e dirige a opinião do paiz, como fit·
mado nessa opinião executa o facto, que en 
chamarei monumental, da ex:tincção do trafego! 
(Apoiados,) 

E Sr. pres idente, é este mesmo ministerio o 
primeiro que em um assumpto mais pertinente 
á questão aventada pelo nobre deputado a quem 
respondo, conseguio dotar o paiz com uma ins
titu1ção verdadeiramente conveniente e necessaria, 
tanto ao bem entendido interesse· da ·adminis
tração da justiça, como á melhor organisaçào do 
parlamento. 

Apezar dos interesses individuaes de uma 
classe preponderantE. pelo numero na· camara. 
dos deputados, o digno ministro da jus~iça de 
então propôz e fez acceitar essa l ei da mcom
patibilidade indirecta, efficacissima para o gran,ie 
fim de se arredar da politica a maxima parte 
da magistratura, sem ao mesmo tempo ferir-se 
o principio constit11cional, que tão clara como 
precisamente r egulou o direito de votar e de 
ser votado, direito es te que não ó dado a nin
guem sem commetter o mais grave attentado 
(apoiados), augmentar ou coarctar. 

Yêde como nesse ministerio assenta-se a pri
meira pedra aos grandes melhoramentos mate
riaes que devem levar o paiz a esse gráo de 
prosperidade pr1ra que é talhado li ! (Apoiados.) 
Yêde ·como as finanças prosperárão, como o nobre 
e digno ministro que presídio a este importante 
ramo de serviço uttendeu á arrecadação e fisca-

1isação dos dinheiros publicos, como mediante a 
su ~r gerencia e credito publico prospera, com() 
com a devida providencia predispoz tudo para 
que em Londres se fizesse uma operação a mais 
vantajosa para o paiz. (Apoiados.) Emfim, esse 
ínclito ministro não abandona a administraçã() 

. sem dotar o paiz coin uma instituição de cre
dito, em granJe escala, que assegure ao com
mareio e a todas as industrias fecundos recursos. 
e que deve tambem muito directamente servir ao 
melheramento do meio circulante l (Apoiados.) 

Yêde ainda no estrangeiro a posiçi:io que tomou 
o imperio do Brazil; vêde como se respeita () 
nome brazileiro no Rio da Prata, como o tyranno 
que escravisaTa as margens daquelle grande rio. 
corrido e espavorido, abandonou a terra da Ame
rica de que efa a deshonra! (Apoiados.) 

Senhores, taes feitos são verdadeiramente mo
numentaes, e recommendão á estima do mundo 
civilisado e á posteridade o gabinete que assim 
procedeu (apoiados), que deu a prova mais sin
cera, mais I!!Olemne das suas convicÇões • alta 
capacidade ! (Apoiados,) Taes feitos fallão mais 
alto e convencem melhor que a linguagem mais 
eloquente provando a excellencia da política do 
partido conservador, e demonstrando o que é ella 
e como se distin~ue da que lhe anL"cedeu nessa 
quadra de esterilidade, de impotencia e de dos
credito. (Apoiados.) 

Mas, senhores, notai que o gabinete de 29 de 
· Setembro nas circumstancias em que tomou conta. 
do governo do estado, desembaraçado dessa po-
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stçao acintosa e muitas vezes facciosa que ou
tr'ora lhe era feita por um partido importante, 
desde então annunciou um systema de governo 
que era proprio, natural das novas circumstan
cias. 

Desde quo não existia essa .lucta acti v a o go
vei:no tinha uma esphera mais larga para escolher 
as capacidades e aproveital-as no serviço dn paiz, 
e isso desde logo entrou a praticar o gabinete 
de 20 de Setembro. Em todos os ramos da 
administração. já se notava essa imparcia lidade 
nas nomeações, especialmente no ramo da .admi
nistração das finauç·as; esse systema assim ini· 
ciado era determinado pela natureza das cou c;as, 
e não requeria meios artificiaes para progredir, 
cabendo aqui a justa applicação de uma maxima 
de um illustrado escriptor: «que as fontes natu
raes muitas vezes se perdião quando mãos inha
beis procuravão melhorar e aperfeiçoar a obra 
da natureza. JJ Assim, a verdadeira conciliação 
corript por si mesma, o que era <la mister é que 
uma mão tememria não vi esse desmanchat· o 
curso natural, que em vez de beneficiar não fosse 
prejudicar. O que faz porém ú gabinete actual, 
que em taes circumstancias tomou conta da admi
nistração? Do que era um facto consum mado fez 
um principiC'J , do que era a consequencia neces
saria de prem i,;sas assentadas fez um problema 
que se propôz a resolver . F oi assim que entendeu 
e tomou por sua divisa a conciliação do ac tual 
ministerio, qt<e faltando muito em conciliação a 
desvirtuou, fazendo da conciliação, que era filha 
natural das circumsl.ancias da qu,adra, um<.~ con
ciliação artificial, com todos os característicos dé 
traficancia, de sorte que os homens · de car,tcter 
e de brio que se deixarião levar pelo curso na
tural dos acontecimentos e aceitarião as posições 
que lhes .fossem feitas; por certo devião sentir 
r epug<:ancia de receber uma apregoadc1 concessão,· 
uma formal graça dispensada pela mão do go
verno que, jure prop1·io, não podia ser o dispen
sador de taes graças. (Apoiados.) 

Mas, senhores, de que meio effectivamente se 
aervio o ministerio para desempenha1· essa bella 
these em apparencia, de conciliação ? Como se 
houve o ministerio na realisação e appticação de 
seu pro~ramma? O ministerio , esquecido de que 
n este patz as discussões de princípios em abstracto, 
as discussões de theorias são mais proprias para 
excitar e promover lutas do que mesmo a appli
cação da legislação decretada , o ministerio no 
empenho de conciliar devia evitar discussões ir
ritantes, devia se abster de innovações que não 
erão requeridas por principio algum; no entre
tanto o ministerio foi de proposito assoprar fais
cas que estavão qua.'>i extinctas ; pôz em campo 
a questão das reformas, e em que sentido, se
nhores? Não no sentido do 'Progresso, qu9 dnvia 
o ministerio seguir se queria dar um passo para 
o l ibe;•alismo. A idéa capital do celebre -proJecto 
do nobre ministro da justiçâ é a r estricÇão da 
esphera do jury, que foi sempre a menina dos 
olhos do partido chamado liberal. E, senhores , 
eomo foi tratado esse pensamento pelo nobre mi
nistro? A reforma vai além de tudo, e justificaria 
essa imputação feita ao partido conservador de 
querer mystificar as Instituições de um poTo livre, 
se o nobre ministro autor do projecto fosse o in
terprete da opinião do partido conservador, que 
realmente repete tal proj ecto. O nobre ministro 
dá-nos o complemento dos seus planos de reforma 
do jury no seu relatorio deste anuo, onde re
eommenda a medida de se autorisar o juiz de 
direito, quando não puder reunir o jury por falta 
de juizes de facto, para julgar por si mesmo 
todos 011 feitos I Senhores, essa medida é uma 
esponja com que se apagaráõ todas ãs letras com 
·que a palavra- jury - está escripta na nossa 
legislaçao. (Apoiados,) . 

Evocada essa idéa de reformas, senhores, for-

mou-se uma verdadeira cadêa, porque a idéa de 
reform a jndiciaria chamou a idéa de reforma 
eleitoral e parlamentar, as incompatibilidades, e 
então se despertárão as esperanças de um par
tido que almeja por uma innovação que lhe póde 
dar vida ao menos por al()um tempo , visto que 
elle de seu natural vive ae agi tações. 

Mas, senhot·es, essa idéa de r efJrmas oleitoraes 
e incompatibilidades de que o nobre deputado 
que me antecedeu se occnpou no seu discurso, 
não é pensan1ento do g<Jverno nem considerado 
pelo lado· que propriamente toM á administração 
judiciaria, nem tão pouco pelo lado político como 
reforma parlamentar. 

Não é idéa do governo pelo modo por que o 
nobre deputado encarou corno uma grande me
dida que deve servir a administração judiciaria 
que requer assiduidade no exercício da magis
tratura; porque contra isso protesta o g.werno 
por actos proprios, vist•J que elle mesmo a ca-da 
passo está clistrahindo os magistrados do sett 
exercício e encarregando-lhes comn1issões alheias 
de sua profissão. E, senhores, os nobres depu
tados que apoião ao mini<terio , qLte justificão 
todos os seus actos, que o louvão nesses e outros 
factos serão sinceros e leaes qttando formulão 
como valiosíssima razão essa necessidade rle se 
conservarem os magistrados em suas fttnc('Ões a 
bem da administração da justiça? Sr. presidente, 
permitta-me o nobre deputado que cu . exponha o 
meu pensamento com franqueza, e traga uma 
imagem que me occorre; quand o vejo procedi
mentos tão contradictorios se me representão, 
Sr. presidente, aquellas mascaras antigas com que 
os histriÕES gregos rept·&sentavão a come,Jia, em 
que em uma face se via rir e em outra chorar. 
Quando as nomeações dos juize->, quando as clis
tracções dos magi3trados são feit'l. l pelo governo. 
os nobres deputados as applaudem .. .. 

O SR. F. OcTAVIANO:- Não apoiado. 
O SR. SAYÃO LoDATO: - . . . as justificão, e em 

todo o caso não manifestão contra esses actos 
do governo algtUna reprovação, é a face do riso; 
quando o povo porém dá o voto de sua con
fiança á pessoa do magistrado, oh I entiío chora
se sobre· a administração da ju ;tiça que soffra. 
da distracção do jtüz do seu exercício. (Risa
das.) 

Notai, senhores, que quando o· povo elege é 
·soberano, não dá contas de si, não acha outro 
limit<:J em seu direito de votar senão nas condi
ções de habilitação que a constituição marca, e 
elle mesmo soffrerá os inconvenientes do seu 
voto dado ao juiz que tem de_il\terromper o se~ 
exercício; nisto_ ha um corr.ecttvo; e demats, ah1 
está a r egra - invito non datw· benefiçiwn -. 
O governo, porém, não é soberano, está adstricto 
ás regras do direito administrativo, deve r eco 
nhecer e r espeitar os altos interessos da socie
dade. O governo, que tem só deveres, porque 
direitos lhe são dados como garantias por bem 
·do desempenho dos deveres, é que póde a bel
prazer distrahir os magistrados do seu exercício ? 
E os que ac~itão semelhante pratica e não a 
censurão poderáõ levar a mal que o povo us11 
do seu direito constitucional e livremente dê o 
voto de sua confiança'! I 

O SR. F. OcTAVIANO:- Neste ponto eu com o 
nobre deputado censuro ao governo. 

O Sa. SAYÃO LOBATO:- Senhores, não é opinião 
nem pensament'l do governo a reforma eleitoral, 
por que elle não a inculcou no docum~mto . solemne 
do discurso da abertura do corpo legtslatt':'O como 
fez a r esJ>eito da judiciar~a e bypoLhecnrla. U~a 
reforma dessa importanc1a, . desse alcance nao 
podia ficar em esqu~cimen~o, e nem. tão pouco 
podia ser agora de Improvtso concebtda P<!r um 
ministro que ha dons annos ~;stá na gerencra dos 
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11egocios publicas, e que é composto de ho~ens 
muito experimentados e conhecedores do pa1z, se 
o governo niin contemplou naquelle solemn~ _do
cumento, verdadeiro progran11~1a da. sua p~ht!Ca, 
esse pensamento, é porque nao o tmha, ~ por
que não estava compenetra~o de sua necesstdad~; 
e tanto é verdade o que chgo, que o Sr. presi
dente do conselho já explicitamente declarou nesta 
casa que não reconhecia a necessidade de uma 
reforma semelhante, que não tomava a inicia
tiva della reconhecendo que o systema actual era 
muito sufficiente para a livre manifestação do 
vo to. • 

Portanto, senhóres, não é um pensamento do 
governo, não é uma necessidade reconhecida pol' 

· clle ·; é, Sr. presidente (permitta-se-me a franca 
expressão do meu pensamento), um mero r ecurso , 
um verdadeiro expediente ou ardil de que o go
verno lançou mão para pairar no poder. 

Quando vejo o governo servir-se de taes re
cursos, ele taes expedientes para por algum tempo 
mais poder conservar-se n'uma posição · de que 
moralmente está decahido, lembro-hle do antigo 
imperio romano nos dias da sua dissolução, 
quando não tendo forças proprias assoldadava 
barbaros· para por um momento defender-se, des
·pendendo o melhor do thesouro publico, alienan.j_o 
as mais ricas províncias para comprar um apoio 
ficticio, um . apoio ephemero , e que realmente não 
pôde nem ao . menos demorar o desapparecimento 
daquelle grande imperio. . 

Assim o ministerio, nl\o tendo pensamento pro
prio a ~ste respeito, não duvida fazer uma con
cessão repugnante com todos os precedentes po
líticos dos membros do governo com as suas 
convicções presentes que elles têm a franqueza 
de enunciar em particular , e que mesmo têm 
manifes tado· em publico. H oje por um mero ex
pediente, ou antes verdadeira trica, anojão-se a 
promover uma innovaçii.o semelhante! 

E, senhores, andaráõ acertados os honrados 
membros que sinceramente entendem que me
diante essas reformas se conseguirá corrigir os 
abusos que no presente se dão? Ignoraráõ elles 
que esses abusos, que não se derivão das leis 
existentes , são filhos das circumstancias l?roprias 
da nossa posi~-ão, desta quadra de tirocmio, de 
infancia política em que nos achamos? Ignora
ráõ os nobres deputado~ que não se corrigem 
que não se r efazem homens sómente reformando 
as leis que não têm sido applicad as, que não 
têm sido executadas, e que são as primeiras que 
deverião ser vingadas corrigindo-se os abusos da 
falta da sua execução? E não verão os nobres 
deputados que se, em vez de se procurar corri-· 
gir os abusos, se fór já revogar a lt.i, esse acto 
matará moralmente n•io só a instituição que se 
quer reformar, como qualquer outra que venha 
substituil-a, porque fica sempre debaixo da pre
sumpção de que, a seu tempo, ha de ser dero
gada sem ter sido executada? Não será, senho
res, um grande mal que o governo em vez de 
velar na guarda, na fiel execução da lei, e r e
conhecendo os abusos que existão, empregue os 
iileu_s cuidados e esfurços em extirpai-os, decline 
dessa tàrefa, a principal das suas attribuições, e 
só cuide. em engendrar uma nova lei que tambem 
não ba de ser executada? -

Senhores, quando o governo concentra toda a 
sua atterição em concertar e promover um plano 
de reforma, naturalmente n ªo se esmera pela 
fiel e exacta execução da lei que quer reformar 
esta já não lhe .merece todo o cuidadÇ), porque; 
para elle, tal le1 está condemnada; e para assim 
dizer,· está derogado I E ' assim, senhores, que 
J>(3 perpetuão os abusos. 

Senhores, seja o governo leal, sincero e esfor
~~do em extirpar esses abusos; presida ás elei
çoes que se fizerem .·guardando fielmente a exe
cução das leis, protegendo a liberdade do voto, · 

que o meio que tem_os __ no pres~nte ó ba_stante 
cfficaz para que a opm1ao se man1 feste (apotados);· 

· e se o aoverno declmar do esforço que deve 
fazer se" desf>ir o caracter de imparcialidade que· 
deve' ter, seJa qual fõr a lei, seja qual fõr a 

·instituição, os abusos hão de app~recer do mesmo 
modo ou em maior escala. (Apotados.) . 

E eu, senhores, fallando em nome do granda 
partido conser':'a_9.or, que realm~n~e se. tem l~van 
tado em oppostçao ~o actual mm1steno (apotados· 
e não apoiados), nao s~m suspeito q~ando J?exo 
a conservação dessa lei, e confio na Imparclah
dade do governo, porque nós, Sr. presidente, não· 
contamos, nem podemos contar com as boas 
graças do governo; não as queremos, não as pe
dimos; rejeitamol-as; e se fõr preciso o governo 
mesmo que atire a sua. espada de Brennus na 
balança, e a faça pend~r ]Jar~ _os nossos ~dver
sarios; mas conserve mstltmçoe.s que sao ne
ce.ssarias: deixe-se de innovações perigosas; não 
troque o conhecido que é fructo de uma sábia 
experiencia, pelo desconhecido de que se não sabe 
nem se pOde calcular a ultima palavra que t em 
a dar de si. (Apoiados.) Innovações em materia 
política, _é uma verdadeira subversão1 é um ver
dadeiro JOgo de azar em que se arnsca os des
tinos deste grande imperio. (Apoiados.) 

Senhores, fallo,u-se aqui em incompatibilidades, 
e crritou-se que ellas são reclamadas pela opinião 
publica, que são a grande idéa do dia I O nobre 
deputado· que fallon na 'ultima sessão em pri
meiro lugar sobre o orçamento do 1mpeno, sup
ponho qu9 em r emate do seu discurso, trombetou 
esta palavra magica - incompatibilidades- (7·isa
clas) dando os parabens ao Brazil e á camara de 
que 'chegasse a época das incompatibilidades ; 
mas elle não apresentou razão alguma que jus
tificasse a necessidade de taes incompatibilida
des. (Sensação,) E' assim, com esse paluvriado 
chocho, com essa especie de nome magico. que 
se quer atropellar, levando de roldão (1·isadas) , 
um negocio da maior ponderação. E note-se que 
esse nobr e deputado fallou no sentido da reforma 
parlamentar, no sentido político repellido pelo 
nobre deputado que a elle se seguio, que nas 
incompatíbilidades não vê seuão os interesses da 
boa :edministração da justiça. Toda a sU:â ogériza 
(não me exprimo bem), todo o seu pl ano de in
compatibilidades recahe unica e especialmente na 
classe dos juizes de direito; são elles só os que 
se lhe reconúnendão como incompatíveis. 

O mesmo nobre deputado quando levantava essa 
sua bateria e della se servia tão fortemente contra 
os juizes de direito, defendia os outros funccio
narios e dizia que para elles a decretação de incom
patibilidade era um desacerto, n ão passando de 
um triste arremedo da carta franceza de 1830, que 
tão máqs r esultados tinha provado, e que não 
tinha servido para a conciliação dos partidos, 
mas antes para exasperai-os ! . , . · 

Adm iro-me, senhotes, deste modo fie argumentar . 
do nobre deputado, porque se procedessem as 
razões , se valessem os argumentos a favor das 
incom.patibilidades dos juizes de direito, segura
mente qll.tl ellas assentavão muito bem quanto 
a outras muitas classes de servidores do estado 
(apoiados) , cuja distracção do exercício dos seus 
cargos importa ao paiz tanto prejuízo como aquelle . 
que póde dar-se em relação aos magistrados. 
(Apoi ados.) . 

E, ·senhores, contemplar a questão sómente por 
es§e lado, dizer que interessa á administração 

. da justiça que não interrompão o exercício os 
magistrados, e por isso não devem, nem podem 
ter assento no parlamento, será bastante para 
de uma vez se dar esta questão como decidida? 

. Pois não se póde_ considerar a 9.uestão por tanta.s 
outras ·faces 'l Nao se attendera ao lado constl
tucional, já não digo quanto á letra, por.ém quanto . 
aos grandes principias, ás razões relevantissimas 
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que fundàmentão a disposição escripta da consti
tuição'? Não se attenderá ao que se passa e se 
tem decidido em paizes que devemos ter por modelos 
desta fórma de governo ? 

Ainda ern 1853, Sr. presidente, se agitou no 
parlamento inglez a questão das incompatibili
dades a respeito de magistrados. O bill estava 
em sua seglwda leitura quando tomou a pala
vra o honrado e muito distincto membro da ca
mara dos communs, o Sr. Mackauley, celebro 
historiador e homem notavel por seus talentos. 
A camara dos communs que o ouvia pela primeira 
vez depois de um grande interstício deu a maior 
attenção ao seu discurso. Elle fallou contra as 
incompatibilidades propostas ; mostrou o despro
posito de somelhant_e rr:edida ; mostrou (]lle o 
parlamento não pod1a d1spensar o C?nhectme~t~ 
pratico dos julgadores, e qu~ tae.s mcompatlbl
lidades erão um attentado nao so contra a so
berania do povo, como contra. as altas conve
niencias do regimen representativo. E ante a pa
lavra prestigiosa e autorisada do Sr. Mackauley, 
cahio o bill em segunda leitura. 

Eu, Sr. presidente, acanho-me ~ratando des!a 
materia. Lembro-me que sou mag1strado, e nao 
direi que haja talvez alguem que supponha que 
defendo interesses possoaos, porque em uma ques
tão de tanta importancia some-se o interesse mes
quinho do individuo (apoiados) que realmente 
tem a consciencia de que elle mesmo é inco~
pativel para tudo, porque sente que os seus dt~s 
estão contados (sensação), de que realmente nao 
serve. riem para a magistratura nem para a po
lítica : tal é o estado deploravel da minha sau
de. Mas não posso deixar de ex pôr o que .sinto 
a este respeito, com toda a fortaleza das mmhas 
convicções, porque vejo que desta questão pende 
o futuro os destinos deste grande imperio da 
America: E' mister que n'uma quadra, aliás tão 
propicia para se. desc~volv~rem os . germens da 
prosperidade do 1mpeno, nao se quen:a de plan?, 
como que ex-otficio subverter tudo, e necessano 
que não se aceitem as suggestões daquelle que 
aliás o nobre deputado a quem respondo apre
sentou como grande autoridade, como um lumi
nar da imprensa periodica, mas que em v~rdade, 
dest'ISJ!lerado da pouca força do seu propno par
tido, perdido na opinião . politica, volto f!- por tac·· 
tica de guerra, aos m8los de uma d1plomac~a 
lisongeira, insinuando que a revoluçao devta 
partir do alto; que o governo co~ um .golpe de 
estado devia acabar eom a ommpotenc1a do se
nado e com todos os outros tropeços quantos 
pude~sem embaraçar o livre desenvolvimento de 
almejados planos de r~formas, em que. por em
quanto tem-se em mmta conta os duettos da 
corôa, que realmente em outras occasiões não 
tinhão sido tão considerados por esses e outros 
indivíduos. (Apoiados.) 

Sr. presidente, passo á outra parte . do rr:eu 
discurso, mas antes de chegar ás cons1deraçoes 
que pretendo f~zet· ácerca. do e~tado actu~l . da 
provincia do Rw de _Jane1ro,. seJa-!TI~ permltt~do 
dirigir uma o!Jserva,.cao ao J?.Obre mmts~oo _do Im
perio a respeito de um obJeCto de mawr Impor
tancia, e que realmente eu entendo~ que nas c~r
cumstancias · actuaes deve merecer um espeCial 
cuidado do nobre ministro, para que não aconte
ça que mais algum estorvo se levante na realisa
ção desse grande melhoramento para o paiz ; re · 
firo-me á estrada de ferro de Pedro II. · 

Senhores, serei muito resumido nesta parte, 
porque não quero fatigar a attenção da camara. 
O contracto para construcção da primeira secção 
da estrada .de ferro foi por assim dizer impro
visado em Londres pelo então nosso ministro, 
foi feito sem que precedesse uma planta satis
factoria para semelhante obra; o governo mesmo 
já o reconheceu; entretanto estando este contracto 

f8ito, o governo tem dado providencias para a sua 
realisação. 

A este respeito tomou todas as medidas que 
escuso commemorar, porque já forão objecto de 
que muito. largamente tratei nesta camara, mas 
resta-me fazer uma observação para a qual chamo 
a attenção do nobre ministro. O contracto foi 
feito sem que precedesse uma planta da obra, 
porém nelle se designa positivamente os pontos 
tanto da partida da estrada como da chegada á 
serra. Isto deve merecer particular cuidado do 
governo, para que não se faça ás cegas esta obra 
de modo que depois se conheça que a sua direcção 
foi errada, foi mal dada. 

Deve-se notar, Sr. presidente, que o contracto 
feito com o constructor Price limita-se sómente 
á primeira secção, a de serra a baixo, isto é, a 
linha que partindo da cidade do Rio de Janeiro 
vai até a raiz da serra do Mar, assenta junta
mente em uma parte em -que não ha duvida: 
por qualquer ponto que se Jirigir esta linha é 
facil poder-se realisar a estrada; a grande ques: 
tão não é que se construa esta linha em direc
ção á serra do Mar, é quo se dirija do ponto 
proprio para que se possa vencer a serra, e 
tenha seguimento a estrada na sua projecção ás 
províncias de S. Paulo e do Minas. 

Ora, se não houve uma planta satisfactoria, 
como se póde determinar esse ponto positivo, 
assignalado como ponto da chegada desta pri
meira secção da estrada junto á serra? No con
tracto se fixa positivamente este ponto decla
rando "ser em uma planície junta ao rio Guandu, 
que corro entre as fazendas denominadas do Bom 
Jardim e Belém JJ; mas o contracto foi celebrado 
sob um verdadeiro postulado, cuja vera~idade não 
está demonstrada; suppõe-se que este lugar de
signado junto da fazenda de Belém seja o ponto 
proprio para que chegue a primeira secçãu da 
estrada e dahi suba a serra do Mar, e se dirija 
a Minas e S. Paulo. Ora, isto é que ainda não 
está satisfactoriamente demonstrado; e só os ho
mens da sciencia, depois de profm1das indaga
ções, podcráõ resolver tal probloma. 

Nem se diga que este contracto foi feito sobre 
um trabalho fornecido pelo. Sr. visconde de Bar
bacena; talvez esse trabalho seja muito digno, 
muito curial, mas é isto o que não está demon
strado ; tenho mesmo minhas razões para suppôr 
que tal trabal'ho não foi feito com aquella cu
rialidade, com aquella exactidão que é de mister, 
porque nem houve tempo bastante, nem-me consta 
que fosse encarregado a pe;soas muito compe
tentes que o desempenhassem, dispondo de todos 
os meios. Um semelhante trabalho, senhores, não 
deve ser feito senão pelo proprio constructor da 
estrada; aceitar uma base de differente pessoa é 
arriscar a obra, porque elle dopois e.xplicará 
quaesquer defeitos com a base falsa que lhe mi
nistrárão. O governo não deve prescindir- de 
mandar verificar se esse ponto a que se dirige 
a estrada em su.a primeira secção é o proprio 
para ascensão da serra e o seguimento da es
trada. E' isto negocio muito substancial: não 
permitta Deos que depois de tantos estorvos por 
que tem passado este grande melhorameto; ai nela 
se dê o caso de que não seja r e alisada a pri
meira parte da estrada de um modo regular, o 
que seria mesmo nm golpe mortal para um me
lhoramento já tão contrariado. 

A minha observa~o é pois que o nobre mi
nistro dê toda a sua attenção a resolver esta 
questão que para mim e para muita gente ainda 
não está resolvida. O governo tem meios á su& 
disposição; já tive occasião de fallar do Sr. Lane; 
porque o governo não ha de desde já encarregar 
a esse senhor de todas as investigações e ave
riguações a este respeito de accordo com algum 
engenheiro do constructor Price? Porque com 
toda a antecipação não se tomaráõ todas as cau-
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telas para nã'o se prejudicar um melboral!lento 
desta ordem que tanto interessa ao publico, e 

que se póde tornar prejudicialíssimo ao thesouro 
se não fôr curialmente tratado e desempenhado 
como deve ser? . 

Agora, Sr. presidente, chego á ultima part_e do 
meu discurso a respeito das causas da mmba 
província. V. Ex. e a camara devem conlwcer 
que naturalmente não me posso l~v~ntar como . 
officioso defensor do honrado adimmstrador da 
minha província, nem mesmo elle póde esperar 
de mim esse officio, porque a minha posição po
lítica em relação ao goverr:o de que elle é dele
gado seguramente n tio me habilita pflra ser o 
mais esforçado e officioso defensor do honrado 
presidente. 

Mas isto não obstn. a que dê testemunho dn. 
verdade e que pela minha parte faça algumas 
observações, jtí. no sentido de aclarar algumas 
proposições do honrado deputado que me prece
deu na tribuna, já mesmo em sustentação de um 
acto da assembléa provincial, porqye entendo 
que o officio de opposicionista não e um officio 
de contradictor, não é officio ele homem que por 
fás ou por nefas deva damnru: a causa official, 
pelo contrario, o meu principio é sustent-n- o 
governo _como autoridade pab~ica, como ~ntidade 
necessana para a mantença e bom reg1men da 
sociedade, sómente · proflgal-o quando elle, não 
comprehendendo a sua missão, estragtre a posi
ção que deve occupar para bem do paiz. 

O nobre deputado a qu em me refiro em muitos 
dos capítulos da accusação q Lte formulou contra 
o honrado p;-esidente da província do Hio de Ja
neiro apparentem ente dirigia-se ao honrado pre
sidente, porém 1·ealmente seus tiros farão certeiros 
empregar-se na pessoa do nobre ministro elo im
perio, outr'ora presidente da província do Rio 
de Janeiro. E' mais uma razão para que eu que 
faço opposição ao governo não me queira agora 
constituir officioso defensor ela pessoa do nobre 
ministro do imperio quo seguramente dispensa 
bem, se não despreza os bons officios que eu lhe 
pudesse prestar nesta circumstancia. 

. Assim o no_bre deputado imputava ao honrado pre
SHlente elo R10 de J anmro as despezas que elle fazia 
em pura perda dvs cofres provin ciaes com as obras 
da estrada ·geral do Parahybuna e da ponte sobre 
o Parahyba, com a abertura da estrada de S. Fi
delis que o nobre deputado considera uma es
trada geral, sómente em ·beneficio da província 
de Minas, quando é verclacl0 que todas quantas 
administrações têm havido na província do Rio 
de Janeiro, as mesmas administrações que bem 
merecêrão do nobre. deputado os maiores enco
mios, havião entendido do mesmo modo a appli
cação dos dinheü·os da província ·na factura e 
beneficio da estrada elo Parahubuna, na construc
ção da ponte sobre o rio Parahyba 

A ponte sobre o rio P arahyba penso que data 
desde o ·começo da província elo Hio de Janeiro. 
-<?Sr. To~-res,_ hoje visconde de Itaborahy, o Sr. Pau
lmc, hoJe VISConde de Uruguay, o Sr. Honorio 
hoje marquez de Paraná, todos esses senhore~ 
pela sua vez tratát:ão da construcção dessa ponte 
a expensas da provmma do R10 de Janeiro · ul
timamente o nobre ministro do imperio quimdo 
presidente da província em 1848, contra~tou com 
um certo Augusto Jeanne a construcção dessa 
ponte ; no relataria com que passou a presidencia 
ao !!e~ sub~tit~to recomme~IIiltl:l~a essa obra por 
adm1mstraçao a custa dos dmheuos da província 
xecommendava mesmo o ajuste del!a sendo "de ferr~ 
com o Sr. commendador Irenêo, hoje ·barão de 
Mau~. ~or cons_equencia o honrado presidente da 
provmcu~: do Rw de Janeiro a este respeito não 
fez mais q_ue ' executar o pensamento, pensa
m~n_to defimd~, pensamento formulado pelo nobre 
mim~tro do _m1perio_ quando presidente do Rio de 
.Taneno. Assnn, razao tenho eu se disser que na 

apparencia atacaya-se ao presidente da província 
do Rio ele Janeiro, e na realidade invectivava-se 
ao ministro do imperio. 

Quanto á estrada de S. Fidelis, foi tJ).mbem da 
iniciativa do nobre ministro do imped!ll; em não 
menos de tres portarias ordenou as explorações 
e começ-o dessa estrada, e isto dt'lliberou porque 
havia uma representação _de mais de· 500 mora
dores da extrema da província, nas immecliações 
do Rio Muriahé, Pomba e Presídio, que pedião 
a abPrtura dessa estrada que lhes era necessaria 
e serviria tambem para encaminha~· o commercio 
de J\'finas a S. Ficlelis, primeiro porto da nave
gação franca do rio Parahyba, commercio que aliás 
seria encaminhado para a província do Espírito 
Santo por uma estrada que essa província procu
rava abrir para Minas. Ora, era bem evidente o. 
interesse que havia para a província do Rio de . 
Janeiro, que muito tinha de ganhar ela parte mais. 
rica da província de Minas, attrahindo o seu com
mercio para S. Fidelis. Portanto, ainda nesta 
accusação é o Sr. ministro do imperio que é verda
deiramente crnsuraclo. 

Mas, Sr. presidente, se não me corre a obri
gação de ser o officioso defensor do honrado 
presidente do-Rio de Janeiro em todos os seus actos 
arguidos pelo illustre deputado, seguramente algu
ma co usa devo dizer mais a respeito de uma lei que 
foi votada unanimemente ou quasi unanimemete pela 
assembléa provincial, e tão sómente aceita, sar!_~
cionada pelo nobre presidente, porque com_ razao 
entendeu que era de vantagem, que era d1gna a 
medida proposta de ser acolhida pelo governo, 
que del\a poderia fazer muito bom e disc·reto uso. 
Refiro-me a este acto provincial relativamente ao 
canal ele Campos a. Macahé I Desdo logo devo 
observar ao nobre deputado que" não foi Justo Lluando, 
querendo declinar a sua censL1ra da ass~mbléa 
provincial e empregai-a toda no honra~ o presi~en~e, 
disse qu~ era vist~ que a_ assemblea_ provmc1al 
recebia sempre doc1! a acçao d~ presidente, es~e 
era mui to responsavel pelo feito da as~emb!ea 
provincial, porque estava nelle ~ar-1l~e ch~ecçao. 
Senhores em honra ela assemblea legislat!Va da 
minha p~ovinl)ia protesto contra uma p_roposição 
assim tão geral; mesmo essa asscmblea a que 
especialmente se referia o nobre deputado deu 
prova muito clara de que não t em essa docili'tlade 
a ponto de servilismo, de estar a bel-prazer do 
presidente, de sorte que este em tudo e por tudo 
seja responsavel pelos actos della; ha um facto 
bem significativo disto ; o contracto que o hon
rado presidente actual fez. para a il!uminação a 
gaz da cidade de Nitherohy não foi approvado 
pela assemblóa p~·ovincial. Note-se que então _fez-se 
d-isto um tropheo contra o honrado presidente 
da província em alguma publicaçã~ pela im
prensa. 

Voltemos a considerar a lei provincial sobre o 
canal de Campos a Macahé. . 

Sr. presidente, ninguem que conheça as causas 
da província do Rio de Janeiro póde desconhecer 
as circumstancias do importante município de 
Campos. A barra do Parahyba, que dá commu
nicação, i! pela qual se exportão os productos da 
importante comarca de Campos, todo o mundo 
sabe quantç. é clifficil, os combros de arêas mo
vediças que obstruem esta barra, que muitas 
vezes a cerrão, impossibilitando-a por mezes, do 
que se segue que os barcos da nossa navegação · 
costeira que trazem os productos para cá se vejão 
embargados por tres, quatro e cinco mezes, resul
tando um deterioramento grande para a lavoura e· 
commercio daquella localidade, porque os generos 
principaes de producção do lugar, o·assucar, aguar
dente, ·o café, muito se deteriorão estando aba
fados no;; porões dos navios por largo tempo; 
o assucar humedece, perde na · quantidade e na 
qualidade; o café incha, perde o aroma, perde 
a côr; a aguardente vaza pela.s brócas que sem-
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Jlre apparecem nas pipas. Eu sei pCJsitivamente 
que muitos. fazendeiros têm . perd!d? sommas 
extraorJinanas, conheço um CUJO preJUIZO montou, 
em um só carreg11mento, ·em mais de 5:000~, pela 
demora d<J~ seu,; productos a borclo do naVIo que 
não pôde sahir a barra. 

Todas estas observações recommenr1avão a obra 
do canal de Campos, que ab1·ia uma communi
cação fttcil e desilnpedida pelo interior. Fui as3Im 
qué a asoembléa provincial votou um credito de 
1.400:0008 para a abertura deste canal. Já em 
grande parte está feito, no presel!te já _prest~ 
muitJS serviços; mas, senhore.c;, amda nao esta 
completo, ainda não deu de si aquillo que se deve 
esperar de um tal melhoramento. 
· Ora, a as,-embléa provincial considerou por um 
lado a importancia e necessidade desta obra, e 
por outro, que. no estado em .que ella se acha 
actualmente, f81ta em grande parte, tendo-se des
pendido uma enorme quantia, porém não podendo 
dar todas as vant.agens que erào de se desejar 
de uma tal obra, que aliás no estado em qu' se 
acha gttsta aos cofres provinciaes talvez não menor 
quantia de 2-"J:OOOS annualmente, porqne só a con
serva<;ão do canal a província tem cpntractado, 
e muito vantajosamente, por 19:50:)$, salvo 011 
casos de furça maior, de grandes inundações, 
etc., etc., etc. 

Ora, nestas circumstancias bem attendeu a.al::
sembléa provincial aos interesses da província, 
procurando dispô~· deste canal de modo que elle 
pudesse ser contmuado em ordem a prestar todas 
as vanta"ens que Jelle são requeridas, que fusse 
prolung<tdo pelo interior até á bahia de Nitherohy, 
que fosse reexcava~o e alargad.·, e assim seryiscie 
a uma navegaç;\o lac!l que so varores no dm de 
hojé podGm dar ; neste empenho me p:;~.r,!ce que 
a assembléa provincial foi muito bem inspirada, 
que desejou prestar o maior serviço á província 
do Rio de Janeiro. 

Com estu canal em serra abaixo, com a es
trada de ferro de Pedro li em serra acima, se
guramente a província do Rio de Janeiro seria 
aquinhoada de melhoramentos materiaes taes 
que se po.tia dizer qu<'l estava o mais bem ser
vida P'•ssivel, que tinha chegado mesmo ao es
tado o mais sat1sfactorio. 

No entr.:tanto ao nobre deputado; que não 
pôde desconhecer os interesses da província, pa
receu que este acto da assembléa provincial 
era absurdo, e que m•lito censuravel era o pre
sidente que o saccionou I Principwn o nc•bre depu
tado. por Jizer: «Cessão do canal a um"indivldno 
ou companhia I Erro crasso de direito adminis
trativo, peccado irrcmissivel do administrador que 
sariccio>Iou um tal acto. Navegaçil:o a vapor em 
um canal ! Isto é um absurdo ! Como exigir d<t 
companhia proporcionar o canal para uma tal 
navegação, wstinelo as paredes elo canal de pe
dra de cantaria, etc. » Ora, Sr. pre3iclente, cau
sou-me estranheza o que disse o nobre depu
tado a este respeito ; e eu, que não estava bem 
inteirado de~te acto da assembléa provincial, 
confesso que na occasião não fiz um juizo se
guro subre o objecto, quiz !er a integra do acto 
censurado para conhecer até que punto er·ão 
justas as censura~ do nobre deputado, e então, 
lan~ando as minhas vistas sobre essfl• h· i pro
vincial, realmente, que assevero ácamara, não aclwi 
fun<Jameuto para as acres censt(ras que fez o 
nobre deputado tanto á assembléa provincial, 
como ao honrado presidente que acolheu a idéa 
da assembléa, porque, senhores, o que dispõe 
essa lei provmcial ? Que o govemo da província 
fica autorisado a contractar esta ob>·a, isto é, 
a prolongação do canal, a sua pr~clisposição para 
prestar os grandes serviços de uma facil com
municação e transporte pam a maxima parte 
da prqvincia do Rio de Ja!Ieiro. em todas as 
suàs terras baixas ao norte ; para este grande 

TOMO 3. 

fim : '' cessão do canal de Campos a Maché ao 
emprezario, ou companhia. >> Isto que logo o 
nobre deputado capitulou de erro crasso ele di
reito admiuistrativo, a mêu ver não acho que 
mereça tal censura, por que não se deva tomar 
uma propo~ição destacada, que aliás acha-IH~ 
subordinado á-; di.;posi(ões que estãn posterior
mento estatoid.as. Ora, se a camara ouvis;e a leitur"' 
da integra do act·• provincial, por certo que não 
faiia, como alguns senhores talvez fizessem, o juizo 
que provocou o illusüe deputado com a simples 
leitura de um paragrapho destacado ; mas eu vou 
completar o sentido do acto provincial, fazendo 
toda a sua leitura, e a camara que dec:da : -

'' Art. l o O prtJ~idente da província fica au
torisado para contractar com o emprezario ou 
companhia que melhores vantages ufferecer, a 
excavação, alargamento e aperfeiçoa.mento do canal' 
de Campus a Macahé, e a sua continuação até 
a bahia de Nitherohy ; sendo preferido qualquer 
ponto do município de Nitherol!y para um dos 
extremos do canal. e incorporada na mesma linha 
a c,walisação elo rio Varzea, de que trata a lei 
n. 708 de 11 de Outubro de 1851, sob as se
gnintes bases: 

" ~ Lo Cessão do canal de Campos a Macahé 
ao emprezario ou companhia, 

'' ~ ;!.o Estabelecimeutu de uma linha regular 
de navegação a vapor para h:an:>porte de · pas
sageiros entre' os poutos extremos do canal. · 

" ~ ;3.o ,.As p;Issagens e os fretes dos ge11eros 
transportados entre esses pontos não serao su
periores aos que actualmente percebem os barêi;ls 
da navegaçr\o costeira entre Campus e a lH,düa. 
elo Rio de Janeiro, e decresceráõ pr"porcional
meute na razão de um mínimo de cinco m.l réis 
por pessoa e de vinte réis p. -r arroba em cada 
viate e quatro milhas de diminuiçao na con
ducção com relação á linha total do canal. 

« ~ '±.o Transporte gratuito elas n'alas do cor. 
reio e dos passageiros por conta ela província 
em cada viagem ; e por menos um quinto do 
preço estipulado de quJesquer passageiros que 
viajarem ou cargas que forem conduzidas em 
serviço publico. 

" ~ 5 ° Construcção e conservação, á cu,;ta 
do emprezario ou companhia,· de pontes ·nos lu
gares em que o canal cortar as estradas ]mblicas 
existentes. As pontes necessarias sobre o cánal 
na dirécçc'io claó estradas que forem abert[\s de
pois delle acab::tdo não ficaráõ a cargo da em
preza, salvo o caso de ajuste. 

" ~ 6. 0 Navegação parcial franca e livre para 
barcos não movidos a vapor entre as estações 
estabelecidas pela empreza. . 

« ~ 7. 0 Alteração pelo presidente da província, 
ele ti em ·s annos, de accordo com a empreza, 
elas tarifas de passageiro,;, e ele fretes e das 
taxas percebidas; uma vez que a mesma empreza 
realise lucros superiores a 12 % ao anno. 

'' O presidente da província estipulará no con
tracto em que casos participará a província dos 
lucros da· empresa, como inclemuisaçào dos juro~. 

· garãntidos ; e em que casos terá lugar a for
mação de um fundo ele reserva. 

« ~ 8.o ·Desapropriação dos terrenos de que 
necessita a empresa P<Lra o estabelecimento das 
estações e armazens de deposito á margem do 
canal, de conformidade com as disposições da 
lei n. 17 de U de Abril de 18:35, que regula a 
desapropriação por utilidade publica. 

« Art. ;!,o Fica o presidente da província tam
bem autorisado : 

« ~ 1. o Pttra garantir á em preza, durante 80 
annos, a navegação exclusiva a vapor pelo canal, 
os trnsportes publicos, e o direito de cobrar taxas 
pelos transportes particulares que passarem além. 
das est<tções ou barreiras que a dita empreza 
estabelecer, de accordo com o governo ou na 
fórma. elo contracto. 

8 
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«'Sl 2. o Para igualmente garantir á mesma em
-preza um míním" de juros de 5 % ao anno cot·
respondontcao max:imo do capital de 6,000:0'JflSOOO. 

<< Esta garantia nfio poderá ser concedida, se 
jtí o tiver sido a qualquer emprezario ou com
_panhia para a const1·ucção da estt·ada de ferro de 
Nitherohy a Campos ; e uma vez dada á empreza 
-do canal, n ;io poderá sêl-o a outra empreza da 
mesma natureza a navegação entre seus pontos 
extremos. 

« Art. 3.o O presidente da província estabele· 
cerá no contracto todas as garantias e condições, 

-e tudo quanto fôr concernente á realisaçáo da 
e mpreza; mediante as conc.::ssões feitas e autori· 
8 adas por esta lei. >> 

O SR. OcTAVUNo:- Mediante as concessões da 
lei. 

O Sn. SA vÃo LoBA TO :-Senhores, verdadeira
·mente em vista do sentido genuíno e claro desta 
lei provincial, como dcprehcllder-se a consequancia 

_absurda r1ue pareceu ao nobre deputado tirar de 
.que se tratava de dar parte do domínio ·publico, 
de alienai-o ? 

Não, meus senhoras, tratava-se da cessão do 
-canal subordinado a muitas condiçõ~s estatuídas 
.na lei provincial e que deviào ser estipuladas 
no contracto, para que por 80 annos o empre
zar io ou companhia plldesse ter o exclllsivo da 
navegação a vapor no canal, e o direito de co
brar a taxa dos transportes que por outros meios, 

.. sem ser a vapor, s;io franqueados a todo o pu
blico. (Apoiados.) Pois com taes condições real
mente este neto da assembléa provincial alienava 
parte do dominio publco! 

O SR. RIBEIRO DA Luz :-E' logica do despeito 
e do odio. 

O Sa. F. ÜcT.I.VIANO:- Logica de que? 
O Sa. Rrnt:H:O DA Luz:- Do despeito e do 

Qdio. 
O SR. F. OcTAVIANO :- (pal'a os,·, Ribeiro da 

Luz):- E o que o nobre deputado diz são palavras 
de servillismo. 

O Su. SnXo LoBA TO :-Entendo, Sr. presiden
.te, que a assemblóa provincial consultou 03 bem 
entendidos interesses da provinch\ do I~io de Ja
_neiro proporcirmando um melhoramento desta na

. -ture~a e. de~ te alcance, e que o governo da . pro
YillC1a fo1 d1~creto quando acolheu esta idéa e a 
sanccionou. 

E, ti_enhor~s, não se diga que,. n_:'io ol;Jstanto as 
boas mtençoes da assemblca, c n·reahsavol esta 
melhoramento, porque, eomo observou o nobre 
depulado, é incompatircl a navegação por vapor 
.eUJ canaes .•.. 

O SR. F. 0C1'AVIANO:- Eu não disse tal. 
O SR. SAYÃO LODATO: - .... a não sert;m es

cudadas as smts paredes por pedras de canta
ria, etc. 

O SR. F. OcTAVUNO:- A não serem immen
samente largos. 

, O Su. SAvÃo LOB<\TO :-A mim pois, Sr. pre
Sidente, causau muita estranheza o que disse o 
nobre deputado, tão lido e tão entendido sobre 

-melhoramentos semelhantes .... 

O Sa. F. Oc~AVIANO dá um apal'te. 
O SR. _SAYÃO LoDATO:- Pois bem, o nobre de

putado ctta o caso do canal Caledonia na alta 
Escossia . Carlos Dupin dá noticia desse canal 
-que dota _de ~ais de 30 annos, mas as sua~ 
paredes nao sao escudadas de cantarias· nos 
Estados-Unidos existem tmnbem canaes .abertos 
ha mais de 30 annos e de muito tempo nave

·gados por emb_arc~çõe~ movidas a vapor, e as 
suas paredes nao sao escudadas por cantaria nem 

alvenaria; podia como exemplo citar o can~l -jlB 
Muscle Shoals, no Estado de Kentucky, e assim o 
canal Rideau que liga o rio S. Lourenço ao lago 
Ontario ; ambos estes canaes não têm as suas 
par«des forradas de cantaria, e são navegadas a 
yapor, assim como tambem não têm om si es$a 
tmmensa copia de nguas, porque creio que u'rit 
e outro n1io tem mais de.15 a 18 metros de lar
gura a linha de agua com um 1 metro e 52 cen. 
tossimos de profundidade. Igual copia de agLta, 
se não maior, existe no canal de ·Campos a Ma
cahé, que demais põde ser em muito augmen
tada com grandes depositos qne existem em dif
ferent• •s lagóas e alguns rios que :>egundo o plano, 
tem de StH' procurados pelo canHl. Toda a ques
tão pois se reduz á capacidade do canal e ás 
prop,rções do~ barcos de vapor qne nelle devem 
navegar: quanto ao canal, é isso encargo da em
presu, que acha nas disposições naturaes do ter
reno meios seguros de realisar a obra ; quanto 
ás embarcações, ningucm ignora a possibilidade 
de se applicar o motor do vapor ás mais pe
quenas ; ett mesmo posso informar á camara que 
quando estive em Campos nevegava na Paraliy
ba o barquinho Goytacaz, talvez mais pequeno 
que qualquer falúa:- E é n .. tavel qu0 o illustre 
d~putado que reputa absurda .a idéa de navega
çao a vapor no canal de Campos, a reclamasse 
pat·a o cana-l de Magé, quando cen~urou o honra
do presidente por n>to havet· sanccionaJo a lei 
que concedia o ex<'-lusivo da navegação a vapor 
da bahia de Nitherohy ao canal de Magé . 
(Apoiados,) 

Eu, Sr, presidente, não posso concordar com o 
nobre deputaJo na descrição que nos deu do @S· 
tado lamentavel em que se acha a provinda do 
Rio de Janeir•>, tão decahida das suas antigas 
galas, e reduzida á sorte de abatimento e abj~c-

. ção, que causa la-<tima e mo.ve a compaixão ; não, 
Sr. presidendonte, em testemunho á verdad·e eu 
devo n;io só não conco~dar com o nobre deputado 
nessa descrição tiio pouco lisongekL do estado 
da província do Rio de Janeiro, como pelo con-

, trario dizer e provar que essa província se acha 
em um estado satist'actorio. 

Entendo tambem, Sr. president'J , quo o nobre 
deputado com essa triste pintura que fez da pro
vmcia do Rio de Janeiro dá nma miseravel irléa 
do progres;,1 do Brazil, porque sH essa pintura 
fosse ex:acta, ai do Brazil ; so a província do Rio 
de Janeiro estive3se assim abatida e nesse es
tado de decaJencia, sem duvida ponto ai(Tum do 
impcrio · podia ser apresentado como em o eRtado 
florescente ; en pois ent•) ndo que por amor da 
verdade e em l1oma da minha provi11cia, me 
devo oppór ao que disse o nobre deputado, e fazer 
uma succinta expo;;ição do e;tado fi11anceiro da pro
vincm e do que ultimamente se tem gast,> em obras 
pllblicas e melhoramentos materiaos que se promo
vem na província. Po.-;Ro garantir á camara a ver· 
dadcdesso ~pontamento que passo a r.,r, elle é muito 
exacto, e t:ra.lo de documentos officiaes a .sua 
verdat!e não pôde s ~r c"ntestada, e q~ando o 
fosse seria muito bem demon;;trada. A receita 
d~ ~85-l (note-se que o_ anuo financeiro da pro
vmcta do Rto de Janen·o re.,ula com o anno 
civil, vai _d~ Janeiro ao fim de Dezembro), a receita 
do e_x:et:cww d.e 18->1 foi a maior que t<,m tido a 
proymcta, subw a 2,(H2:30lS070, superior á or
ç!Lda r,u:J:092S-"'>70, e á arrecadada no exerci cio ante
rwr 26-2:f?!?R 13:-i; a arrecadação, nos quatro mezes 
<lo exerctcw de 18:)5 decorridos de Janeiro a Abril 
proximo findo, sobe já a 636:0878764, que compa
rada com a de igual espaço do exercício ante-
rwr, dá uma differença para mais a fav•>r daquelle 
exercício de ll2:7o7$0li2: 

Tendo-se fei.to com pontualidade todos os paga
mentos, ex1stta no dia :elO de Abril dtimo un1 
saldo de 478:903,~3·~, sendo 97:780.~c;2;3 em dinheiro 
250:000fl em uma caderneta do Banco Rural é 
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1-Iypothecario, e 131:122/1500 em letras a vencer 
dentro deste anno, proveniente de reuda de bar
reiras, além de 1nais 22:308$520 em diuheiro pro
veniente do saldo que deixou o exercício de 1::>5.!. 

· Despendt:u-se só com . obras publicas neste· exer
cício a avultada somma de 925:77792!2, além de 
26:o7oH 114 pela verba e.xercicios · findos, e mais 
25:38SS729 que deixára em divida o exercício an
terior, e que forão pagos · por este. 

Amortizou-se o deficit do exercício de 18:J3 sem 
novos emp~nhos: e acha-se finalm ente desassom
brada a .província e em estado de poder conti
nuar no futuro exet·cicio de 1856 a amorti.zar a 
sua divida fundada, cuja amortização fôra sus
pensa por ser · pouco satisfactorio seu estado fi
nanceiro. Durante a !ldministração do actual pre
sidente se tem concluído a maior parte das obras 
que havião ~ido contractadas por· seus anteces
sores sem se fazer uma só operação de credito, 
não · obstante estar para isso autorisado pela lei 
n. 725 do anno proximo findo. 

O Sn. P.I.ULA FoNsEcÁ:- E' a defesa mais bri
lhante qne tie póde fazer. 

OuTRO Sn. DEPUT.i.O :-E ainda mais valor tem 
na boca de um membro da,ioven opposiÇao. 

O Sn. F. OcTAVIANO: - Nada mais falta; vamos 
ao Cnpitolio. 

. C ~n. SAYic LonA TO :-Ora, senhores, uma pro
'VIllCJa que tem esta· renda, que desembaraç mdo-se 
de algumas difficuldades financeiras em qLHl labo
rava, aproveitou grande parte d<l sua renda no 
melhor emprego pos~iYel~ nos seus melhoramentos 
materiaes, estará decaliida das antigas galas,_ es
tará nesse estado de abatimento que causa dó? ... 

O Sn. F. OcT.HUNO: - E' pelo lado adminis
trativ J; as finanças não foi elle quem as fez. 

O SR. SAYÃo LonATO: - Por certo, meus se
nhores, que o estado da província é satisfacto
rio. Eu me contento cnm essa simples exposição 
do estad•) da proviileia, porque ella só . por si 
diz tudo. Sr presidento, abstenho-m e de acompa 
nh~r ao nobre deputado nas observaçõ~s que fuz 
sobre · o estado valetudinario do presidente do 
Rio de Janeiro, porque a esse respeito eu sou 
suspeito, tenho o interesse de parte, \Usto que 
sou tambem muito doente, e quanto a mim devo 
aceitar as observações do nobre d<Jpntado e reco
nhecer 'O seu asserto, porquanto doente como sou· 
tenho consciencia que para nada presto; mas se 
faço abstracção de mim e se attA.nto p::.ra .o illustre 
deputado, que por certo não se recommenda, p ur 
gozar muita sande (7'isadas) , reconhecendo-lhe 
tanta capacidade, tanta aptidã.o para o trabalho, que 
sabe tão bem desemp Jnhar a desp eitJ de suu de-· 
bilidade physica, eu sou levado (I concluir que h a 
doentus do corpo mais sãos elo espírito que muitos 
sadios, que aliáo; são apresentados e apregoados mo
delos para tudo. (ApoiÇtdos.) 
Senhor~s, p;·escindo tambem de ~onsiJ erar a falta 

de ·amemdade do trato, as manell'as bruscas e às
.pecto repulsivo que o nobre deputado acha no presi
ilente do Rio de Janeiro, em relação ao aspecto 
nmavel do ministerio que a todos quer metter no co
ração ; serei suspeito como opposJCionista que sou, 
mas direi que a mim não encantão os so.rrisos da se
rêa, que tudo promettem e ·uada dão ; ás vás appa
rencias lisongeiras prefiro antes o ge::;to rude e 
tosco; e até o mesmo aspecto repulsivo, ao menos 
aqui ha o inerito <l.a franqueza (apoiados) ; para· 
mim o diamante bruto v.ale mais do que o crystal , 
por mai~ bem facetado que seja . (apoiados) ; e 
pob ainda neôsa parte, discordando do illustre 
deputado, devo declarar que não era possível que 
eu désse gmnde importancia a qualquer falta de 
formulas, quando reconheço e estimo o fundo de 
p.robida<l.e e hont.stidade . que ninguem ainda ne
gou ao digllo presidente do Rio de Janeiro (muitos 

apoiados), probidade e honestidade que tem pro
vado na administração da minha província. (lviui
tos apoiados.) 

VozEs :-Muito bem, muito bem, optimamente. 
o ~>t·; Cru;r. Sccco :-Sr. presidente, quando 

pedi a palavra para fallar no cirçamento do in~~ 
perio não tive tenção de entrar em qu.:stões polí
ticas , estas melhor podem ser tratadas pelos 
distinctos oradores que têm assento nesta casa~ 
mas, se fosse minha intenção o tratar da•1uellas 
questões, de certo agora não o faria, porqu-e a. 
hora está muito adiantada: por isso limitar-mehei 
a fazer alguns pedidos ao nobre ministro do· 
imperio na primeira parte do meu discurso e· 
depoid responderei a um illustre deputado· por
minha província, que quando se discutio a res ~ 
posta á falla do throno fez graves accLtsações ao . 
mui to· illustrado e honrado ex-presidente do Rio . 
Gt·andc de S. Pedro do Sul, o Sr. Dr. Can 
sansiio de Sinimbú, e nessa occasião tambem.· 
me farei cargo de responder a uma censura 
que me pareceu dirigida a mim pelo nobre .de-
putado. " 

St·. presidente , oH pedidos que tenho a fa
z<O r ao nobre ministro do imperio são os se-; 
guintes : ~ 

S. Ex. reconhece em seu rela.torio a grande van
tagem que ruSttltou da abertura do Sangradour() 
da lagôa Mirim, porque com essa abertura se 
facilit .. u o com_rnercio interno df! província pa~a 
o mercado mms tmpot'tante, a: ctdade do Rw. 
Grande; 1!las S. Ex. deve lembrar-se que só com 
a abertura do Sangradouro niio se c·onseguirá. 
cabalmente o fim que S. Ex. teve em vista, pois 
que a nave"ação ainda soffre. graves embaraço~ por· 
mio ser faci't passa< em sempre as embarcações pela. 
barra do Rio S. Gonçalo. 

Peçr. pois a S. Ex. que attenua á conveniencia de 
ser profunch1da aquella barra; esta obra é ele gmnde 
importancia, e ·val" a pena de ser auxiliada plllos 
cufres ger aes. 

Tambem peço a S. Ex. que consigne maior · 
quantia do que a deste anuo pnra o descortina
monto e dusobstrucção do rio Vacacah~. S. E.x:. 
reconhece que a navegação de:;te rio pode trazer 
grandes vantagens á província do Rio Grande do 
::;nl, e mesmo a toclo o imperio, pois se fôr pos
sível abrir-::;e um pequeno canal que communique
este ri·l com o lbicuhy, se coitsegttirá pulo in" 
t.eri •Jr da província de::;. Pedro a navegação para o · 
Uruguay. 

Rogo a S. Ex. que a_ttenda á necessidade ut·
gonte de limpar-se e profundar-se o ancoradouro 
elo Rio Grande, oude se acba a pt·incipal-alfandega. 
da província. Este ancoradouro Já !Joj_e é extraordi
nariamente. estreito e não pódc conter cotilmoda
mento todas as embarcações que a <JII e se dirigem ... 
Parece-me portanto que deve merecer muita consi
deração uma obra desta natureza, porque feita 
ella é muito de presumir que as rendas do estado 
augmontem. 

O Sn. JACINTHO DE MENDONÇA :-Apoiado. E ' uma 
obra indispensavel. 

O Sa. Cnuz SEcao: -Pela mesma razão porque 
se deve tratar de profundar a bana do rio 
S. Gonçalo, me parece tambem que seria con- 
veniente profunJar o lugar . denominado Portei
rinhas. Já um meu honrado collega teve occasião 
de fallar a este respeito quando se tratou da . 
fixação de forças de mar, e eu ainda me animo 
a fallar sobre este objecto, porque entendo que 
a despeza que se houvesse de fazer com esta 
obra·. não seria perdida, segu1 amente augmen
tarião as r ·mdas publicas, pois se facilitaria 
a communicaçào com a capital da província, e 
desapparecer1a aquelle embaraço que soffre o com· 
mercio. · 
· S. Ex. o Sr. ministro do imperio, fallando da. 
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eolonisacão, diz que ~oT_~tractou 9; venda de 16 
leguas de terra, na proximidade do no. Cahy, sendo 
o proprietario obrigaJo -a povoa!·>~S em 2 ~nnos 
com ó7ô famílias, e que autonsou o presidente 
(la província a fazer v~nda de uma legua n_o 
município de Santo Antomo, tamb L!m com a obn· 
gaçlio de ser povoada de espaço de 3 11nnos; conto 
·com a boa vontade de S. Ex em favor da colo
nisação, e por isso me ~nimo a lembrar-UI~ que 
seria conveniente a creaçao de colon1as mtlltares 
Jtas nossas fronteiras, o qo1e seria facil c•inseguir-se 
principalmente na provincia que teuho a honra 
de representar, c com o estabelecimento desS <lS 
colonias se conseguirião .não pequenas vanta
gen~. 

S. Ex. tratando da . r ebocagem a vapor na 
barra do Rio Grande, parece . esperar que mu,itos 
dos inconvenientes. que nella se têm dado seJao 
removidos pelo facto de haver-se alli effectua
do a encorporação de uma compa11lüa denomi
nada P1·ogresso, que so propunha a comprar 
'\•apores afim de serem empregados naquella re
bocagem 

Devo declarar a S. Ex. que a companhia P1·o· 
jp·esso ja não tem vapor algum, o uuico que 
.tinha o vendeu ao govemo ; aquella companhi-a 
não podia su . .;tentar-se sem ser auxiliada pelo 
.gove no : na hana do Rio Grand'! ~e. tem dá~o 
ulbimumente um grande num,!ru de s1mstros, nao 
por culpa do official encarregado de dirigir a pra' 
·ticagem, o qual trata de cumprir bem seus de
veres, mas principalmente pela falta dtl um bom 
vapor. S. Ex. o Sr. min istro da marinha já 
·prometteu attender a este ramo de serviço, m .s 
eu lhe peço tambem que nttenda á conveniencia 
de ser revisto o regulamento da pr .ticageli'I da 
barra que me parece não ser tal que nos leve 
a . esp~.-rar ·daquell e ramo de serviço as vantagens 
que delle se deviào espera.!'. Creio me<mo que 
o .material e o pessoal devem ser augmenta
dos, visto que n ' bana não existem os re· 
cursoll que seria para desejar houvessem, afim 
de prestar os auxílios de que carecem os n'iui
.t<:>s navios que demandào o porto do Rio Grande 
do S ltl. 

Limitarei a estes . os pedidos que tenho a fazer 
a.o nobre ministro do imperio, e pas.;arei desde 
já. a responder ao nobre deputado pela mi 11 ha 
província, que . quando se di:>cutio a res po::~ta á 
falla do throno julg•Jtt ser occasião opportuna 
para fazer algumas accusações ao P.X-presidente 
da província do Rio Gran.le de S. Pedro do tiul, 

>Q distincto Sr. Cansansão de Sinimbú. Sinto 
estar comJJletamente em divergencia com aquelle 
·Sr. deputado, pois que entendendo elle que a 
administração daquell e Sr. ex-pres idente foi fatal 
á ·provincia, eu entendo pelo contrario quo elle 
lhe prestou grandes e r~levantissimos serviços. 

O Sa. CALDRE FIXo:- Ap!3iado. 
O SR. Cauz SEcco: -Sr. presidente, o no~re 

deputado disse que não podia deixar de r epellir 
o cayacter de personalidade que se havia pre
tendido dar ao exame que fez elle da administra
ção ~a. província do Rio Grande do Sul. Eu, Sr. 
presdente, entend•a quo o nobre deputado t inha 
tornado o exame dessa administração todo pes
~oa.l; , vendo1 porém; a s~m dcc.laração, nãv quero 
lnsJst.tr . mats nessa mmha 1dea e passarei a 
exammar os argumentos apresentados pelo nobre 
deputado quando pretendeu mostrar que aquella 
administra(:ào. tinha sido fatal á proviucia do 
Rio Grande do Sul. · 

S1·. presidente, o nobre 9-eputado dis3e que no 
.a~no pass.ado se tinha conserYado silencioso, que 
nao Jll'oferJra uma só palavra . contra a adminis
traçao do St·. Cansansão de Sinimbú, pela es
perança que· nutria de que ·o Sr. presidente do 
C?nselho, pelo seu caracter firme e pelo conhe
Cimento pessoal que tinha · do Sr. ex.-presidonte 

do Rio Grande, o · não conservasse por muito· 
t empo na pre.üdencia; referio-se ·principalmente 
a dous actos da vida publica daquelle nobre e.x· 
president": o primeiro , a. n~aneira porque se 
hav1a P· •rtado quaudo mmt:;tro I'eSJdenLe na 
Republica Oriental, e o segunolo o seu procedi· 
mento ~m lo44 na província das Alagóas, onde, 
disse o nob1·e daputado, tinha sido elle a causa 
do derrarnamento de s:mgue que então alli hol.\ve. 
. Quat~to ae procedimento do ::ir. Cansansão de Si
nimbú no Estado Oriental, os factos posteriores 
vien'ío provar que elle tinha razão de mais para 
pensar da maneira porque pensava neRsa época. 
(Apoiados.) Portanto n:'í.o enxergo motivo. algum 
d~ censura a S . . Ex. por esta parte, e muito me
nos pelo que aconteceu na; Alagõas em 18-i!, 
por•1ne nessa época não sendo elle presidente 
dessa provincia, não sei como pud t;s,;e ser a 
causa desse dermmamento de sangue. (A2Joiado.) 

, Se esse facto se tivesse dado, se o· Sr. Oan;ansão 
de Sinimbú th•ess~ commettido· ar.tos dignos de 
censur(t, seguramente qtte o partido que hoje 
está. nu poder e que fez a eleição na província 
das Alagôas não o teria escolhido para membro 
desh assembléa. 

O uobre deputado portanto não provou que 
elle fosse a causa desse derramamenb d e sangue 
nas Alagóas, e nem esses factos forao lembrados 
na occas1ào em que o Sr. Can <a.nsiio foi nomeado 
pre •idente. O nobre deputado di.;se que não 
quiz el:trar o anno pas<adn nesta discu ;.<iio por 
temer que ella se tomasse aZêda; entã•l julgou. 
prudente esae seu procedimento; mas t•ste anno 
o n-.obre deputa lo f•Ji o mesm•J que a veio aventar 
nesta casa quan.Jo ella já não Hf>l nec"ssaria 
po_rque o Sr. Uansansão de Sinimbú já tinha sido 
detuittido. 

O nobre deputado disse que elle tinha feito 
accusações ao ::;r. Cansansão de Simml>ú qnando 
deputado provincial, que tinha a<sig .• ado um 
par.:cer contra um neto praticf>do por esse ex
presidente, no que tinha sido acompanhado 
pelo Sr. Dr. Barcellos: por consequencia que o 
dis~urso do me:; mo Sr. Dr. Barcellos p1 o ferido na 
assembléa provincial que tinha sidtl apre <entado 
pelo nobre deputado o Sr. Jacintho de Mendonça, 
quando lhe havia resp,.mdido, não P'.odia ser 
cons,derad.o senão como filho da amizade que o 
Sr. Bar,;ello.o; consagrava ao Sr. Cansan~ão de 
Sinimbú, e portanto quando um amigo pessoal 
do Sr. S!nimbú, c . .>mo é o Sr.· Barcellos, se 
animava a f,.tzer accusações ao presidente da 
provinci<~, seguramente a administração clar,uelle 
presidente er11 má, era pessima. ::>r. pr,Jsidente. 
queni responder ao nobre deputado eom a opinião 
do mesmo Sr. Dr. Barcellos. Este senhor · de
clarou que não era hostil á. administração do 
Sr. Cansansão drr· Sinimbú só pelo facto de ter 
reprovado um acto dessa administração; declarou 
que da mesma fórma havia procedido para com 
o Sr. senador Galvão, de quem era muito amigo, 
tendo comtudo apoiado a administraçiio desse 
senhor, tinha censumdo alguns d ·~ seus netos 
sem que dahi se pudesse tirar ·a conclusão de 
que julgasse que aquella administraç:lo era má. 
D-eclarou a inda mais qne se se tratasse úe outros 
actos que não daquelle que censurava, se acharia 
do lado dos que defen.:liiio o Sr. Cansansão · de
clarou por fim que julgava boa a admi11i$t~ação 
do Sr Cansan;;ão. 

Eu lerei parte desse discurso do Sr. Barcellos : 
« Sr. presidente, di~se elle não foi sem magoa, 

sem dó1·, que ma vi forçado a dar o parecer que 
se discute. Sou amigo pessoal do Sr. p residente 
da província, e sou tambem em geral muito 
prop mso a luuvar a 8Ua administraçiio, e se 
se tratasse de qualificat· a admiuistr11çào de 
S. Ex., eu, senhores, declaro que estaria do lado 
daf]uelles que a quizessem defencter. " Em outro 
lugar se lê: 
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<c Senhores, póde a administr"ação do Sr Can
sansão ser boa, eu a reconheço tal.» 

·O SR. SÁ vÃo Lo BATO JUNIOR: - Asseguro ·ao 
JlObre deputado que o Sr. Dr. Barcellos hoje ·e 
lJ.ffi dos que mais censürão essa administraçiio. 
' O SR. Cnuz SEcco: - Não sei o que elle faz, 

sei o que se pa.;sou na assembléa pr.wincial ; 
esses actos censurados já tinhão sido praticados 
quando o Sr. Dr. Barcellos declarava que a pre
sidencia do Sr. Cansctnsão tinha ;;ido boa. 
: o n obrc deputado diz que o meu nobre amigo 

que lhe havia respondido não tinha satisfeito, 
que tinha reôpOndido a questões diversas daquellas 
que tinbão siJo por elle apresentada> na casa. 
Eu, Sr. presidente, a este respeito penso de uma 
maneira opposta, entendo que o discurso do meu 
nobre amigo dava , cabal resposta ao nobre de
putado. 
· Disse o nobre deputado que nunca .houve epoca 

tão deploravel para a segurança public<l na pro
vinca do Rio Grande do Sul como aquella em 
q!le. e~t~ve na ~dministração o Sr. C<lllôansão do 
Suumbu; para 1sso apresentou o nobre deputa•Jo 
uma relação de assassinatos que diz t er havido 
no anno de 185!. Essa relação comprehen.le 
96 mortos , mas o nobre deputado- não sei como 
elevou essa cifra a 200, só porque declàrou que 
lhe falt.avão algtms municípios, tres dos qnaes 
erão da fronteira.,. . 

O Sn. SAYÃo LoBATo JuNIOR: -Quatro. 
· O SR. CRuz SEcco :-Pois scjão quatro, isto n i'io 

influe ... Ora, este modo .de argumentar realmente 
não me parece bom, não sei como se possa cal
cular o numero de assassinatos que podem ter 
}).avido neste ou naquelle lugar. Mns se póde 
~ ervir para, ba'e do calculo a relação do nobre 
deputado, eu direi que em um dos municipi•JS 
da front :ira por elle relacionados apenas se .der;io 
tres assassinatos nesse anno; houve alli um nu
mero muito menor que em outros termos que 
não erão da fro nteira. Não sei, repito, qual foi 
a base que teve o nobre deputado para Jiz er 
que o numero de ass:1ssinatos tinha sid" de 2v0; 
se olho para o relatorio do Sr. mitlistro da jus
~iça, vejo mencionados simplesmente 50 ass:tssi
natos commettidos na província rl<• Rio Grande 
do Sul. N>io digo que esse numerv seja cxacto, 
ma~rno o Sr. ministro declara que lhe faHão 
ainda informações, ma'l não posso cone •rdar com 
um numero tão exagerado como ·o que apresentou 
o nobre deputado. · . 

Mas, di~se elle que confrontando esse numero 
de a~sassinatos com os que se tinhão dado nos 
annos anteriores, ver-se-h ia que o augmento tinha 
sido extraordinario. E' justamente nesta pqrte 
que pretendo responder ao nobre deputad,,, Pri· 
meiramcnte o nobre deputado · sabe que a no;sa 
estatística criminal e imp,erfeitissima; não se 
póde saber exactamente qual o numero de assas
sinatos que houverão nos annos anteri<n·es para se 
achar um verdadeiro tQt'mo de comparação: o 
úobre deputado, . apezar de ter sido chefe de po
licia, deve ignoi·ar o numero exacto de assassi
natos que houverão durante esoe tempo . Nà•J sei 
()()mo se queira buscar por termo de comparação 
os .assassinato,; relacionados nos mappas r.mwt
tidos . pelus chefes de policia nos annos anteriores 
do govemo central; mas se esse deve ser o 
termo de comparação, permitta-me o nobre depu
tado que lhe diga que da mesma fórma se deve 
proceder com os mappas mandados o anuo pa~
sado. · 
... Não ha pois uma base certa da qual se possa pro
curar o termo de. comparação para ver se o nu
muero de assassinatos tem ou não augmentado 
na província do Rio Grande do Sul. A opinião 
que tenho a este respeito acha-se confirmada 
pelo que se encontra escripto no relat.orio do 

Sr. ministro da justiçn., nlio só do anno passado 
como deste anno. No relatorio do anno passado 
á .Pag. 3. diz o ~r. minist ro da j llStiga o se: 
gumte: « Cou1parando a somma· dos h >micidios 
com os de 185~, conforme o rdatorio do anno 
J?l'uximo passado, a dilferença para mais em 1853 
e de 141, esta diff~rença Uio espanto~a sem a 
presença de uma circumstancia extraonlinaria 
que al1ás não houve, e quando a rep ress ·tO s~ 
?st~ nto1_1 ~ <lÍ S activa em lS;i;·J, é a todas as v1stas 
mverostmtl. » • . · 
~m ver,Jade seria temeridade av1•nturar que o 

cnme vaL_ em progresso ; este assertu depend~ da 
comparaçao de annos passados; mas esLa C<>m· 
p•ll'a~ão_ n•i:o é possive~, porque nã,, temos uma 
estaust1ca exacta, a dtfferença para tnais entre 
um ~n!lo e os a1_1teriores póde ser devida á 
ex9:cttdao progresstva dos dados e <tati~tiC'.JS dos 
ultm>os annos, os quaes cada di>L vão melho
rando, por~m não induzem, sem perig•> dll en·ar-se, 
a conclttS•l •J do~ progressiV•) augmento dos crimes. 

No relato rio diz o Sr. mitlls,r.J o segLtinte: 
"Reproduzo o que disse no relatorio passado a 
respe~to da pr.>gres~ão espantosa dos crimes que 
con;tao dos mappas da pollc:a nos an nos de ldJ~ 
18;):3 e lt!5l, e é q11e esta elevnção bem pó .Je se;. 
devida á exactidã<> progressiva dos dados e.'<ta
tu<ticos, Od quaes cada dia v:io melhorando 
Assim que o au!.{mento p rogressivo da somm~ 
dos ? ri~.;s nã<!_ é contra a moral1dade do povo 
br~slle tr<'>, sen•w _a favor da auto~ld,Lde, •1ue so 

. vat tornando mats de.welatla, actlva tJ enercrica 
na pesquiza dell.·s . e prisão dos criminosos. b 

. « I!1sisto ainla. mai':? c amestra~lo p·,la expe
neneta da adm•ms~raçao, na n •cesstdade de alig· 
mentar a r epressao , cnmr:> um dos meios· lllais 
efficazes pat·a faz <lr cessar e5te estado de cousas' 
que não e peior que o dos annos anLeriores; 
mas está pelo menos, mais verificado e conhe· 
cid•>.» 

Esta opiniiío e p·1rfili tamente opp •sta á do nobre 
deputado ttUtl julgnt bons os dados estatísticos 
dos armo.> anteriores para fnzer :\ comparação 
~om a relaç;io poT e liA . apresentada, pois julga 
mexactos os dados estattst cos de~te an no. 

Tratanlo-sa do a~<as;initto de Manoel Joeé 
Tavares diss ~ o nobre deputado que na la se 
devia ao Sr. delegado de pulieia d.t cida le de 
Porto-Alegre; e que tudo se devia a"> Sr. chefe 
de p 'licin; que o Br. chefe de p ·licia h 'i via 
obttd•> do Sr. general CalJw~l, eommanrlante das 
armas, uma participação destP- fa ct•> erlmmosa.e 
de quem erâo os s1ms antot·es. O facto, Sr. pre
sidente·, não se passott com6 disse o -nobre de
putado. 

O S&. JACINrno DE · MENDONÇA: - Apoiado. 
O Sa Orwz Secco: - O facto t eve lugar de 

uma maneim diversa completamente ... 
O f;; a. SA vÃo L fJB.-I.TO JuNIOR: - Compl8tamente, 

não senhor. • · 
O Sa. Cauz-SEcco :- ... diversa completamente. 

O facto se passou da seguinte fórma: foi o Sr. sub
delegado de policia quem communicou ao Sr. chefe · 
de p,,licia que tinha acontecido este assassinato, 
e quem erào os criminosos que o havi do praticado. 

O SR. JACINTHO DE M!4ND ONQA: -Apoiado. 
O SR. Cauz SEcco: - ffintão o Sr. chefe de po

'licia reclamou do Sr. Caldwell o comparecimento 
d" diver:;os c:1detes que tinhão presencia.lo a. 
confissão do réo na occasiãO- em que embarcava 
para o Rio Pardo. Como o nobre dl'plttado 
appella sempre para o que está escripto, é facil 
de ver-se que o n obre . deputado disse o con
trario do que eu acabo de expôr. 

E, Sr. presidente, tendo .tido o Sr. chefe de 
policia esta participação, e depois · de reclamar 
do Sr. Caldwell o comparecimento dos cadetes. 
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e de ter tirado as necessarias informaçõe;;, _foi 
que piJSterinrmente teve lugar o facto menciO
nado pelo nobre deputado de ser· o Sr. cher.~. de 
policia procurado pelo Sr. Ualdwell q.ue lhe dr~se 
que um dos cadetes que tinha dado wfOJyJ_açoes 
não era o mais apto para fazer a pnsao do 
criminoso e então offdreceu-Jhe o seu prupno 
ordenança para este · fim. 

O Sa. J.~crNTHO DE ME~DONÇA: -Apoiado. 
O Sa. CRuz SEcco: - Por conseguinte, grande 

parte da gloria desta descoberta . .. 
O SR. SAvXo LolB.TO J UNIOR: - Quem expcd io 

as orJens de prisào dos t:,riminosos? 
O Sn. CRuz SEcco : -Isto é outra co usa ; o 

nobre ·depu•oldo di sse que nenhuma par:te tinha 
tido o de\.:gado na descober~a deste cnme. 

O Sa. S.HXO LonA TO JuxwR:- Nenhuma, ou 
quasi 'ne nhum::~. 
. O Sn. Cnuz SEcco : - Por consequencia, ao menos 
parte Ja glnria da descoberta de quem ·fossem 

. os alltores daq udle assasôinato pertence ao muito 
-digno delegado da cidade oe Porto-Alegre. 

O SR. JAcrNTno DE MENDONÇA: -Apoiado. 
O · SR. CRuz SEcco : -O nobre deputado disse 

q Lte o meu illus tre amigo, deputado tambem 
p elo Rio Graode do Sul, respondendo-lhe hav:a 
declarado que elle não estava ao facto do que 
se passára na sua comarca, unicam ente com o 
fim de dar a entender . que tinha estado com . 
licença por algum tempo. Mas, Sr. presidente, 
creio que não foi esta a intenção do meu illu~tre 
amigo. 

O Sa. JACINTHO DE MENDONÇA : -Apoiado. 
O Sn. Oauz SEcco :- Qual seria o interesse 

que o meu illustre amigo teria nisto? Creio que 
elle, pelo contrario, t eve em vista cousa muüu 
diver:>a. Queria dar a entender á camara que se 
o nobre deputado que é juiz de .direito da co
marca de Uaçap<~va, que deve ter alli muitas 
rel<lções, não estava ao facto de tudo quanto 
havia occurrido na sua comarca, n iio era de 
admirar que o presidente da província t amhem 
ig ,L orasse alguma cousa. Ct·eio que fo i esta a 
intenção do meu illustre amigo, e n ão aquillo 
que o nobre deputado entendeu que clle tinha 
udo· ' m vista. 

O SR. JACINTno DE MENVONÇ.~: - Ap0iado. 

O SrL Cnuz SEcco: ~ O nobre deputado, na 
segunda vez que falleu. sobre esta ma tL>ria, tratou 
de novo de accusar ao muito honrado Sr. the
someiro da thesouraria da provín cia de S. Pe.Iro, 
declarando que a sua. accu~ação se funchwa toda 

·e.m um documento que apresentou á casa e que 
á vista delle ficava fóra de duvida que era e~11 tudo 
v_erdade o que a princi.pi? hav ia avançado. Sr. prc
srdente , V. Ex. pernuttrrá qllJ:) eu declaro á casa 
que o n~lre deputado depressa se esqueceu do 
que IMv1a d ito no seu primeiro discnrôo . 

Nesse pdmeiro d~s_curso o nobr~ dr.putado de
clat ou que na occas1ao em que se tmha procedido 
ao exame se hav;a achado-500 onças dep•Jsitad,<s 
no cotre no valor de ouS cada uma, e que se 
en_con ~.rou um desfalque de sete contos e tantus 
rrul_ t'els.: que não se podendo ultimar no pri
.meLr:' d1a todo o exame, se deixára para o dia 
seg11111te ; . que nesse dia apparecêra no éofre como 
P:•r encanto a quantia ~e 2:000S, mas que havia 
au~da o desfalque de n:OOO/j, que r eunidos aos 
qm1 1~o contos a . importancia das 500 onças fo ;·
mavao a quantra de 20:0008, pela qual e<tava 
alcan çado o thesoureiro. Do termo que se lavrou 
consta o opposto iu t0iramente; e eu o lerr.i como 
tamb··m vou ler a parte ·do discurso do nobre 
de?utado_ em que fez esta declaração, que é a 
m d hor t esposta que lhe posso dar. O termo, 

r epito, diz o contrario, diz que procedendo-se 
a •·xam e se achára uma falta; mas que no dia 
s eguinte se achavão, não só as 5fi0 onças, porém 
muitas mais, que não havia d e~falque algum, e 
que se expedira ordem para que o thesoureiro 
<Jutrasse com igual valor dessas onças em moeda 
legal: logo não houve o desfalque que o nobre 
deputado disse que ficára existindo depois do 
segundo exame. 

Eu disse ·que a melhor r esposta estava no dis
curso do nobre deputado, e o vou ler: procedeu-se . 
a" exame, disse o 11 •1 bre deputad•>, e o que se veri
ficou neste exame? « Foi a falta em I o l.uga1·, de 

. l:i: OOOS, de moeda brazile~ra, qu•' se achou snbsti
tuida por moeda estrangeira I E .s o ·primeiro facto 
escan ·lah.;o; o sr.gundo eu niio posso dizer preci
samente a qu~ntia qne faltava, porque a minha 
rn emoria j:i nrio me ajuda, ma:; achou-se a falta de 
?:OOOS e ta nto, tomou-se nota de tudo, e como essa 
dilig•mc ia fosse demorada, o inspector da thesou
ra• ia não pôde concluir o exame ; no <lia seguinte, 
ao continuar, como por encanto nch0u-se dentro de 
uma gav ta? 2:0JllS; mas note-se que ainda nssim 
havia falta de 5:000S e ta ut•J, e que c .. m · a falta da. 
moeda . legal substituida p•Jr 500 onças, moeda 
esLrangeira, perfaz a quaritia de 20:0 JOS e tanto. '' 

O Sa. S.<Ylo LOBA'ro JumoR : - Eu não posso 
precisar a quantia. · 

O SR. CRuz SE·~ co; - Eu 'd isse que o riobre 
deputado havia declarado que ·existia um de(icit 
de 5:000S e tautos mil réis. 

O SR. SAYÃO LOBAT.o JuNIOR:- Qne havia fált!'l 
de dinheiro, mas que eu nã•> podia pre . isa r a quan
tia; e que h ouve ::;ubstituiçáu de moeda. L ca o 
termo. 

O SR·. Cnuz S;:cco ~ -Quando o nobre deputado 
fa ll?Li eu não lhe dei n enhum aparte ; ma.> protesto 
utlllS:lr-m e do seu exemplo. 

Logo em o seu primeit·u discurso o nobre depu
tado disse que h avi.a uma falta da 5:0ooaooo. 

O SR. S.nio Lo BATo JuNIOR:- Repito que não 
podia precisar a quantia. · · 

. O Sa. CRuz S Ecc:o :. - O nobre_ deputado a pre
Cl ' OU ; rn ,1~, ou prec1sasse ou n Ho, affirmou que 
havia falta, e pel"_ termo se evidenda que quando 
find .• u a contmuaçno do balanço tal falta não exis-
tia, o termo é o s eguinte . . 

<c Aos 3 dias do m ez de Janeiro 'de 1835, nesta leal 
e _va~orosa . c ida le de Por_to-Alegre, capital da pro
vrl"!c~a de. S. P ec!ro do Rw Grand.e do Sul, prose
gnu·ao os [!1ms. :::>rs. membros da Junta da th esotl· 
rana d_e faz enda n? balanço das cailw . .; a curgo do 
r espectn·o th esoure;ro Pedro de Azevedo e Souza 
que tinhão começauo hontem, assistindo tanto no 
printeir·o, como no segundo dia, o fiel do me,;mo 
thesoureii'o Eduardo de Azevedo e Souza {p" r se 
achar aquelle enfermo), e o fiador Marcos Alv.es 
P .J reira Salgado, n ão ,;e t endo o balaJLÇO dado nos 
d1as :~ 1 de D;~zemhro e ~o. do corrent e por ser~m 
fenados . E deve ndo ex1s trr n as caixas de ts:,s a 
18.)4 e IS:J'b a 18•)5 o saldo de 13ü:li088711 c nas de· 
d~positos publicos e depositos e .:auções Í5:5!3Sl!O, 
ape>La~,~·~ e_nco ntro~ no dia 2 a quantia de 
1.12:2HoS667, Inclus1ve lü:tHOS em onças pelo valor 
de :~08 cada urna, nas primeiras, e a de 5:8 ln8:340 
nas. segundas·, r esu lta_ndo um · alc~nce de 5:0lf1Htl91; 
á v1~ta do-'que, s endo Já tarde, adruu-se para hojé a· 
contmuaçao do balanço, o qual, tendo lugar, veri
fir;ou-s e t er desappal'ccido aquelle alcance. , 

·0 SR. SAYlo L oBA;ro JuNIOR : - E' porque entrou. 
com o dinheiro. Leia para baixo. · 

O SR. Cauz SEcco:- O nobre deputado não me 
póde dar ordens. 

O .SR. SAYÃo L PBATO JUNIOR:- K ;tou pedindo 
que l eia para diante; se quer · usar de lloa fé . 
deye ler. 
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O Sn. CRUZ Sr.:ccó : - Eu não Pstou argumen

tando de má fé; não costumo fazêl-o . Não e •• t .·nda, 
pois, o nobre deputado que é o unico .que costuma 
proceder de boa fé. 

O Sn. SAYÃo LoB.\TO JuNIOR:- O publico jul
gará. 

O SR. Cnuz Secco : - Sim senhor, o publico 
julg;trá. Continuarei a ler o termo, 

« ... . dizendo o mcncionaüo fiador que se encnn
trára dentro de uma gav0ta a quantia de 2:000,~ 
em notas, recolhendo elle a de 8:0l9S89l em 11nças 
a 30$. Entretanto a somma nesta ultima e3pccie 
e:dstente na caixa de 185ia 18Zl5elevou-se a l!l:I06H, 
que por portaria desta se ordenou ao thesoureir•l 
reduzisse a moeda legal, ~ob pena de ser con~id~
rada como alcance, e proceder-se na fórma da Iet, 
mandando-se todavia passar os saldos nas especies 
que devião existir, e lavrando-se os competentes 
termos no livro daquella caixa, e nos de todas as 
outras, ctijos saldos esta vão conformes, etc.» 

Vê o nobre deputado que não houve alcance 
algum, augmentou-se o numero das onças, mas nã J 

houve alcance; o facto é este. No primeiro dia do 
exame achárão-se 15:000$ em onça" e a falta de 
5:000;j; não estava presente o thesoureiro; no 
seguüdo dia desappareceu essa falta. 

O Sa .. SrQUETR.\ QuEIROZ :- Porque ? 
O Sa. C:~~uz S(;;CCO : - Porque continuando o 

exame que não tinha sido conclni'do no primeiro 
dia ... 

O SR. SAYÃO LoJJATO JuNIOR:- O facto está no 
documento e na consciencia de todos. Não ha nin
guem que não diga; por· este document.J, que houve 
deafalq ue de dinheiro no cofre. 

O Sa. Oauz SEcco :-Apresentou-se a quantL• 
que faltava. 

Sr. presidente, sou chegado a tt·,ltar da questão 
da mo <:da falsa. O nobre deputado dis~e que no 
julgamento d tLSe processo se não tinha procedido 
como se clevêra, que o presidente da província do 
Rio Grande do Sul dera ordens para que os pt·o

. cesso.> foss8m separados. Eu declaro, Sr. pre,;idente, 
que não recebi semelhantes urdcns, e nem mesmo 
me consta que: ellas se désscm. Um dos processos 
foi organisado na cida-le do Rio Grande pelo res
pectivo juiz municipal por occasião da apresen
tação da moeda falsa nas mãos dtl Noronha; este 
qunndo interrügado declarou que a havia recebido 
em Montevidéo de Borges, e em consequencia 
desoa declaração requereu-se a prisão de.-;s t- ir.di
ciado, o qual depois de preso fot remettido para a 
cidade do Rio Grande, depois de alli estar declarou 
que havia recebido esse dinheiro de Almeida que 
lhe mandára entregar em Sant'Anna do Lina
mento ; deprecou-só a prisão de Almeida que foJi 
preso ; e a mais ninguem se prendeu, e nem se 
1ncluio nesse processo, porque ninguem mais foi 
indiciado; e como s e havia de incluir naquelle pro
cesso homens que não tinhão sido indiciado~? Em
bora lwuvessem crimea da mesma natureza com
mettidos em outros lugares estes réos, deverü\o 
ser processados e julgados nesses mesmos lugares, 
e nada tinhão com esse processo, pois qne o noss•J 
codigo cdminal (arL. H>O) manda que o réo seja 
julgado, 011 no lugar de sua residencia, ou no 
lugar em que commetta o crime. O crime de que 
tratava esse processo de que acima fallei tinha sido 
commettido na cidade do ·Rio Grande, e por tres 
indivíduos, os outros forão commettid•JS em .luga
res dtfferentes; e por que razão aquelles réos não 
havião de ser julgados na cidade do Rio Grande. 
e os outros aonde commettê . ão o crime ? · 

Eu disse que o nobre de:Jutado quan'io tratára 
dessa materia parecia fazer accusações a mim como 
juiz de direito; declaro agora que a razão que me 
levou a fazer esse juizo foi que dispondo o decreto 
de 9 de Outabro do 1850 no :~eu art. 3•, que quando 

ao juiz de direito subir qualquer processo para 
sustentar ou revugar a pronuncia, elle possa sanar 
qun.lquer nullidade ou proceder a nova~ di!Igencia~ 
para de,;cobrir a verdade; n •io bndo-me eu servido 
daquella autorisaçào entenderia o nobre deputado 
que meu proce limento não tinha sido regular. 
Sr. presid,mte, o processo foi orga11isado conforme 
a lei, procedêrão-se a todas as diligencias neces
sarias, e então queria o nobre deputado qtte o juiz 
de direito faltasse a seus deveres, •JUe elle deixasse 
de cumprir a lei? Estou certo que o nobre depu
tado não havia de querer isso. 

s~. presidente, estou persuadido de haver pt·o
cedtdo como devêra a respetto desse crime de 
moeda falsa; e não tenho receio que nem o n Jbre 
deput;~do e_ nem pe.-;soa alguma ve.nha allegat factos 
contra a mmha conducta, tenho triltado de cumprir 
sempre o meu dever, confesso que a minha capaci
dade é pouca ... 

O Sa. CoRRÊA DAS NEvEs ':- Isso é modes
tia. 

O SR. Cnuz Sl':cco: - ... mas erros de vontade 
não os tenho. {,:l.poiados.) 

o SR. s.~YÃO LORATü JuNIOR dá um aparto. 
. O Sa. · Cnuz SEcco : -E neni eu digo que, o 

nobre d.Jputado supponha o contrario a meu res
p eito. 

Declaro, Sr. presidente, em honra da verdade, 
o que já disse, isto é, que o Sr. Q,,.nsansào de Si
niutbú não deu ordens algumas para se separar o 
processo, e a in la mesmo q uc as dós ·.e o juiz de di
reito não cumpriria es<a or-lem por'lue faltaria a 
seus deveres CU!ttprindo-a .. .. 

O SR. JACINTHO n~~ MENDONÇA : - F~lizment.e o 
nobre deputado póde fallar disso ex-cathed,·a e não 
ser averbado de · incompetente. 

O Sa. SAYÃ<l LoB,lTO JuNIOR dá outra aparte. 
O Sit. CRuz Sc;cco : - Sr. · presidente, nesse 

julgamento de moeda faJsa se procedeu com a. 
maiur circumspr.ç:'io, e sati~fizerão-~e a to.las as 
disposições das leis. Não posso dizer a respeito 
desse proces3o tudo qnanto penso, porque posso 
ainda ser juiz ne .;sa causa, pois ainda falta um 
réo a ser julgado; porém poss•> declarat· ao nobre 
deputado que esse réo , que falta a julg.1r, por 
se ter evadido, não fJ i em sua evasi'Lo protegido 
p •r autoridade alguma (apoiados); o juiz m_uHici pal 
sobre quem se quer fazer recahir nlgmna s us
pei tei ê incapaz de praticar semelhante crime, 
~ua hunrad.,z protesta altamente cont.ra essa im
putaçiio, além de que esse juiz municipal não 
podia ser res t;onsavPl por ter fugido um réo 
que se achava em um hospital militar e qua 
havia sido para alli passado em consequen
cia de attestados de medicoJ que asseveravào 
esta,- esse réo em máo estado de saude, e que 
nfio podia ser tratado na prisão em que se 
achava. 

O nobre deputado tambem disse que o ·presi
dente da província du Rio Grande uo Sul Linha 
procediuGJ muito irregularmente quando tratára 
de nomear a ,loão Thomaz de ·· MenezP.s Filho 
1• supplente do juiz municipal da Caxoeira; nes
sa occasião o nobre depuLado declaruu que em 
época algutna tinha sido objecto de questão que 
os presidente;; de província não tinhi'Lu o direito 
de nomear supplentes do juizo mnnicipal senãq 
depois , de se achar esgotada a lista, accrescen
tando que só em 1854 ó que hav•a o governo 
por um seu aviso . determinado. qu~ não liavendo 
algum supplente nomeado prestado JUramento, se 
podel"ia nomear os supplentes que faltassem , 
attendendo-se sempre á regra de serem classifi
cados nos ultimos lugares os n ovamente nomea
<los. · Pennitta-me o nobre deputado que eu ainda 
nesse facto de que fallou não veja cousa alguma 
que possa demonstrar que o Sr. Cansansão de Si~ 
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nimbit se portou mal, pelo .contrario elle portou-se 
cómo d•:v ;a. 

O :;r. Canoansão provocou essa decisão do 
governo de que ha pouco f!tllei, por um facto 
acontecido em Pelotas; o fado fo1 o seguwte : 
Tendo o Sr. "Cansansão nomeado para Pelotas 
a um supplente ue juiz municipal, ~un outro que 
já llavia sido nom~ado e prestado' juramento se 
oppóz, este facto foi submettido ao poder geral, 
e veja o nnbre depu tado que a decisão deste 
poder fui approvando a deliberação do Sr. Si
nimbú, quanto á nomeação · de Pelotas, e ainda 
mais, note a camara, que esse primeiro supplente 
da Uaxoeira foi nomeado quasi ao mesmo tempo 
que o outro , c isso se conhece pelos mesmus 
documentos apresentados pelo nobre deputado, 
um dos quaes é a queixa dada contra aquelle 
suppl.,nte pelo juiz de direito inte rino presidente 
do jnry da Cctxodm, na qual esse delegado . é 
já tratado por supplente do juizo mtmicipal, sendo 
a queixa a.ss gnada e dataLla em 4 de l\Iarço 
de ll:l54, dia em que o aviso do governo não 
podia ainda estar em mãos du presid ente da pro
víncia do Rio Grande do Sul. Eis o qJe diz o 
avizo. 
· " -:Mini8terio dos n egocias da justiça. Rio de 
J -tneiro, em 18 de F evereiro ele lb5l. - Illm. e 
Exm. ::;·r.-l!'oi presente a S. M. o Imperador o 
officio de V. Ex._ datado de 27 de Janei ro pro
ximo find •>, em o qual expõe que, não tendo 
prestado j imtmen to q1>atro dos ~upplentes nv- . 
!nt~ad ú $ . para substituir O juiz municipal e de 
orphãos ue Pelotas , o que trazia grave tletrimento 
a .. ti~rv.iç.o da justiça, ordenára ao respectiv<J juiz 
de dll'elto que IIhtrcasse um prazo razoavel para 
que os n·fericlos supplentes pt·esta>sem juram.,Bto 
ou all•-grtss"m escusa legitima, e não tendo elles 
acudido a esta determinaçüo, resolvêra preencher 
os quatn1 luvares vagos com outros cidadãos; 
ma> reehu11ando contra esta deliberação o untco 
SUfJpl ent., que se achava juramentado, alleganc!o 
razões: tiratlas do dec.~;eto n. o-i9 de 21 de No
vellthro de l>-i-!9, consulta V. Ex. : lo; ·se a lista 
de i nnndo seis cid~dfios para o cargo • de sup-

. plPn te;; LI•· JUIZ mumcipnl e d.e orph,'ios de um ten11o, 
torna-se in<tlteravel logo q11e é publicada official
me nte, embora pão tenhão 0 3 nomeados ainda 
aceitado o lug.tr, ou se somente se deverá con
sid rar completa para effdto de ser permanente 
e inal tem":e l depni; de t~rem os nomeados pelo 
facto do J · •ra rr.e~t to,. ou qualquer ·outro meio, 
manif•·JSI.ado sua acettaçào; 2o, se nesta ult-ima 
hyp•.··these, .e alleganclo qúalquer dos nomeados 
mo li vo.s legítimo~ quo o escusem do cargo, poderá 
o presidente des1gnar outro para o mesmo lugar 
ate COITI!Jletm· o num ero ele seis, exigido por lei? 

·Houve_ll01' bem o mesmo augusto senhor ajJprovw· 
a mecltda pm· V. Ex . tomada, sendo certo que 
o_ clec1·e~o n. 6 ,g de _2 1 de Novembro ele 1849 sup

·pue a hsta dos _sets s.t1pplentes jweenchicla pela 
effectwa actntaçao e .7w·amento dos nomeados, 
que elevem pm·a este fim, em prazo 1·azoavel, ser 
atnsa.di<S logo qt1e a nomeação é feita. Outrosim 
convem observar que os que fórem·cte novo nomea
dos pura substituit· aos que não aceitarem, serão 
coll oc;~dos nos ulcm1os lu gares , tendo preferencia a 
este.-; os .que primeiram ente fôrão escolhidos ainda 
que o nno fossem para o~ primeirc.s lugares.' Deus 
gum·,J e a V. Ex. etc. u • · 

· J?or con,eqnencia não pode censurar-se a ma
nell·a poJ:que procedeu o ,Sr. Cansansão; a regm 
estabf' le.CHla ~~a ult iJ!1a parte do avbo só podia 
ser. obngatuna depow . que o presidente tivesse 
cu~hocilll e ~to da <l!SposiÇ>io do n:e:;mo aviso. 

Sr, pre I?ante, a hora está ·muito adiantada, eu 
VO Lt c .. nclmr re.-;pund ndo a mais dous argurnen
t?s apres ntados pelo nobre deputado. li;lle ten
c:w n ,~u . mostrar a111da que a admini:;tração do 
Sr. ::;11wnlm. tinha sido fatal á província do Rio 
Grande do ::;ul, por<lue não demittira a um sub-

delegado a quem fóra apresentatla uma ordem de 
habeas-co1•pus a que dle não quiz dar execução. 

E' pois sobre esse facto qtíe VOI!- apresentar 
aloumas considerações á camara. 

Requereu-se a um juiz de direito interino man
dado duhabeas-co1·pus, elle mandou passar logo um 
mandado de soltura, de.<pl'fJZando todas as fvr
malidaJes que a lei exige. Esse mandallo era para 
ser apresentado a qualquer aut·•ridade. Foi apre
sentado ao subdelegado, mas este nã., lhe dc"u cum
primento, porque não estava cont"urme a ·lei 

O Sn. SnXo LonA TO JuNwn :-Mas o nobre de
putado tambem não prova que esse hon'tcm fosse 
legalmente preso. . ' 

O Sn .• Cauz SEcco :-Só se podia conhecer da 
legalidade da prisão cumprindo a l ei anteil de-.se 
maridm· passar o manJado de soltura , deveria 
proceder-se ao que dispoem os arts. <HS, e 352 
do Cud. do Proc. Crim. , o quo se não fe~ . . 

Eu não trato de ddeitder o subdel<'gflClo quanto 
a outros factos, mas digo que elle obrott r egular
met•te não danclo cumpl"imento a esse mandato 
de soltura. 

O Si<. SAYXo LoBATO JuNmn:-Mas a questão é 
q <te esse in di vi duo foi preso como e,;tellionatario, 
quando só tinha cbrnrnett•do uma infmcção de 
post~uas, e no entanto o ex..-pre~ id e n.te da pro
VIncia entendeu que o subddl ·gad,, twha prati
cado um -acto digno de rec••mp-·nsa, tanto que o 
nomeou tenente da guarJ<L nacional, e o conservou 
t1a subdelegacia apezar das instailcias do chefe 
de pol :cia tla província para qtw ellc fo .;se de-
mittido. . , 

O Sn. Gnuz SEcco :-Esse- primeirl) mandato de 
soltura nno f,,i cumprido pvrque e!'il illerral· 
deplliS O juiz de direito mandllU pasS;tr um oritrÓ 
mandado de soltura depois de expedida a ordem 

. dJ habeas-cm·pus, ao qual não st: oppoz " ·s ub
deh·gado, porqu e nelle se attendeu a todas as 
formula:; qne a lei pn:screve. . 

O Sn. JACINTHO DE iYL·;NDON•;A :-Isto quer dizer 
que esta accusaçii" está retirada . 

O Sn. :::lAYÃo L oBATo JuNIOR:- Não apoia.Jo · a 
accu-ação não foi respondida. ' · 

O SR. CRuz SEcco :-Sr. presidente, direi ain-da 
I?Our.as palavras em r esposta a outra accusação 
letta velo nobre deputado . Disse elle que o ex
presi~ente da pr?v_incia. nom eára ao padre Mas.~a, 
vtgano de P1ratuum , wspector chts "scola-; da
fJ.unlle t11rmo, se ndo dle alJás um homem de má 

·condLtctn, como er a attestado por diver.·os mem
br"s da ca_mara municqm.l de Piratinim, que con tra 
.elle tmhFto repres entado ao R clvm. bispo dio-
ces•tno. · 

Em r espos ta a e~tu accusaç'io direi que eu con
sagro smcem e Lledtcada am izade . a muitos mem
b.ros destia ~amara municipal que são meus par
tiCulares a1mgos; eu os respeito como homens de 
mmta .probtdade, home ns muito, dignq.; em todo · 
o sentido; mas o nobre deputatlo sabe que ne-
nhuma r~sponsabilidade pode t er o presidente 
p~rque .uma represe ntar;iio fui dil"igida ao R ' vm. 
b1spo choc " s~no-, o qual a não att•~ndeu, e julgou 
~nats con vemente uao lhe d<tr andamento , por 
1sso que houve tambem outra repr esentaç:'to com 
grande. numero de assignaturas contra o que ha.via 
representad~ á ca.mara ,municipal. ·· . ,1 accusaçn.o po1s 9u~ o nobre deputado dirigi o ao 
presHiente da provinCJa por tP.r nomeado esse in
divid~w. pan~ o_ lugar de inspecto r das escolas tle 
~IratmJm nao me parece fun toda em razão plau
S!Vel, .Porque essa nomeação fui feita em cunse
q uencta. de. proposta do director geral das escolas 
da provmc1a. . 

O Sa. SAYÃo J.JOBATO JuNIOR :-Quando ell~ foi 
nomeado Já se achava em Porto-Alegre , m -via-
gem para a Cruz-Alta. · · · · 
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O Sn. Cnt::z: Sc::co :-0 nobre dllpuUldo noo pôde 
atmmu ~so. · 

O SR. Snlo Lo:BATo JuNIOR :-Ailinno qu; elle 
jii. se achava em Porto-Alegre em eamlnbo para 

' « Manoel Antonio Bastos Racieelirr r~u< r n esta I a ngusta ean1ara ser (>lli;O do ordcnAofo gnQ lhe 

l
! C?tupetc ~omo ~arcereiropublico da eod~n publicad·a 

vdla do Pilar, n& provineia da Parahiba olo Norte 
ordenado que l1n dei.'\ado de receber dr. Janeir,; 

' de l tlél a Março de 181.G , pois 'lne · ·a cam&r~A 
a . Cruz-Alta. - - · 

o Sn. CBcz S.Ecco :-Sr. presidente, aind:~ tinha 
muito que dizer em rP.sposta no que disse o nobre 
deputado 11 quem respondo, n1as nilo quero can;ar 
a Y. Ex. nem i\ casa, e por isso termino o.qui. I 

municipal que eu tão lhe pagaYa o ordenM.o dei
xou Je o fa:zc1· _preval~cendo-se do dlspo>to no 
art. 7• tH-• da le1 de 3 de Dezembro do 11:1'1, nos 
art.~. 46, 4.7, -1tl c 49 do regulamento de 31 de Janeiro 

1 de 18-12. · O Sn. JACI!'TRO nE MJo:NJ>Ol<<;"A :-Muito bem. 
A discussão fica adiada {>Cll\ hora.. 
Levanta-se a se$$âo. 

'i " Assenta esta preten~ão que sofft'o o suppli-

1 

cante no decreto n . 316 de 31 de Julho -de HH6. 
que marenndo ordono.do aos eo.rcerciros do. eadca 
publica da capital da Parabyba, cidade d'Arca c 

PllY~lUEJ<t"IÀ 1)0 SR. '"lSCONDE DE Ji.\\;\'E.~.OV 

SuMKAruo, - Eqediente.- Ordem do -dia -El~-içuo 
da mCS(t, - 01"ÇQmento do impCriO. .Di$c«rSO dO 
Sr. J • . J. da Roclta. Adiamento. Votação. 

A'. -hora do costume f u-se a chamada, o achào-se 
p1·esentes. os Srs. visconde <lo Bat'peody , -Paula 
Candido, Macbad<.>, Co~rêa das Neves, Lin1a, Sobral, 
100ne~o Le{\1, Fe~reira_ de ~guiar ;Leitão d~_Cunbo, 
Luiz AraUJO, Goes S1que1J11·, Caldre c -limo, .Pa
checo , "Augusto Chaves, André Bastos, Apri.,.io 
Guimarães, José Ascenso, Magalhães Castro, \7, -
Lisbot~·, Snyilo Lobato J!lnior. Padua Fleury, An
ionia.·corlos,Aimeida e A\buquerqne, Souza Leão, 
Luiz Qurlos , Paula Santos , Teixeira de Souza , 
Vieira de Matlos, Fernandes Vieira, barilo de Ma
t•oim , Pacheco Jon.lão , Bandeira de Mello , Paes 
Barreto, Sá e Albuquerque, Mello Franco, Taques, 
.José Mathies, Araujo Lima, Dntrn Rochn, ~·erraz, 
Bretas , Raposo da Cllmarn, Lui:r. Soares, Beli· 
sario, Antonio (',nndido,. Paula Baptista, Bernardes 
de Gouvêa e Nebias._ . 

Coinpurecendo d-epois os Srs. ArAujo Jorge, Dias 
de CarvAil•o , lUbeito dll Lu.., Costa M11chado, 
Pcdreh·a, Barbosa, Tei:teira. de Macedo , Gomes 
Ribeiro e Titár,,, o Sr. presidente abr~ a sessão. 

Comparecem depois os Srs. Seúra, F. Oetaviano, 
Brusque, E•uarao França·~ Barbosa · dR Cunha, 
Theophilo, Paranaguâ, Augusto de Oliveira, Ja
eintho d~ Mendon~a, Santos e Almeida, Belfort, 
l~odrigues l:õih·a, J.'i!l"ueira de Mello, Saraivu, Trn
\'assoe, Livramento, Li Iha c Silva Sobrinho, M•'ndes 
de AlmeidA, P into de l.)nnwos, D. Francisco, Cunho, 
:Monteiro de Ban·os, Fausto Hippolyto, H enri
qucs, :Brandilo, Nnbucci, Pacca c B~ndeira de..\ícllo 

Lll-se o opprom-sc_a _acta da scssilo anterior. 

1 Pombnl, como cabeça de comarca , n<io attondeu 
1! aos carc:·reiros dos outJ:o's termos da Pl'Wincia. 

" Entretanto o suprlicantc tendo servido d" 
carcereiro int-erino na villa do Pilar desde 183!' 
em lb'SO obte..-e proYimcnto vitalício com o orde: 
nlldo do 1008 de· confonnidado com a lei de 11 de Ou
tubro de lb'27 c com o decreto de 2.3 de Novem
bro de 1833, c ter servido sempre com bons creditas 
eom<> o certificõ:o todas as autoridadog polleiaes 
c o ;!?residente sob cujajurisdicçüo tem estudo t) 

snppltcnnte. · 
«Reclamando do go..-erno o-pagamento dos seus 

ord.;nados alcan~ou deste recommendação para 
ser empregado na me~;ma Tnga de ~arcereiro que 
hounssc, qnando o supplicanté é eftect.ivament<~ 
carcereiro na mesma cadca em que foi provido 
em l&Jl e l:l~. · · · 

« O J?rovimento dl) · Sllpplicante lbo dá direito 
inquesttonnvel a seu ordenado desde quo deixou 
de receber, po_rquanto o art. 4!l do r egulameóto 
de 31 de Janeiro citado é rouit•J terminante e de
fende ao mesino supplicnnte, tanto m:.is que se1·vio 
sempre bem e sem nota desde 18·12 ate hoje <i. 
satisfa~l'lo ·de todos os chefes de policia da pro
vincíu e autoridades policiaes do · termo, -ondo 
est:\. aindo. ngorn empregado. 

« E por estas raz~s. e mesmo por attende·r a 
que o supplicante ha servido ao estado ha mais 

. de 50 anoos, a com missão é do parece~ tt ue 3 C 
mande pagar oo supplicante o ordenado de 10011 
annuacs que lhe fóra marcado no seu provimento 
desde 1842 quando deixou de os receber da camara. 
municipal por passar o empBgO de carcereiro a 
ser cm:rsiderado como geral, continuando-se nesse 
paga)lle!'to ·como c_om os demais . carcereir os <ia 
JlfOVIDCln. 

" Requer Ul.mb'em o ·supplicnntc se1· aposentado 
nesse lugar, B n~tendendo a comn1issito t~ ell~ 
·s(!rVido :H annos o emprego, e sempre bem, c 
·achar-se na· i<iado de 72 annos, é de parecer q_uc 
se aut(lrlsc o go\·crno pam aposentai-o. 

« E para que se reduza ll ctreito esse deferi
mento, que ~ commissão part!ce dever-se no sup-

EXPEDIEXTE plicantc, olrereeo para serem ndnlitticlos na lei 
Um 'officio do S•·· 1• secretario do senado com- do or~amento os seguintes o.rtigos o.dditivos: 

municondo que ·s. M. Tmperiatconséntc em variM . « 1.• Ficll o go~·omo autoriudo a _mondar pagaL· 
resolu~ões • ...;.Fica a camara inteirada. . ·a Manoel Antomo. Bastos Ractecllff o ordenado 

de carcereiro 'dl\ cadê~ publica da villa do Pilar, 
São approvaàos. os seguintes parece1·es : na provlncia _dá ~arabyba do. N11rte. A razão d~ 
erA. eommlss_uo·_do pensões' e ordenados, tendo exa- lOOS pór am'lo, conforme o .seu pronmen~o desde 

minado o ·requenmento que a esta augusta camara o l• de Janeiro de 18-12, continUando a pagar esse 
<lirigio.Dionysio' de Azevedo PeçRnha, ·official da vencimento aos mais empregados da:me~o. or-
S<~erctaria. . ·de estlld.o .. ilos . negoeios· da milrínba, dom da referida provincia. . . · 
pedindo que ·se ' autl)lisasse -ao ·governo a oonce- « 2.• Fica da mesma sorte autorisado o governo 
der-lbe a aposentadoria com o respectivo orde- a arosentar, na·fórma_da -lei, _no·dugà~ de .car-
nado d~ 2:lli0$ e no lugar de offieial-maior, -tendo _ cereíro da eadêa publica da_. ~ll1> d.o ~•lar, pro
em ' ·considenciio ·os U doeumentos com que .o - vincia da Parahvba, a Manoel Antoruo Bastos 
petielonario 'in~Lrue seu l'l!qnerimento; e que p~- - Ract.ecliil' que tein servido -21 annos. · 
vio··-os ll<iias ·longos ·'serviços, ·é de parecer que · - • Sala das ·commissões,'· 2 'de J u1bo .de 1855.
se _peção inf~rmações ~o gon~o imperial. · _:.- D- F. B. dd Siltleóra..-'-G<1m.c$ .. Ribeiro .-- J; E. de 

C.,PaQO da eámlli:-adosdeputados, .2 deJulhode N. s. Lobat()· ." , .• . , . 
leM.'-D. p , B. -~ S~l~1-a. ~ Gomu -Ribeiro. -
J. E ; àeN s. -Loba~Q.,. São julgados objectos -de. deliberação e vão ~ 

TOliO 3. 4. 
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íwprimír p~ra c~atrar u:< onl,,m <l•JS traualllo.i os 
sc-guintes: 
. ,; Foi presente á commis•ilo de con~titu.i1' iio e 
potlercs a pcti~.ão de J ~~o Claudio ~[a•.we•·nay-. 
~:~ubdito fraucez, em que requer 4 nsscrnbléa geral 
le"is l.a.tiva a graça. de ser oatumlísado cid:\di\o 
btazileh'o; c a mesma comwiss;'i<>, at~end~ndo a 
q_ue o supplicante é· casad•> e tem iilh<~g brazi
l~iros, e reside na. cidade do Recife, pro,·ínci;l de 
Pernnmbuc<'>; J,a li aunos, ucnhu•oa duvidn oppvo 
a éssa pretonçiio. e para: esse fim offerecc o sc
::ainte projecto de !'~solução' 

cc A nssemblé(l. geral legislatin• l'csolvc: 

« Artigo unic_o. O IJf.>:·en!_O llca ~uto,·isado n_ c~m
ce:ier carta de nAtUrahS;\ÇilO dO C1da~:\0 b\'a1.1le.1r0 
n Joiio Clau<lio ~rauveroay, subdito franec>:, esta~ 
b~leeido na cidade do Recife, PN\'incia de Per• 
11ambueo, l:~~gadas para c3s3 fim as .disposições 
em contrauo. - 1 · 
: cr Pa.ço da cÁm!lra do.< deputados, 2 do Julho 
d E- l &i->5. - D. F'. de Macedo. - l i'iguci1·a de 
)fcllo." · 
· " -A com missão d~ instruc~:;io publica, ·a quem 
foi presente o requerimento dociunP.nt!ido ' de An· 
tonio Josó de Siqueira e Sih·o., esLn•iante do curso 
illl'idieo de S. Paulo, e achando-lhe ío.ndamcnto d o· 
lntti~a, pn.ssa a e:<:penuel-o pa•·a justificar o. re 
'soll,l\-.:\o que abnh<o o!J~rece :l. sabedoria dcst.a 
c.asa : 

« O su:eplica.ntc frequenlon o anuo passauo. o 
;~• -anno JUridioo em S. Pau[o: habílil.ado para 
fazer exame teve a. desgraça de cnfermar e não 
l'•:Ode · com parecer immediatame ~te ; justificou essa 
llUpcdim .-nto. Rc(!uorcn·lo postenorm~nt~ 1;1m Março 
s~t admitti lo a exame tc~·e do director daqt1eUe 
~stabeleclmento .não um indeferimento atill•lut;o, 
mas uma dech•ração de que já nilo havia tempo 
l'ar'll: attend~r-lhe , e q 11e pois recol'l·esse ao go
Yerno. Ora, como o· estu<J.ante cstil habilitado e 
'nüo p<)de soffrer em sua ~n:_eira ~scolastiea o 
ntraso d~ um anno em. pun•cao de ter adoecido, 
.(1. commfs~ã.o propõe :i. ;ossa adopçlio n segttint<; 
t·<.>soluç:io : 

· .. A assembléa genlllcgi;;lati\·a resolve: 
· " Art. 1.• Antonio J osé de Síquci•·a c Sil.-a 
J•õde fazer acto do· 3• a nno no curso jurídico de 
:,;. Paulo. - · 

" Art. 2.• Fieão derogadns as leis · em con-
h·m·ío: · · 

a Paço da ca•nara dos deput.l\dos, em 2 de Julho 
.te 1855. - -J. J. da Ro-:h.a.-F. Octaciano.
Iltll1'a Rocittt. ll 

ORDEM DO DI .~ 

JH,Ill(;Ã.O D4 liJ<JfA 

Procede-se á cleitão da mesn, e snhelll. eleitos: 
Presidente (7~ Cednlas.) ; 

O Sr. · -.;tsconde de BaependJ·, ·5l ·vot.>s. 
Vice-prÍ:S~e (63 cedulas ) 

O S~ Barbosa, 51 'ltotos. · 
1. • Secreta1"io (613 eedwas ) 

O Sr. P11ula · Candido, · t>9 ·votos. 

2.• ~tario (6l _cedulas.) 
0 81·. M&ehado, 51 YO~S.: 

3.• Sem•etm'W {ã9 cedwas.i 
O Sr. Con~a das Neves, . .f.8 votOs. · 

4. o Sec.·etarw (59 c:edula&.) 
O Sl'. Lima, ~3 votos. 

SUl>plmf~·-~ 

1• O SI'. Lulz Carlos, -l ,-otos. 
2 .o O Sr. Augusto- Chav<!l! pela sorte a quo se 

recorreu por ha,·e., obtido igual num·ero de 'l'otos 
o Sr. Arauj<> Jorge. , . 

OR{'.&!IrEln'O. DO _ UU-'Jo:JUO 

Contintl4 a 2• discussão .d<>. o1·çamento do mi
nisterío do impel'io, com as emendas apoiadas ua.s 
sessões antecadente!':' ·. . · · 

o Sr . • r. j; <1.~ ~oob.n:-Sr. presidente, 
sem :~mblr~o da pratica aceita ne~tn camara de 
considerar o 1° artigo iias leis annuas ccmo o 
campo ahe•·~ p!lra considetacões de política çcral, 
cu tinha rcsol\-;do ·niio me oCC<lpa~· em cada uma 
dessas discussões senão com mat<n-ik que direc~
tnente S<! lbe ref~L·isse. 

A> q 1testiJcs a.bstra:e~s de polltica cabião, no 
meu entend<)r ; ou no voto àe graças, ou em quaes· 
quer requerimontos e indicaç(ies que cada um de 
nó,. npresen~s;e ; nos ort.3•nentos e nas le is de 
for~as entcnJ1a eu que a-discussão deveria versaL· 
sobre as eon<ideraçõés pol.ticas que se . pren:les
sem aos pontos admimstrati\·o.; envoltos· nessns 
l e is.. · 

Assim. pois, tinha medi~do sobre l ts diversas 
verbas Jo orço.mento, e o meu discurso com eUas 
unicamente !lceupar-se-bia, perpassando eu como 
pudeue as dh·erSlS verbas do~ seus pa~ngmphos ; 
t inha meditada nos Yastos melhoramentos que o 
paiz: do;e av genio e ú.s locubra~.ões ince5santes 
.do nobre ministro do imperio. Infeli~mente; porém, 
fui coltocado ·na· ordem dos Ol'adores -da opposi
ç1to, após dous ami(;OS men;, ambos deputndo3 
.pe la pro;incia do Rto de J 11neiro,. ·os Srs. Snyiio 
Loba to c Pereira da Sil ~a. e os discursos desses 
nobres depuLados ·trouxerão·m~ a necessidade do 
dar algllmas palavras sobre a política, para li
xarmos bem as posições dos indivíduos. Com 
isso, bsm a meti pezar, omittirei muit> do .qnc: 
sobr~> o . o~çamento d<lveria dize.:, nito só .por·não 

· eabct n A estreiteza do tempo, como_ . porque ·não 
sou d!)t t\do dos_ meios phisicos nece~arios par-.l 
tall:u· por longas ho1·as.. · 

O Sr. de!>utado pela p1'0\"lnci!l _do : Ri~ de Je:
ne•ro qne hontem · fllllou, de CUJ&- arn1ZO.de 'llle 
·honro, C<>m enjo _talento·-muito srmpathiso, cajo 
caracter está para mim fóra de todo. a suspeita 
que possa dcsairar a sua opinião, lJronunclou 
um tliscurso qu.e ... fal~o !ral!co, me foi doloroso 
OU\' ÍC. - . 

OS&.. S!QCURA QuEIRJZ:-E 11 vu~ro ; f1>i mu.íto 
11.gradâ \'OI. 

O Sn. J. J . oA Ro<:uA :-E" o que b!l\·ía do neon
tecer nllCcssariam~nte pela rogra- to t ropiCa, guot 
$ellte-~Jiitc. 

O illlllltro deputado colloc!>u-se no o.uno de 18A8 
_p11r11 aprecia ;r a 1•olit!ca o. ~uo elle _adberio, . e a 
q1te cu sor\'1 neQa époc11: mostro11 o lmmonso mc
rcoilnento de~aa pohtlca, mostro~ os con:sldera
vels beneficios que o paiz lhe devia; esquec81t-se, 

. porém, de . I.emllra.r71113 que essa política_ tin)>a, 
'por primeira l'ec:omme:.:daçio e por stta· m11lor 
Yant11g~m. a op_portunidade,· o a proposito,_e qae 
esse -a. l>ropos1~0 ~não· se dando·. P.temàme·nte. 
~ssa politlcà boa, essa politica P!ltz:ioti~; e ·. tilo 
benefiJa, não seria :sempre digna . do>s m~mos 
·elogios. . · · . . ·. . , . . . 
·. O a proposito muda~ poia nascç: das.circumstaii
·cia.s que . variãõ, .e das· ph~~- soci~es. .. que .e 
m;;di&cão : .em,politíca, ·como no .mwtdo pbisieo. 
muda o horizonte à . proP!Jrçiio que.~m1nhaJllOS. 
Na épóc&- cujo paitegyrioo. _foi· apresentádo. wm 
tanta e\oqueDGia, ·ünhamos_·de_"aeabar uma .:_obn 
admiraveli:Deote ~a,· li 4& r«on~tru_eçao cJo 
poder contra as paíx~ d~as,'~ as uuluca• 
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da~, que tinhão p,;rmanccido . não sõ nas idéas, r sament.> · p.>litico, ae~if.Q para occotTer a ncc;,ssi
como n~ n·C)s .l.oaõitos, Aepoi~ · <1;3 revol11ção de 7 I ·d;ldcs que passno e débaixo ·ile o;oudlções qu~. 
de Abril; e0mpit\temos o .ediftcl.<); o castello uo f constantemente se alte:rii.o. . 
poder fiêon, perf~itamenté'~õnstruido para.def~n- Acha o. nobre deputado, realmente de. coa·a~ão •. 
aer"a soi:iedade.; .eont.ra', quem? Contra. o perlgo· que a socidade que temos; a organisação li•J pode:r 
ile então: , Mas' .o iJerigo.de então sem por ventura com(! a fizemos, indispensavel na cccasiiio para 
ainda o perigo de~lloje? Não;, não. D~ 18L$ at.ó tntelaa· a sociedade contra. paixões desregradas, 
1855 . temos andado, o horizonte mudou, o immí~o hnje S€rve? Pois nós que armamos, por· e:tcm-
ij.ue .n~llc .d.espontli .é' outro, OJ~erigo ua socicda<1c pio,· o poder policiai com ·as armas de melhor 
e outro, o abysmo. o~tro. . · tempe:r~ porquê a luta era temivel, ·hojellavemos 

·UHA. .-ç-oi :_:_Apoiado. · · de ·consenro.r-lhe essas mesmas armas, hoje ·gue 
elle. nii~ t~m inimi~os poli~icos, e, · sõ as pude 

O Sn J. J. n:~ Ro\.:nA:-Sé}iois .. qltizessemos fi~ar ~mpregar contm inúividuosca quem .que~ opprl-
na posiçiio ndíni.rnveld'c .lSlS', :comprom~t!erio.mos ' mir? - . . . . . . 
a sociedade, e sô 'acordarillmos desse extasis de \;: . Orga. nisemos ••• Queria .fallar na administra~ão 
admiração P"lo. passado'· quando nos vie.sse pungir da justiça civil em respeit<.~ ã. ])ropri~dnd~; mas 
a dõr de ver desped~ad!t a patria·nes;;e abysrno, aguardo isto pura outra occasião. . . . 
de que a não te:riamos querido desviar. · · · Armãmos a autoridale concentrando em suas 

Senhores, a obra ·política das na~es, n Clbr:>. mãos. todas as forças, parn destruir toda~ as J'C-
m<lterialda organisaçaodo·paiz, a obraintellectnal si~teneias, em épocas fntaas em que toda a .r~-
da organisação das sociedades humanas, nã.o púra $isten e ia exagerava-s~. e tornava .se um perigo, 
p<>rque nunca chega ao ponto da -perfeição: cada pois· .ti nht1. por. tiuxiliares paixões desregradas, e 
di.<l mostt-:a nm Pl'ogresso, .~ada dia,.· como disse uão .. J.la'l'~-mos de reconhecer que a antoridadP. 
lull ).lOttco; o horizonte e><pa.nde-se; e necessarí<"> Assun ?rsa,nisada tein ;'ndelnel o .c<~rncter de 
catnlnhar eonstantement9, . é lei · da 11ossa n11tu- 0 · 
reza e 'condição; o bem de hoje amanhã será mú.o, ppresswa · ·- • . · · 
porque s.lêm . já vemos· um ponf.Q mals p~~feiso, ·O Sn.. SrQt::P.rn." QuEmoz : - Não apoiado. 
que desojamos, alcançar;. caminhemos pois- Por- . O Sf\. J.J. v.~Rocn.\.:-N:lo apojado!.diz o nobre 
que em 18~8 sah·ámo5 o paiz, :0deYemos fica1· ahi? deputlldo. . . _ . , 
E a civilisaçiiú. !i· estacionaria? E as intelligeucías 0 SR- SAvÃo LoB.\TO J u'::uon: ~E' por,.,ue pensa 
l!Umanás pari! o·? Não.,. · . · -. 

Em lS.il a. ollra .começada em 183G achou~se que os homens são aojoo; · 
complet<\, comJ2leti.ssima, l.iio completa que os obrei- O SR. J. J. D-~ Roc1~n: -Pelo contmrio·, c por~ 
ros se scparárno: o temp6 estava .conclu1do. E•ltâo que sei que os homens niio 'são anjos, que digo . 
a} que so seguio·? O que foi :o anno · de· 1862.? isso; s~ pensasac qu'3-os homens erão anjos, entn.o 
Anna de .apalpadellas,. de desconcentração, como seria de ;-oto ·que se queimassem todns o.s leis 
dit·ei? Anna .em:·que o..·politica se tnltnv:l. de o~· escriptas; anjos, aíndn qunndo .c~príthosamente 
yido n ouvíào, em conversas coofidQnciaes nos nos governass·e_m, gove1·nar-nos-hião angelicamen-w. 
corredores da calhara, t,·n(luiindo'~se em desgo.itos S!lnhore3, eu penso e· digo que todo o poder 
e queixumes;· anno · em· que · :l .. politica não appa- ~nde. a abl\sar quando entregue a si mesmo sem _ 
1·ecia na tribuna nem·· nn imprensa.. ·o que indi- correci.ivo: não é novid:lde que vos dou, niio faço· 
cava ·tudo · issc>? Que a soi:iedo.de polítíCt\ entrava mais . do. c;:ue allega~ uma regra univer~al: é a. 
em outra phase ;· · estavamos·nos .dias da gestação, lei da natur~:ro. necessaria, qu~r na ord~na phi-
tla incubação :de tlova · q1Utdrn: · tudo· l<so' que sica, quer no mundo moral; le1 creada por Deos, 
víamos era- o h"Rbollw·latento ~os espíritos impel- e que ninguem de nós pó de re;-ogar; toda ~ 
lidos n"turalmeaite 'para ·O progresso. Em pouco força tenda -a expandir-se, toda o. ac~<'io o. cxor-
tempo ·. transformáriio-se 'es2as . 'c()ntidencias, :eer· bito.r, ~odo o poder a ab)lsar. . · 
<lolrào o ·catacter .. -de· intimidade; ·de rcvelaçoes; U~'lr.\ Yoz : _ Não achando resi slencia. 
de descontentamentos·; tran!ormárlio'se em · aspi-
rnçõea manifesta.~. ·p~ém aspirações para o que? O Sn- J. J. DA RoCIL~:- Sim, não n.chandv re
Para nas -omantermos· nas' disposições de 18!8,. sistencín,. ~ o complemento do meu pensa>nento;, 
mareando eterna.nimíte o· passo. :nas améas docas- ~ por isso sustento que no mundo. político em 
teUo do podé!', ll. espera de um .. inimigo que niía que · vivemos é illdispensaYcl rc.staurar c orga-
podin app1u-ccer porque ·.n&o· eldstia? Nao pol' nisor resistencias equilibro.dorus, íor~a. iguo.l ao 
J:crt.o, os dias de IB!S· esta vão· passados, e o pas- p•Jder que o contenha; duas· for~.as em luta man-
sado niio volta; jil.nii:o sedavão.as mesmn.scon- tém a·harmonia·da universo. 
1\ições so<:iaes. Caminhamos;· ·.P?is, debaixo ·da· Que -:orrectiYo havem:os dado ao :11od~r quando 
infiuencia ·do progressoh·: ii:lpelhdos pela lei· civi- 0 artuámos. de tantos meios de acçao para pro· 
lio>ad<Jra a que toaa a umnnidade, :qu~ira-o ou teger a sociedade~ quo correcth·o para obstm· 
nil:o, tem de•cbed~r'e de··respeitar. : · - ·: qué, ero.v()z de protegel-a, j;!.opprimn? Onde.ess& 
:O t>aiz inteiro,·~ada· .um- :de-·.,nús~ pergunrou-se correctiva? Na t.ribnna? Pond~. a mii.o em vossa 

:l Si pl'QptiO :· « 0 <}Ue eonstituiinos SOb O .imperio eo.nseienda (o o>·ador Pel'CO>~e. CO>n os olho~ todo 
de • necessid!Nes,· qne :já .. não são ,· as da-. actualic 0 salão), '\'Ó~ quem .quer que .s.ejais que vos sert-
dade, niio encerrará·· a!gnm1. :p~:rigo? Chegaria mos· tais neste recinto, ' dízei-me , .. por· .mais . p0p11lnr 
de um·heto:áperfeiQão; perfeiçio,qu.e,nuncaserá que sejais; di~ei-lne, q~at de vós_~e con1iar, 
pelo homem 11leançada.;:·e D.nda,teremos~ue retoc q-u.e, .q.u.e.: o po'!a- qu~ua, quer nao, ha de s:c.r. 
cur, que endir:-eitar, nessa n oss« obro? Havemos aeputado ? (.i1'z~Ol4dos·; _ trocao·s~. alguns. apartes.) 
de mantel-a com. jd~~~x:.ia~.-~~amol-o!'~ .o.,pro- 0 ·sn. SrQGJ>H'..>. Qw.:lP.oz! -:Não·sllpponi:Ulogo! 
)l'<esso do.s espintos que poderU!.lllO!> dmgn·, e a ~9TUo a.busando, .. que:ha' de'.acluu:- toda a for<;tl.-
que não tivermos attendldo,.·bnscarà longe de. nós 
e C?ntra nós a satiaraçíio daa ·DOvu necessidades · 'Q SR. J. J. I>.\.' .R6cru:: ~Acredite o nobre d.:7. 
o;oc•!les, e quem ,Bilbe , ee ~o .. !fOIIlparú pelal'aiz, ·. p·ntado qu·e 'todo .o:~ern_o hS:' d~. 'l!busar toda·a 
"nao fará. baquear. esse .editleiQ.quc adml~moe, v'ez que lbe J<lr 1sso possrvel. (Apo&ado.) O np.-. 
e Qu<: devemos retocâr; 9 bení"dá ·~ perpctuidllde, bre deputado, qne ó · meu amigo, . e. em quem· eu 
adn-,ittin~~ · :!!S. ll:ç~ld_o .Je~é\:e. oa consel.hoa nconhe~o as melho'fl!& ·qualidades ·.de coração_,() 
da el:per,enCla.. . . . ,, . " . .. ,;,,... . tfo· e•pirito, to alA'ilm dia fól" ilo"enio ha de sbusiar 

Set~hores, o dever de todos.Jiós 6 defender a quando l'lilo encontre urna for~ que o eohiba. 
S<>ciedade orazileira, · encaminh&l;-a para o maior ·.ran4o · o aaalor ftlpoito o a. maior nmiude a·al· 
bem estar individual', e.social. .l_apoiudos)-~. nilo ó gun• doa .ctuaca mln\stroa: copflo muito na 
mantcrm~ tal"~u.. ta).:1egis\açaQ, ~ o:u tal pen- bondoot.', no ·upirllo 11~ rocLIIlalo cleltes, o toda-
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Yia reconbe~o e bnho i1. certeza que hiio de abusar 
aempre que não· cneo11trarem. nm~ força a q~_em 
de,-~ neee~sartamente ro!speitar. 

Ul<l SR. D .. 'l'ur.m~:- ElJes J& têm aba;ado, e 
u1esmo süo réos confessos. 

O S.R. -J . J. n .. Rozn.~:- Continuemos {'Orém: 
at:horemos esse ccrreetivo na re;pJn~abibdadn? 
lí.espnnsabil,dade t Quereis a dos agentes l'''li· 
ciaes1· Pera.nte q11em procurarei$ !a~er. e11'·•~ti\·a 
essa responsabilidade? Perante outros ag.mte s do 
i"ual origem: é uma concatenação pet·f~ita, cu~o 
u'i.timo a1111el está tJm· cada inspector de quartel· 
rão, ou llinda. mais abaixo em codt\ pedestre, 
(\lftqnant.o o primeiro descansa n~s ru:ios do Sr. ·mi
nistro da ju .. tiça. D<•s abusos que se commette· 
rem niio ha appellaçào senilo para o mesmo 
minlsta-o da justiça. 

E' ·p'liS neeessario crearem".>e agentes d~ re~is-' 
tcncia legal e rc:<Ular para p roteg•r ao ctdadào, 
s ob po!na de ver·se, . debaixo tah·ez ~e mais. sJ-' 
n istro aspecto, o que trou:~:c para no~ a. pos1çao 
de · lStS: ê pois indispensavel crenr t•esi,;tencias 
Ngu.lares, concilia,·ei.~ com a ordem, didadas 
pelo progresso dll. razN:o publica, {11\l'a que não' 
tl q <u> o. sociedade brazileu-a orgaUlsaola a;;sim : 
de um lado o g~Yerno que tudo pód~, do" outro 
<•S · ciJaJãos - ~ue nR.da podem; po1·que ~- •tã•), se· 
nhores, um d1a em que as pahõn~ ~e inlla.:nmflm; 
podem buscar a resistencia na aua.rchla ; podem 
de novo · ouvir-se brados como esse .de uetastos 
dias: Yeuha a constituinte: armemo-nos; corra 
san&ue· brazileiro ••• 

.U::.t S~t. DEPUT.mo :-Niio tem r,; nas instilu.ições 
que possuímos ? 

. O Sn. J •. J. n.~ RocJl.A. :-E'_ por isso me!_mo, pOl" 
. termos fé r:etlas, que eu qU>zcra correeÇf:lO e mo· 
dificação nas leis ot·ganiea$: mas, senhores, tudo. 
isso é matcria cuja di&cussi'io requer muito desen
,·o!Vimento, põde-se discutir de muitos modos, o 
e u gosto mAIS de discutil-a com a penna na 1nilo 
c em folhetos. 

Ul-I ~SR- DF:PUT.\DO :-A illustraçiio e moralidade 
<l~ paiz é. que é a Ycrdadeira resistencia. 

O SR. J . J. D.\ Boc-uA. :-Ah! Um paiz organi
s:.do c cdu~alo doba:xo de leis arbitrarill~ da 
paternal policia, um paiz orga.oisado c educado 
l!Ob o arbítrio da magistratura contra a proprie
dade e os direitos do cidadão, um paiz Ol'gani
sudo e ereaJo dabaixo da prM.silo das g.>.rras do 
fiS<:O, os~~ pai v. está se 11dncando muito e muito 
1\ l.>cm da moralidade. (Riçad<Js.) 

Ull:, ,-.:~z :- Te1n toda. a raziío. 

O Sn. J . J. ».~ Ro~.a. :.;_o· p'li% .lllh qu.- p~li· 
lica l ... O nobre deptrtad<l·e&gallOU·.se . .-de .data : 
a época em que e~tamos não ê & dli '1'85·!, tempo 
~~~~ que não havia politiea; 9uem uesia época 
qulzosse vir para aqu.i fa2~r dtsou:rso~ c:mínente· 
mente saquaremas ou eminentemente hu:i•s niio 
havia de achar na camara nem nas ;a.lerias quem 
lhe dés.<e. atteução; a to~a de aut&o era melbo· 
ramentos ma.teriae~; e se o nobre dep11tado peua 
que lt!32 ainda d11ta, está enganado; o .mlntstetlo· 
deve em parte a si e em parte &<l bent~licio- das 
cir~umstancias ter acabado inteiramente com essa 
éDoca, os seus actos déspertáriit> a política, e 
t<Ím embaraçad•> que o p.aiz adormecesse na bello. 
rMe dos melhoramenl.os. materiaes. 
. O Sa. FEaa•z dâ um aparte. 
O SR. J. J. M ROCitA.:-Rêde, sim, c cu pr.>nteU.o 

volt.'\r a ·todas as malhas dc!la _. •. 
. 0 Sn. FERREIRA DE A<Hiua:-N:io dizia ÍS30 a 

·opposição de lKt!. · 
O s ·n. J. J . ·n .\ ROCHA;- Eu nunca estive com a 

opposiçâo ·de 18-".tl. · 
· O SR. F.eanEin<. D:~< AcULI.n :-Mas vai indo. 

o-sa. J. J . DA. RocHA:-Indo par·a. onde? pa.m 
18;)~? En· ·vou indo pa.-a IS>ü porq.ue est.amG:; 
quasi no fim de 18);3, e se DJoa q tuzer eu che
garei a 18:>7 ou mais adiante: não caminho par& 
traz; nào sou, nu.nca fui. nunca s~rei camngutijo. 
{Risadas. ) · 

O Se. D. Fa.A.scrsco:-No CeR.m ha um partido 
denominado carangueijo. · 

O Sa. ME~Lo FRANCO (>'indo ·sc) : - Pat·~ce que 
em Pet"nambllco tambem ·.ha carangueíjos . 

Ux.i. voz :-Ha goia.muns. . 
O Sr.. J. J. DJ.. BocHA.:- Occupo-me especialmente 

com cs>a ptlrte do discurso do nobN deputalo, 
porque à um. dos .ea.steUos .em qttc se iibtil:a ~ 
1ndill"ercntismo; a. quadra, dizem os que soft'(em 
dessa. enf,mnidade ott gozão des<a ventura. a qua· 
dra i> de interesses materiaes; níio ha. aceitaçilo 
senito para. eBSl$ 1déas: a política está ·morta, 
só nos intereses; materiacs tem . o . paiz os aellS 
desejos o esperanças. Confesso, Sr. -presidente, 
que mio poSllo acompauhac- au nobre de{)ul.ado 
ne!lSa discriminac.ão de· ·interesses mal.ertaes e 
J!Oliticos : Yejo que a hnmanlda.do eominha para 
~ pt'l)gresS<J, is to . e, p.ara a ditrusiio do bem-estar 
indi\•idual o social. · . 

Nes5e caminho para essa. d ilf<t!lllo n primeira 
necessid&d_e goe eumpre . satisfazer ô rogularisa.t· 
nas solidas ·llases dos dtreltos de todos c .tle ead~ 
um . as relaçücs do pooer com a sClCiedlld~. do in
dividuo para eom o governante. Q11e me 1mporta. 
a mim · que haja na aocieJade hom~ns muito t·icos, 
se ha umà. nutotldada qce ·p6de arrancar-mo de 

O Sn. J, J. D.\ Rocn11.:- Senhores, cu quero a 
cducaçAo do P.Ovo, :· anhel~ pelo triumpbo da. mo· 
ralidade publica, e por 1sso faço votos .. at·a quo 
ae estabeleção instituições que sirviio parn pro
tnovel-as, e remover os embaraços qne encoutra o 
~u desen'I"OlYimento. 

Irei agora, Sr. presidente, ao ouLro nobro~.· de· 
putado p elo Rio de Janeiro .. ; ·Essa. proht~i~tlo. 
de se proferirem nomes proprios obriga .. muitai 
vezes a grandes circurnloq ui os de to :lo ioutP.is ;. 
mas emtl.m c do r egimento. Esse· nobre deputado 
diSM, « ·a qutJ1-a niio é de política, que o paiz I 
tem. rome ·ex.ei'IISil"'a .de m.elhorument.ls materiacs, 

· minha (a.milia.~ · a -mim. innocente, arrancar-me á!J 
· · minhas occupações- e colloea.r-m.e, e -con.;~rvar-mo 

no xadrez, de uma c~êa o temp::l que lhe aproa· 
ver? Q11e me importll. a mim que na soeie(h:.dc 
abunde gente rica, se· um Sr. juiz uranea-ma os 

, meus beai e os ·manda. arrematar como-lhe pn · 
reee ... 

o paiz tem fomo de estradas de ren·o, o palz 
tem fome disto, d.nquillo a daquill'outr.>, pore~ ·i 
uãó de politica; ·mas,. disse elle, o paiz quer in • . 
eompatilíilidsdes, e quec-· elelçüas por c;lroiLius ! » 1 
Oh ! scn)loros, como é <J_UO: o paüz qner du.as. tiío ·- ~ 
l'!'di~s mudanç.u politi.:as, não .querendo p(lll• 
hea ... . . . . . 

O SR. MELLO Ftu.!olco:-I~o e. hori•iv<!l. 
O Ss. D. FÍnNCJSCó.:.-:isso e mui-g1-ave; ca;•cee 

de maiores explicações. · 
· O SR. J. J. ÓA. Roctu. :- Per_gante o nobre dOJ?Il· 

tado ao :pro_prio Sr. mlnllltro ela j n.atiça o qud e _R 
admfnistraçuo dos 'beQs de aerllntos na acl.llala· 
da!ie brazileira;' o que ·é o direito h;lrllditllrio dos 
collateraes_: pergunte·o ao. proptio S1·." mini&tro 

UM SR. DY.P~:noo :-Explíea-se bem; na. primeira 
l>&rtc o paiz e cl\e, tlll "l!egllndll o pai:.: ê o paix. 
(O~<eem.-sc nv.is algun$ a~·-~-} I 

da justiça. .. -,. '· 
Colifesso ao nobre · depat.ado que nb eOOtp:e

h~n.do progresso algcua, melh~ento nuttenal 
de · n&tureza algumn, em um ~ em qne .nlo ba 
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vc1·dlldeira 1iberdad11 indh·idu.al, .e effi.;.;~ s~gura:1~0. 
:da propl"icdMe. · . · 

Séllbot<.,s,- em que. pai~ do mund;> o prog•·es!IO 
mlrierial e htdi1Strial, a applieação do~ m~ul$ d11. 

. sciencin do~ cnpit.aes o d:l actividn.de humana est~ 
mais adiantAda do que na . Ingla~rra e M$ Esta
dos-Unidos'! 

E entretanto. na Inglaterra; nem um só dia eass{uiio 
ol; lutas politieas: nunca n~nhu.m orado L· do pilr · 
lnmont~ nem nenhum g<>vcrno <lo pniz se loml.i>·ou 
de dizer: " De politiea estamos optimnment.t, niEI) 
nos occ•tpemo~ com e lia.; vamos occllpal··n•IS dos 
mclhoramento·s maleriaes, vamo-nos mate~lisar." 
{lmC!àas.) 

o· Sn, Fa::na.~z ,:.... E houve q~cm tmna51Sc os m.c· 
lbornm~ntos materiaes como politiea ! ~ 

O Sa. J . J. D.\ Rocso~.:-Senborcs, pois o espi· 
rito l•umano é tão fraco e tiio fro11u a socle:.t.iàe 
quo tod•l a sua ene~~ia_ deVll. wncentrar-sa em 
uma só das necesi!id....,es do seu multimodo vi\·<lr, 
c não . possa. le\~ de !rente todos os seus inte
•·esSCll 1·eaes, os politicc>s e ~dmini,;tr~\i<ro~. ellmo 
-os da intbu;tri·•· dBs sciencillS, das at·tes e · das 
letras? N•to, mil -.·ezes não; tudo póde, ta<lo ·se 
<leve conciliar, a activid~lc, a energia socíal"parQ 
tudo sobriio. E senão, vede: hoje ahi se ~á 
.tratando <lo promover um imm~nso melhoramento 
material, a que se prende um grande ·futuro· de 
prosperidade e de grandeza para o interior do 
pai~; pois bem; emq!l&llto .esse gt-ando m~lbora
l'!ento ~e .realisa não _temos attençiio qtt~ · e.>ul 
•hverso ohJeeto oceupemos. n1io podemos oc!uptu-· 
nos cem o ::mdam~nto politieu da sociednle, d o
veremos levar todo o wmpo, r<Jsignandn i iMrcia 
<l ao to,.por a nossa razão, na coiltemplaçi\o das 
immcnsas -va!!lageus do flltaro grandioso que esse 
melhoramento material ha de trazer, nã~ só a. 
.:ada. um dos aeeionist.all da. empresa que se er.· 
cnrre~ar de cxecutat·o, co•no igualmente a;> com· 
mercH;,, á lavoura1 á tod<> ·o po.i:t.? Não, is~ó 
occa.par'nos-ha . ·seria e profundamen~ . algum. 
~empo, mas_ logo reconheceremqs q_uc o paiz impõe 
,. nps ;a .nlt.'nçiio muitos outros d"verL-s, que b~ na 
soc•edad" muitos oottros interesses que n•'!i n iio 
olovt:m merecer m1nos et>nsideraçiio. O nobre dc
pu~lldo bem o c<omprehendeu, optimn.mente os •ntio, 
<l•tando ouvio o echo da opinião q11o se levanta 
no p_aiz · brad&.Ildo : " Eleições p or cirrulos: In· 
compatibilidades; " a trouxe a maui(edtac:Io desse 
,·oro ao parJ .. mento. . 

.Senh;:-res, terminarei a parte p.>litica do meu 
d iae11rso com uma unico. supplica dirigida ll todo• 
nós, supp1ica que .; de vantagem pllt"a tod•>s 
qu~~ontos ibc attenderem: .quando o os occuparmos 
wm as_ lutas do passl:ldo, as consid•lremoa eumo 
•neramente· hlstorica,, nos l~mbremcrnos qu~ solo 
·passadas. {Jtpoiaàos.j Lembremo-nos que nenhum 
· d~ nós póde ter ou de v;,_ ter tant.o orgulho dtl. 
$• quo peose que quem nao estev~ ~empr~ com 
clle este,·e .em erro. !Apoiados.) 
. Nós n ão podemos jurar que s&o·emos salllpre 

tolerantes no fulurll; devemos porém juYat· que 
procural-9mo•· sel-o, e :reconhecer que o devemos 
>!()r; qual\ to porém aos erros d., pass11do, a tole· 
~ancia, a moderação estíto e devem estar em 

· n0$sos lte.l:litos, em nossos cora~õe~. Quem é- o 
illdl;.ld.uo t~o immodesto que se a'revera a -dizer: 
n Eu sempre. tive razão; quem· commig<l não es
tilva sempre esteve em .erro: , quem o individuo 
tio anti·braziloiro que diga :· "1>11 sempre tive 
razAo e quiz o bem da minha P!"ria: quem nl!o 
pen .. va eomo eu, orrava., ou niiO queru• o bem 
ila P!'tria. • 
Tõd~ sempre. quãzem~ todo• queremos -o bem 

lla P!'lri& ; &ódos obedec:MI!os l lei do progi'I!SJO 
. aocif.l, v.ns seguindo aua nzlo por este eaml
. abo, out~• seguindo sua ra%4o -por aquell'outJ:o: 

de onlle a arro~..ncio. de q11erer q11e A. minh11 
c-aziio 11'! subordmasse ~ razilo dos Olltl"O.i' Lll-

t:l.mo~: na hem• da l~ta pudemo3 ter sido into• 
l" nontes ·, ê a o;ondi.;il·) fat.."ll da iraqueu humana.· 
DOS • dias de luta :18 p:.lixoes DOS assoberbào e 
no» U.!l'li.Stlio· á in~!erancia ; cessa ~:~orém a lata, 
aealm\l~rs~ as . p!l.txoes, .a· alta razao, a indttl
gencia, a docilidade do bra~iiP.iro lan~a sobte todo 
o pas;ado o véo do es•tuilcimeuto. • • 
. PAra mim não m2 rastão.da pa<sado s·entio as 

recordaçi)es das :úl..ições e d:t amizade, da S:)nn
lathia parj. estes Oll aquP.lles _ ind iviJuos; não 
mo res tào .nem som.bt·a.• d.o o:wersão nom r etuinis
cencil'.s de luta contra estes ou -aquelles iudlvi· 
J~tos; uilo posso pois !íl~er com. as opin;ões an
tig •S e os erros- do p!t$sa•iO um 8.20rragllo com 
que_ ilagelle ham~ns que h11je não uggridem a 
soc•edode, que hoJe ' 'oha, como eu, a actuah\ladv 
p<olitica.: •. 
~as ácerca de política, sat, supe~·qu~; passarei 

poLS agora n<> orçamento do impen o. uu, go·a,lde 
i ncoi\Ye~>~cnte desse orçamento.- e qu~ nos im
JIOS~ibilita todn C qualqUCl' di:iClUS~O em re,.ra.. 
é a nccumulaçào de quamit!adt! c"tra ordiMrin d !! 
serviços pub~iC03 e~ seus d h·er.>os pnr:tgrapbos . 
ISlio nos obr1ga a nao podJr lleOntpanh>ll-os todoc 
com f1 deYida a~ten~'io: ta._nt~ mais quanto jli. 
n\e smto e.lDsado, . condemll.ulo, como ·sou, pela 
con1pleição d ",s meu.~ oo·g-los da ,·vz a. noio s~r 
multo extenso; tenho · PQis; bem a u1eu p~zar, d e 
csc,;tbet· apenas um ou outro p.>:1 t::> d11 adminis
trnçito do imperio para thema das minhas ob-
senações. . 

Eu quizcra, Sr. pre3idente, que se separasse 
do or camento do imperio ttldo quan to dil respeito 
a auxilias às artes, :ls le&ras, sciencias, thentros, 
viag,m3 á Europa, c emfim tudo issú quanto dos
pendemos n bem Ja cil•ilisaçã<> lilterat'ia, ~c ion
L!tlca e o.~tistica da llO>sa terra: qul~era que ~o 
se pa.a·as~e tudo iss<> do. or~l\mento do . imp.,r io, c 
que constituísse uma vet·ba ;,mplao>ente d~tada, 
cuia dis ttibulção ficasse a cargo de utn minis · 
terlo é.i>pecial, analogo a.· esse tio {requente em 
outros paizes em· que ha regimen 1·ep~~seu tntivo, 
o ministerio da. casa d? ~i: n lil) lenho pot·ézn 
temp:> de desenvolver e- de ju;tilicar es,;a muu 
desejo. 

li:l uma immensidade de de$pe7.t\'1 q11e não 
consid.ro de mero lU:(O, q~te 111e p :u·ecem de 
absoluta neeessida.de para uma D:LÇâ<> q_ue quer 
carninhl'r nas vias do progres,;o dn CÍ\'lli<Ja~llo: 
ha umn immensidada d~ necesslolades n qttc cum
P.re · attende1·. E" inlispensavel · protn<l\'~r n n•·te 
ihsmatica e os diverlrmouto~ s.:cnicc>s, ó indis
peosa,•el fomentar o culto dll.ii bella~ nrtu: a~ 
vi11;ens sclentiJlcas devem ser -detcnuinach-; o wn
fiaàa" a talentos escolhidos, de modo -q11c so niu.• 
decrete umn míssiio scieutitlc& _para um indi\·i · 
duo, mn.s que se escolha um indo..-iduo pn"a llntn 
missiio scientiftca, anteeedentemen~c l"C<:onhecidu 
necessaria. 

Mas qtltUtdo o Sr, ministro do imperi~. qt\O 
se o•:eups. com a grande politiea c a alt n ndmi·
nistriiÇilo do· paiz, pois que é ·o minist~<l d :\S pre
sideneias: q nando S. Ex. se oc:cupa cont o grande 
desellvolvimento de toda~ ns for\"AS soeiaes ·, 
tem .de dis~rahír a Sll& att.!nçao para oceupar-!lc 
tambem com estiS eousas, neho q •te a lg<tll\M 
llà:o de padecer, -excepto se tiver o mil\iStro 11. 
vasta. capacidade CO\n- que D eos·dotou, a bem do 
Brazil,. o actual mini$t~o do imperio. 

O Sa. F.~>!:~u:- E~ a. sna aeii.-idade. 
0 . SR. J. ·J;. ~A. Roeu.:-- Sim ; jà aqui de UDt 

ministro se disse que dormia 10 boras; o Sr. ml~ 
nistro do imperio tem a ·virtude contraria; qtl&~i 
que "não dorme! O somno é ·inimig.> que rara
nlent& suspende o seu trabalho: ·apenas do vez 

. iCI1 .quando · Jbe cede e dormita alguns minutos • 
E entretAnto tal -é a: -ineompstibil.idade dos ser
Vil)<)s· Aeel1mu\ados nessa zeparli~lio, que o pro. 
prio Sr. miuiatro ·do .imperio· "l'ê-se muito ernb~ 
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T-lÇJI..:Io p~ra a touos olles do.r an•lamento ; e 
Jnuita.s ,·ezes,._qua.ndo Je alg:u1n ·se· oceupa, não 
.; Jl<lr certo satisfactoriament:.a. Seja exemplo o 
modo po1·que S. Ex. se tem h:n·i<lo Cllm theaLros. 
Perulitta o nobre u\inbtro que lhe diga que em 
-~onscqucucia.. do muito que tem -quP- !a:<~r, .z~>to 
tem procurado .neste m mo <lo ·st-r\·iço concilmr 
os inU!rcsses dn arte com os interesses ~o pu
blico e os do Utesouro. 
On~anisou-sa no Rio de Janeiro uma empresa 

para dar .. e~rectaculos h·r\cos sem subvenr-llo do 
-thesonro, quando 1\ que os-està dando recebe 
-120:0005 n:1nuaes. A empresa que d:\. ~sses es-
'pec(;IC1llos com. esse nuxilio levantou immenSQS 
esca•·cros contrA: a S-U:l rhra,l. pob1·e, c o que se 
\"ÍO '! ln•entoa-se, id~ou-se, .appareceu. um privi
kgio exclue;i .. o de reprcsentn~ôcs lrricas- para o 
theat rv dos l'Xl:OOII$. Orgnnisou·se então outra 
companhia pn1·a ~diftcar um ·tJ::eaj:ro e nclle dar 
•)Spectuculos lyrieos dumnte sete Oll oito anuas, 
.pcdin,Jo 110 gove!"no como condiçiio nnica o nu
~ilio de quar~nta contos de réis qrte representltvll 
nm jnro de r> % do capital de l:!Otl:00011 ·que ella 
]>resumia t-;r de de~pender m\ edilkaçilo do mo
numento .. A adopçâo d·' semelhante. proposta as
.segunw~ o $en·i~o l~"l'ieo, e trs.>.ia pam os cofres 
vuhlicos uma. economia de. tlO:OO:lS.por anno; o 
n(•l>re ministro a não aceitou. Apparece!l outra 
idea, e a essa pareceu ncceder o nol>t·o minis· 

. tnl: a. associação f::tria o tlwatro, gozaria delle 
oiul·ante <'ito an!los, sustenta1·ia os espectaeulos 
lyrico~ 'l o governo dnr-lhc-hitt lOO:OOOS por anno, 
~ jiu lo o prazo do oito anno,; passaria n casn u 

. su pmprio nacional. Era tal ptetenção muito 
tu:~is gru\'OS::l. de que n. primeint, embora muito 

·nlt' HO';. Olle~OSD. t]o qne (\ ílctualidadc; fui e;;sa (l 
que S . .Ex. par~cou prefel"ir. A vanlnl(em delhl 
~•-a haver r.o cabo do oito annos um theat.ro que 
fos,;c pl·oprio nacional. :l-Ias .para que quereria o 
go,·çrnc.) + e.sse tbeatro ? Para cr>nservar nenc a 

-anesnla ctnP':reza 'l Então pnra que não aceita1· a 
. primeirfL ·Pr<lposta c 1 or o theat1·o po1· .J,ú:OOOit 
annua<:h<·? S<:ria pat:(\ dal-o n al~unHt compan1Iia 
prerlíled.a a <1Uem s• fizcs'e o mimo tle l:tO:OO:J,s 
PQl' annc? · 

J)i~$el\l~s C)ue o ministro paroccll prcfcriL• essa 
s~gunoll\ pr()postu; de focto [IOI'Ihn. a lll'e[o?ril·in? 
Na~ condições nprel;l!ntadas pllra o cont rncto qne 
devir. cdeb1·ar com essa colllpar,hia, o nobre mi
llistl·,) :l.!l•'i!-"Cutou exip;encias de tnl. natureza qne 
bem mnnif<lsto dci:tot\ o dcs~jo que tinha de ar
xednl-a: não f,orão cxig~ncin~ determinadas pdo 
hclll. do pn blico e1n f~wGr do thesouro. foriio 
pos•4~~n (}Xigcnciras e~~culadns U~ lUOdO tl impedir 
" :Hhllillsll·:•~'üo <la compan!Jía o a pól-a em ct~r
nas l"t·lnt;i1es c depend~ncins do .go·yeroo, ness.ns 
r('lo1:-~ics qtl.c a vexão c obrigfio n grnnd-: dispell· 
•I in oi o solici tn ~O~$ o de incommodos. 

A co•upa!!hia pois rcpellio as condições o nisso 
Jíc{unos. l) mai~ galanlc porém· e que esta. C·lm• 
p&llllin, que t~\"e ccmo pe1·ma!}~ntc rival· a outra, >' pri\"ih•gialla, a dos 1:..>0 contos; ''eio. no eonbe
cim&nto d~ muitas das .condições onerosas que 
lho teJ'Í:to . de ser impo~ ~1s, qne esta'l"ão já assen· 
tadas llO ju::ll do nobre ministro .. do im]lerio·po•· 
C()Bfid~ncitls ou bnsofiliS (permitta-se-me Q :el!:.ptes
. sào, t.~h·ez ponco :{la•·latneatar} de alguns membros 
t.ln companhia p":vileg!ada. Niio era isso muit<l 
proprio para agradar, nem para di~pór a que
aceíhl$SCnl esses onus o~ homens da JJ<.n'a com
p:mhia '}Ue viao que o~ ~olpea quo ·se' lhe. pre
tcnd i a d~sfechar eriio primeJE"O fabi<los ·e propalados 
~los seus rivaea. . 

Agora algunla consa direi da com?Unhia prote· I 
~ido. No nnno passado flz um . rEquerimento n 
. êilta eatnam pl>rlindo i n(orma~cs sóbr~ o contract.o 
.dessa comp.anbia. com ... o go..-em!\. O nobre:minis-1 
.tro do impêrio r-me a .graça di! dizer. que .nõo 
.havia obstaculo algum em quo esGcs papei" ,-ies
...em ai camara; levada. sem duvida por essa de- . 

cllli"U~iio, a c:>.mi>.ra t>pprovon o nleu requel'imcuto. 
N3'o n1e const-8, porom, que cSS(!S- papeis aqui 
vie~sen1, .no men-os tn ainda os não vi·:· -são-·· os: 
<)l\c se . ~efcrem ao . contracto t<1ito com o gov'é'rrw 
pel" em presa que pedi o 120 contos· de T~is Jo. 
suusidio.. . . :. 

Dir·se-me-ha tal\•ez que nada temos que vet• na.S 
condi~õcs· des;;e contnct~ nem' no modo ·porque 
é ell~ satisfeito; porquanto, na. opinião do noure 
minist•·o, nem o proprio governo tem mais que 
entende1· com i2so, desde que para liscalisar a sua 
execnçiio nom ~c.u Ulll· inspector. dos tbeatros. 

Vamús ver se é J.ll'Oced<lnte e!;l!e que foi o ~ys
tem n de d~fes~ a ·que l"ccorrcu c. nobre -ministro 
quanJo úcer.ca un tal ~umpto respof!d'!u ao 
nol>re deputado .por Minas que çst1·cou a d•scus-
siió deste orçamento. · 

O Sr. ministro do im per i o chamou uma :mto
ridaue judichtrin muito respeitavel pelo seu ca
racter, pd\1 sua. posição na magi~traturn, n:l 
sociedade e na côrw brazilcit•a, e confiou-lhe t\ 
jnspecçào geral do ~heatro. Qual o seu enc:ugo? 
fiscalisa r ·em jurísdicçilo especial e anormal a 
exacuciio dos .contmctos da empreza com lli> ar
tistas,. ·e a do contraeto· do governo com n mesma 
empresa. · , · 
. ?IIns sobr~ e~ta o.utcri·.lade deixar<\ de sobl'C
roda.r o goYerno? se essa anto1·lda.de se descui
dar e nã<• exigir o. C\UUJlrimcnt"J das C9n<lições 
que ~~da o mundo souber e vir que n!io siio 
cnmrrJda~. o ministro exime-se ll!t responsabl· 
lidude dizend•• :í ·camara· e M p•üz: « Is~o não 
.; comnoseo, o! c0m o inspedor geral dos thea
tcosn ?· Mas f'SSe inspector nem sequer foi ereaào 
por !Ai, n<>m seqner é :mtoridaue dependente 
do minislerio do lmperio, es>e inspector é o juiz 
de úrphiios da córte; na inBpoeçã.o não tem ea
l"acter o:fficio.t senão o' que lhe preota a di> legação·· 
do ministro, qne pot· ell<! deve necesst~riamcutc 
responder. 
· Ora, quo o c·-ntraeto não tem ~irlo cumprid>J 
por parte da empresá, e· por parte elo thesouro tem-o 
scdo amplamenlc, é o que não lla uma sii pes-
soa q 11 e ignore ou conteste. · 

E' Yerdade. que os cmprc~arios se q11dxãc de 
quo não têm gtutho; de qu~ têrn tido a\'ult::tdo.; 
pl·ejuiws. de que . tem devorado o seu eRpitnl, 
de que ó insl.ltlidlln.to a snb•ençito, c qu~ -por 
isso n:io pode~ll cumprir os ~Jncar,gos:; que· 1\SSU ... 
miriio pelo contt·acto. B6m ; mas ent.iio, se o mi· 
nistl·u reconhece n Yerúó.<.lo c i\ proccdencin dCli· 
sas explicatões; se por amor· dell:ls, em su:t 
beu~•·ola equidnd~, disrensa· o eumpt•ime"t.o do 
contrae.t.o. como (e vú: isso ·entro pnrcnthesis) 
procurou impór enca1·ga~ muito ma1s grll\'osos 
a ess11. olürQ companhia que se ·or,.;anisám pll.ltl 
fll:ter esso sen-i<;o de· graç!l 't Se :silo exa~mdos 
cs;;es encarr;ros, e tanto que urn au:tilio ee 12U 
contos não basta pa1·a tttmpri!-os·, sR· até ·sea. 
cumprit·D sacrifica uma •lrnpresa o ·seu capital 
de cem contos de réis, como so impih encargos 
ainda· mais aggra.~·aüos a quem não se' rlà un1 . 
real dos· lW coctos, e ate se ()Xit:e o adianla
mênto do &lO cont~s. qtte -serão restituídos :·par
einhnente d<l · v.nno ·n anno· em quotàS' do. 100 
cont~s? r .• 

.. Mns· (fecho.do o p:u·enth~si~) ~C!"Ú v~rdade quo 
o thentro não dó. _para as .suas · despezas? ·que 
os · em presarios estao perdendo o 1;eu·· dinheiro? 
:Sr. presidente, niio sei. que patriotism!) é esse 
(apoiados) quo ó~ domina e . os leva·a-· fa2:et''eon
tinnos sacritleios · de se11 tempo e de· suas>'bOl!!jiS, 
e a querei' com todo o empenho contiriwi.r ilesse 
se:n-iço largos c lar.go3 annos, quarido, •pará~qnl! 
di,:tntnos, nilo e elfe muito glorio.o. ·nem·· ]l61B 
patria $crú. mui i<> agrad<l~ido! H!l' tio Ftawr ai~ 
gnma eousn· · qu(l- necess~rulment6'-eom~'*'Mil\!S 
.projuizós, ee ·os ha;• não é tal prazer·ela•honm 
dé , se~ dil"e(:tor do tbeatro ll·rico · qne 1a~ l:!acri· 
Jicár contos c contos de r~is e-que~er'eOnUnuar 
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a sacrificnl-os; logo a cooJSA 1.1ão é só de sncri
Jicio, ou antCll .niio é de saeriti.cio. P. de doçura;' 
quando meno>S seja, habilita . pm-a .obsequiar al
gumas duziM de mnigos com l.>ill!<?tes de cadeiras, 
e a. . meia c.lu~la de amigo< mais elevados o de 
patronos com bilhetes de camarow. . 

Se assim é, cessai os vo.>so' obse~uios. con
v.:rtei CIU t•enda .. isso· que perdeis, c .vereis que 
pOdeis . JJUmpri~ todas as condições a que \'OS 
sujcitastüs, com ·que deveis ter c"lculado, .sem 
qu~ de3pendais todo osso r;eneroso ·.auxilio 4e 120 
contos. . . . . · . . · 

Senhores, mG. sina parece que pensegue 11s ques
tões theatraes depois que. nelllill se envolveu o 
~oYerno! Ainda a esse respeito n!to. se lembrou 
do qnc ha de mais simples em Lbeot·in admi
nlstrati\'a ; ainda nem uma. só ,.cz chamou a 
concurrcncia; ainda nem uma s~ vez disse : « Eis 
hqui o. que que1·o; estou l!abilitado para con
ceder . taes e taes condições; quem se apresenta, 
dando fi ,•nea ao cumprimento do que prometter?" 
Se assim nl~11ma ''ez houvesse p~occdido, llppn
•·ecerião. compelidores e dar-se-hla a ~lnpl"esa a 
')uem a fizesse com m~n ot·es · sacrifici os p••ra o 
t.besouro, c m11is vantagem partl o publico· .. Esse 
caminho }:Ol"~m é mnito franco; 'isso RilO serve; 
ouvem-se em confidencia alguns amigos.- trata-se 
com cue,;, o <.lo controcto apenns cb~g:\ ao pu
blico o conhecimento de que gasta o thesóuro 
120 contos, chegão algumas revelações de cor
respondentes ·inüiscretos das í.>ll!.as noticiosas, 
chega mai.s a noLieia . dns queixas c dos prejni
Y-0:> dos ámigos preferidos, e igualmente a de que 
querem contm'unr a perdcrt E se alguem vir 
nisso, como póde ver-se, a inte~ão de com O> 
subsidios do thesouro arredar e excluir a algnem 
qno wria geito . para. o.dmini~tra\)~n . do tllcatt·o, 
qu~ de ce't1o apresentar·se-bia em condições mais 
!iworayeis do que nenhum ou-tro? ... 'N!to eom
Jlrchendo que o go,·eroo da minba 'terra se ames
quinha a este ponto, nem que 120:0008 annuaes 
:fóra o quo· se gastou em outras épocas) seja 
qunntio. liio pequena que se d eva csoo.::jat• ;paro. 
:trredar de umo. especulação c de um ser'lnço a 
quem tem a capacidnde 11ecessaria par.\ bem de
sempcnllo.l-o. Abl-a·se pois a concurrcncia, diga-se 
fiO publico, i mprim11.-sc em annuneio: u ·o jtO
,·crno impõe ~ administrnçiio · do theah-o toes c 
taes eonchçÕC3; p6de conceder tantu de aub\·en· 
ção, de'seja dnL" lSienos: quem se ~prosou ta? qu~ 
quuntia rlá? que fiança presta·? " Voltemos n 
ossa regulnl"idncle ndministraLiYa, o acnpemos co tu 
net;;ocio~ de empresas Q do thP.atros. 

Senhores, · rcp41'0 mais em um o. ainglllBl'idade: 
quando ae falia em theatro no llio de Janeiro, 
falla·so do tboatro lyrico sómenLe, e doe 120:000# 
que lhe são dados ; ninguem falia do thcutro 
dramatico e dos seus 3tl:000/1. Está ellc om per
feito caqueclmento; pois em esquocimento fique, 
assim · co1no a subvençiio annual ~ trinta c sois 
contos ! 

Ou'ro ponto, Se. presidente. para o qual om 
virtude .dos meus esl.Udos ·a dos ~us habitos 
deveria chstmar. o. atten~lio benevola dos meus 
collegas, é a instrn~i\o publica. Devo todavia 
ti bondade · do ' nobre . ministro do . imp.et:io uma 
posiÇão ollloia\ .na directoria da lastrucção pu
blica, e isso me .obriga. a não occupar-me . tãó á 
larga com~ quizcra desta meteria, porquanto co . 
nheço que ·devo antes de trazer alguma. obser
vaç!lo a esta tribuna,· apresentai-a · ao conselho de 
~ue faço parte, e só depois, se não fosfie :ella 
atteodida, poderia, e ainila assim talvez não de· 
vesse, trazel-a -á ,tribuna. - Assim penso, . di.rei 
po~ muito pouco a este respeito; .limitar,me
.bei a alguJBas. P.ala,vras a .respeito do coliegio ae 
\>edro lL . . . . . . 
· · CoJTe, Sr..: pr.esideute, · que ·o digno vice-reitor 
desse: estabelecimento retirou-se delle ;' corre igual
mente que retirou-se () · dignissiruo_. r~ltor; corre 

qu~ a casa e .• t>\ hoje ~o\·omada por uous lent~, 
ooje li n'uma folha .(parece-me que no Merccm. 
til) a noticio. de. qnc_ ncabavo1 d~ ser nomeado 
prpf.<ssor de his toria .e gl>i>graohia um dD!õ jovens · 
•n:tis . di:~ti!"ct,os educandos ~o colleglo de Pedro li : 
fui meu d1~1pulo, conh~CI-:1 upplicado e ·inte\li. 
gente, tenho .a COIW,icçllo de que hll de ser oplimo 
profes<or •. tanto . ma1:;; quanto, depois 'das JiçÕ~$ 
do collo1g1o, elle. C~i pela inst,·ucção particular 
preparado, exercitado no magislerio ...• para ser 
apro,·eitado no collegio ele Pedro li. . . 

Mns a cadeira que • Uia foi da1a era regi ria p:.r 
alguem, c alguem no!avcl; o qun hou,-e ~ntre .i 
sahtda desse pro[L'Ssor e a nomeação d •s:\"outro t 
O que houve parn dar-se a aeepbalia 'dl\ ndmi· 
nistraçiio da casa, que hoje fic:t. enh·eguc a qucru 
nada deve ter com essa administração · isto é. 
ao corp.'' do professoratQ? O' quehouçc Ílnra c•~ 

· aeepbalaa, P.R•-a n nomca~iio do·· Sr. Gonçtth~s 
para a cadcua quo era occupada pelo St·. Dr. llfn· 
cedo .•.• 

O Su. F. ÚC1'AX!AliO:-Es~o. CA'Ieim ui<o é do 
S1·. Dr. Macedo: ·a do Sr. Dr. Mace>do. (. oUii'll de 
historin. 

O S.n. J. J. 1>.\ RocHA.: -Ah! niio sabia <Jne 
havia duas cadeiras de lüstori,\ e .!Es gco::ravhia. 
Fica sómente para as minhas obsen·acü~s n r.:!
iira~a . do .. r.dtor c a do: vice-reitor, 11 nccphnli:t 
ndmtntsh-am·n da cas:l. Es.;.a accplltdin ndmíriis
trativa, Sr. p residente. está-me rHelnndo o Yer-

. dadeiro estaclo do collegio de Pedro H, qorc clle 
nii~ tem · corrcspon.!ido nem ús \'is Las ·do seu 
funcla~ot·, nem ;h Yistns dos seus· r~fnrma,J1.1-

O Ss:. F. ·o c·r.WLL-.:o:- Para tl> ,·ist.1s tlas re 
formas não ha aiDda. tempo. , ·. ·. ~ 

O Sn. J. J. D.': llocn.,:- Nada quero por nr.nrn 
dizer úcerca da. rcformn do colleglo: .sómentc fru.;o 
umn suppllcn llflUi no nobre ministro; é n se· 
~uinte: não deixe o· collcgio <le P~Cirõ II; como 
dizem que se qaer que e()nthme., dar diplomns 
pam admissii<> nM auias superiore.>, :sem prece
iler um c~nme \•erdac.leiro e real : como ns cousas 
te111 estado . o collngio de Pcdr.. li tran~formn-sc 
ern uma. espeeie de estaciio de llospcdarin, on<l~ 
medianto •100/IUOO, dm·anto alguag nunns, póclo-sc 

·entrar sem mais liciencin aeua trabnlloo Has acn-
deluins superioNs. • 

(Ha dit:CI'SOS aj>al·tcs.) 

.o c-xame que s~ fllZ em Pedt·o H ,; il s~lluint" ': 
nos ultimos 1no:>zc~ 30 ou 40 poulos selo usoolhi· 
dos, sobre ellas douh·iuados .os alumno$ ; s •l>•·c 
es;aa 80 ou 40 qnesti;cs versa o ens ino 1\.;, anun, 
veraiio u& lições, AB repetições ; cbo~;n o fim d 1 
anno, o cxaminan.lo tira de umo urnn um de~es 
poucos pontos; c 110bre cl\e é exlUiliuad 1 pelo 
m.:amo proressor que lh'o ensinou; que nlil:tgrc, 
lle diz bellezas, c· ó spproyado !. • . · 

v .. mos ao cxnme das linguRS ; uas di\·~r~:l$ 
lições do anno t l'aduzir•io-se alguns trechos de 
autores lRtinos, alguntAA Astroplies de Horaeio, 
algumas duzias de versos de Virgillo, nlg11ns pe
dacinho~ de Cicero; esses trechos formlio o~ di
vel'lios . pontos de e:<ame, uns tri.n.ta ,ou quarenta. 
OrA, .pergunto, hA neSse exame .. prova dé que se 
sabe traduzir latim? Sujeitar 'es5e5 approvlidos A 
úm · e:<amc severissiwo e co~sci~D~ioso, ·. como o 
.que se fez o· alioo. pâssndo aos ·que havião es~
dado em outros~collegios. ~ ~u :vos Bliseguro. que 
mwto . poucos ·hao de . traduzar, .. de modo a llErem 
·a'(!prov~os, pc<laoos, ainda .raceis; de autore3,q1ic 
nao conhecem. · . . . 

Ea poill s·upplico 'ao nobre ;, miolstro . que 'não 
cowiinta na cotitinuaçào. de3stt. .prat~à. ~ aêj4o ~ 
ahunnos. dó C9llegio 'privilegia<!» ex~q~i~adO$ 0011:10 
os de .. todos 'os outros colleg>o&, . C9m.· .. a meswn 
· indulgencia;. a mesma se,·eridade, e·· a· me~ a in-
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tel'Ul%a do assumpto que sen·in\ de ponto ao 
exam~; detennin'!-() S. Ex., e verá que de si 
mesmo o colll'gio de Pedro li ha de ser refor
mado, por emulatiio qn(, SI! despertará entre os 
lentes e os estudnnt~s. Continuando porém assim, 
a cflrta de ap rrovllç,io, o bael1arel c.m letras niio 
será sl'nâo um privilegio dado a quem ·por espaça 
de G ou S annos pRg-.ir ~OOS pa1·a livrar-se do 
npcrlo dos exames de ndmissão nas ae!ldcmiM 
sttperiorcs. 

O Sn. F. OcT.t..YJA~o :'-'.E' exageraçiio; as· in• 
s.trucções que '~gorão para os e:tnmes gartws, 
vigorão q unsi parn · O$ cxnmes do collegio de 
P<Jdro II. · 

O Sn. J. J, r.o,. RoçH.<:- Esse quasi ~ qua eu 
niio quero; no quasi é que 8$Sentão as minhas 
ob;oern<;ões. Assegur() qllil em tres dms prepa
rnrei qualquer moço para ir. fazer exame de 
latim se souber que tem de ser examinado em 
meia d uzin uil pontinhos faceis. -

O Sn. F. úcT.< vJ.<:<O :- Hoje não e mais assim. 
0 f;n, J. J. DA RocJIA:-A unica .difl'crença é 

que •.·m Jng!lr de pcron~r os cxami11audos ter11() 
t.le cscrc\?er. 

O Sr. F OCT.WL\~o :-Os pontos dc,·em ser fá Los 
sobre todaS p.s m·9.terias do anno. 

O Sr: .. J. J. 1n Roeu.~:-, E' co usa muito v~ga, 
..,·amos prfrcisar; o menino trn~uzio as lO prí· 
meit·as odes de Horacio, alguns ..,-ersos de: Vil'· 
gilio: os pontos da traducciio s:io estns 10 pri
Inciras odes de Horacio, esses· versos de V irgilio. 
Se é isto, niio ó. exnm~, · é pttt.a.Coada. 

A[!"l'"' direi no nobre deputado, que é eonvic
~-~o firme em tudo quanto es~ú .em contaeto com 
., •:ollegio de Pedro II de que os exame; ainda 
serão pelo mesmo theor e fórma dos dos 111mos 
;lnt.criorcs ... 

o. Sa. F. O~TA\'!.\xo:-Entiio não se executará o 
1·egulnmen to. 

O Sn. J. J: I'A Rocn~o.:- ... e por i~so r,,~o 
essas obser~n.çõcs, .para. dnr lugar a essas obser
va~ões, P•'ra quo. se -dosminta. aquellu convie~,;:o, 
fl .]Jelo~ Clllpcoho~ solemnes t<1rnados nu tribuna 
fiquem todos ce1ios dç que assim nilo lln de s~:r, 

Sr. Mello F1-anco. !':c um estabelecimt>nto do g•J· 
,·en•o púde dar aos seus alumnos pri,'ilcgio de 
ndmissão ntis escolas supe.riores, :;ozem do mesme> 
direito t()dQS os e.sttlbclecimentós <to governo desta 
ordem. !Apoiados.) Os estabeteclment.:>s das pro
vineial! rc_guliio-se pelo padrão aimiravel do col-
le~io de Pedro n. . 

Niio f !IÇO senão este pedido ao nobre m i 11 istr<> 
-justiçn, ...:..isto é, igualdade-cmulaçno, -isto~ 
nada que posa parecer-se; nem de longe llC~ 
de perto, com proteeçã() n uns em. dsmno de 
outros : a esse respeito: toda a. discrição e -pouca; 
cumpre qne --nem no pensamento de alguem, pai. 
alumno, professor; possa. Jli!.SSar o: Jdca de que 

· 113 de () c:-:ame deste s.;•· mals tacil do que o 
daqnellc, e julgado ·com mais ou menos favor, 
pol.'que é filho do Src F. ou d•l arni,go do Sr. B. 
Propugnador <:la .. prova escr!ptn., identien e sinml
tauea par-..1 todos ;R,s · ~xammand<l~, estou ennven
cido de. que teret; : fetto- .um · grande serviço ;, 
instrue~üo da minna. p~tria, se obliver do nobre 
ministro esta ·reforma •. • 

Entito será. neeessario mo di ficar() rcgulamcn!l) 
do eollegio de Pedro li, , cntiio se conhecerá que 
~ impossivet qlle um menino· com a idade de U 
annos, possa.. tel". o gráG de iustrli.cçiió scientifica. 
mathcmatica .que sil lhe q'u~r dar M;;se· col\egio. 
Então r econbecel'·Se-h!l que até á idade de U 
anno~ o menino só tem mnmoria, e muito· pone,, 
nttenção, c nenhumCl l'etl.exao, e pelns fllcnldaues 
do m enino se regulal"áõ OS estudos, S<tm pe1•del· 
tempo, c afadign.~-lhes a intclligencia com cstu
(]os mui sublimes ·para cllcs, quaes os das ma
thematicas. 
'0 Sn. F. 0CT.lVI.~'<O :.:...Mas lá n1io h:1 isto. 
O Sn'. J" J .. :r,>À,~QCtu :-Até se , exige trigono

metria nos prtm~lros annos do estudo ! O que o 
menino póde·.aprender !lté esta .idade: é só aquillo 
que depende de mnitt&. memoria e de algnma. al
tcnçiio: -lingu&S como exercici.:> pratico dn intel
ligencia; geograpbia e bistoria- ~uarde-se o resto 
p><ra de~ois; quando· mais fortiflead,, ·a sua in
telligcnc,a, mais desen,·olvida. a aua t~.ttençrill, 
despertad:\ . 11 sua refle~a(), e~mpr.ehendet•,\ ell~ 
facilmente •s~o que em 1dade tnf~11.or nunca po-
derá saber. . 
_ O Sn. F.- ÜCTA,'IAXO :-Em toda aparte se exige 
JSto. 

Acredite o nobre ministro que é minha ccn· 
,·icçiiD fi~·missima, e ellc o_ sabe, pois muitas 
-.-e7.es l h'a. wnfiei no tempo em que me honrava O Sn. J, J .. J)A.Roou:-1\iio sei o. que· se íat: 
com a sua amizade; o nobre mmistro sabe qu<~ hoje no3 pnizes estrangeiros. Enkei em 1821 m> 
co:.siuero \llnll, unica, a refornu1 necess:)rin na collegio real de llei:Jriquc IV, em Paris, estive 
instruq,.io· publlc~t, -n~abu com a "injusti~n. , e o , nhi estudaudo até ll-l2S, êpoea em que sahi desse 
favot p•·ln 1~aldlld:l nos c~:uncs; -nesse ponto_ collcgio,. c lá openns tiniu~ tido um onno de nri-
nnda. cone~do. thmetica. sabin sómente m·ultip\tcar. Nns cla;;scs. 

O nobre ministr() admittio o exame escripto, superiores é qne se estudava aritbmetie!l. 
t~Jtt'd~ço-lhe e· 'felicito-o a bem da r~stouraçito dos Então sa reconhecem que o l!ltim n1io se np1·ende 
estudos; mn. ni\o do todo .eoruba.tou a desigual- no peque?o numero dé li~es dada.s actualmentc 
dade, deixou-a em parte substit1iirno cxame.oral no colleg>o de Pedro ·rr. O long() mtervr.tllo.que 
c<>nl a sua diversidade de per~:untas mais c menos I ha. de uma ·liçiio a . out~a. rnz uesaprender 'o que 
face i$, com todos os seus incónvenientes pal- se aprendeu na primeira; as lições de l!ltim de,· em 
pa\'cis.. - ser quotidianas; com duns lições por semana em 

o sn. F.· OcT.n:J_,xo :-0 exame oral se íaz em a!!nos·!lue, descontadas as fêrins e dias san~s. 
todos os p&izes . - . . \ n. ao da·o·· se~. e mezes de trab.lllho, de~l~>_ro, .. ~ ne-

• nhnm de ''os por certo .me desmentira, nno se 
O Sn . .J . .T. I" A RocH.\ ~-Logo,é· opt.imo no Btoa-l póde ficaf sabendo latim .• por· isso ouvi a!guem· 

zil 1. Penso· dive·r·s. issim. am. ente, ·e·· ro.go e su. pplico que estava be .. m.· I.nfonn .. a. d. o, ·.!J,_Ue ul·~.ns. alumno .. ·:; :~o 11obrc minist"ro ·quo contra· tD.es exames se do. S• anuo desse colh!gio 'n~o saoião .. servir-f! e 
conspi~c ; - 'P:oTa esçripbl, igual~de, · o m~o , d·o' diccionarlo. . . . . ·. . . · : · • 
exame p~ra. todçs, nenhum ~onheç1mento :&f!t~rJor 0 SEÍ .. F. OéT.wnxo : ~ E~ verdn.de; antes da 
da m~tena . do c~e-. Ass•m .o. nobrç mmtstro , l'eforma. · · , . . , · 
terâ. lançado a pnmeJrfi. pedra p~ta ~esl.i!nra..- l ·· · . ·. ·· · . ~· 
ç-lo da· lnstrucçao pubhca; Se porém. , o .nobre · . ·o. ~n- J; J. D_A }lOC!IlA :-E :esses estud1lnt..cs era!) 
n1inistro. não atU:nde às minhas· supplicas~ ·se 

1 

depo1s bach.On1s· em. letras •....... _ , .. , 
quer' manter o privilegio de Pedro li; co'mo·'llté Eu tinhn' tanto- 'que dizer~-;.· O meu ill~tre 
agól'R '!.Pm ido: ... 'tUndispensilvel generàlisal-o ·a. collega , de~m~~~ . ~la província .. do .R\ o .de,'-1a
t'?<'Jos .'?5 .'estli.'bi:leciuieiltôl!. 'it:tú .. a~ :·que· s~ acbiiO. ·I neir(!,, .q. ue.me:~m fe .. lto.' ,.o:obseq_nio ··de: d. ~r algullS 
dtssemrnados peliUJ·:provmctas, ~. este r~t_o a~&m!s; no~<Jne. praYl1-·:ter prestad.o. ~Uita.attcn,-
·ahnndo n&S opiniões ao· m&n ·mnstre · oollega· o ·çao ·ao meti dJSeurso; ... : · · ·· ... · · 
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0 Sn. F. QcT..o. 1.'"U:<o :-Apo;aão. 

. 0 SR. J;. J, )).\ ROCIIA :- • • . O. que lllc Sgt1ld4!~o, 
pertnrbOU·ll'le · ce tal modo, ·obr1gou-me A drzer 
talltn cousa: · q11e niio J:retendia duer, que jl\ me 
niio O( corre' por· onde continue, como ligue o fio 
do meu di~enrso.'; Esse mesmo nobre deputadC> 
fez uma :)'l'ande aecusação ao nobre·presidente da 
provincíll do,:.Ria do Janeiro, !><lr wr, u-;<tomn.r 
conta da presidencia; ·condemnttdo qu~i tudo 
qullnto fizer& ·o seu antecessOl'; e pedido . ·autori
G&Çiio para tornar n reformar as suas·rdormas. 
Como o predece~sor desso "DObre ·presidente !oi o 
aetual Sr: ministro do imperio, ll aeeusa.~do tor
nou-se liravis~ima: ·cu qtul· sou opposicionista 
deixarei o nobre· -presidente . da · provincio. c o 
nobre ministro . do · imperio:~diS.cntirem ·entre .$; 
esta questão> Se o nobre prellident;e··offendeu no 
nobre · m; nistro, ou se o · nobre .. niinistro se do\ 
por ofi'er)dido eom· essa pretenção ·.a retocar os 
seus trabalhos, diseutiio entre si, e arrangem-se 
como quizcreno •. Entreto.nto noto -que o nobl'c 
mitlistro, depoi~ de ter feito a. l'efvrma do. instruc
çào publica na pro'rincin · d~.Rio de__Janeirot cba
Dllld? 11 fnzer a ··da insirucçao p ubhca :geral, íez 
obra d n·crsa I ·· .. .. ... · ·. ·. 

O SR. F. ;Oc-r..;.vut~o !-Nos ·po.ntos.· c~5enei:tC8, 
niio. · · . · · . . ·'-·, .. .. · 

O 5a. J. J .. Do\. RocHA:-Na provinda. não se 
estubeleecu obrigação de estuclo priznario, .úão 
se · estabelece\\ vestuario geral, nlio se estabeleeC)u 
au:.:ilios alímentieios para os meninos pobres q'ue 
não .tivessem o. que ·comel: .e o. que vestir para 
J)Ode1·em freqncntar as escolas. R a provincia a 
íórma da jnspecçãO é diversa. .: 
. (} Sit. F.. OcTxvt'Axo <l:í um apti.rlo, .· 

. ~ Sn. ~r. . J. n.i.. Roc[JA. ,: - Sênbores; o 'nobre 
mmlstr~ do ·;mperio .tem .muito talento, nmito 
applicacão, muito ~elo pelo. pa.i~ , . muito desejo 
de bem servil-v e de ccnquisl.llr corôas de glo· 
ria ; mo.s S. Ex , é o.inda muito jov~n .... 

O Sn. FEÍIRAZ : - Apoi.ado. 
O Sn . . J. J . D"\. Rocru. , ,;_ • -. praniette n.tuito, 

mas ninda niio póde muito realisn1·. Vcrdadeio·o 
beija-116r que .Y<li do 1lur em .Jlür sugando o 
neetar dos aeua e<~lioos, S. E~- pcrcorl'o os jar
dins" das livrnrius da seicl:!ein odministrntiva, 
$liga todas as suas mais P.rcciosas subsfuncill3: 
ainda porém niio tere icmPo de digerir. . . nüo, 
como direi?. . • · 

O Sn. P.o.t:u ·CÁNOIDO : - Ela&ora1·. 
0 : Sn. J" •. J. r.~ RocrrA:-Sim, de elaborar tudo, 

de suo proprin rcfiexõo . t udo fecunda•·· O que 
pois acontece? S. Ex. õ l1!ll tnnt;) irresoluto, 
deeconfia de si ; em geral apalpa muitas -.ezos 
o chão antes de uelle pisar, e con1o que se re-
serva para reti":·al•o. . 

Suas obras ellc mesmo 11s :pi'oclama meros en
saios, qM• nada t em de definitivo. · S. Ex~ tem· 
n .modcstia. de r econhecer. que não· nasceu, llr· 
mado .como Min erva, .da cabeça de Jupit~r ; es
tuda.. muito, . d e~>eja fa2er muitos bens,- e portanto 
:niio tem. tido o tempo :par~ .. mnadurcccr co115o. 
:tlguma. Dahi infelizmente :resulta um (V4uc;le. 
inconveniente: é crear difficu!dndes ·praticas eni' 
quo .o seu successor vai esbarrar, c que o obl'i
gão · á .necessidade de pedir . autorisaçãó · para 
r~rormar as suas reforoias, Isso o.conteee no p~~ 
s•dente do Rio de Janeiro, snccessor de s. Ex. 
qae pedio .á :nssembléa províncisl autorlsaçlo 
paro. ror o rmar a · instrutçâo publica.~ • 
. O . Sa. B.\ItOOS.\~ . ...,...NEio. pedi, tal ·~utoris~çÍic>." 
O Sa ; J : J . »~ ~':,;,;;Aindo. melbor: foi o. 

assembléa pro-yiuc!,o.l q~;te: de niotn-proprio con· 
cedeu a autonsaçao ·'PBt'a. essa · refonnn. sem ser 
pedida'! Nãó- mé ·quero · iierrir - das · obscr~ções 

TOltO $. 

que isso rue poderia suggerir. Outro t~nto por 
certo neonte~erin ao snccessot· ele S. E~. n:~. pasta 
do imperio, so niio estivesse certo do que o pro
prio nob1·e ministro ~rá o cuidado de retocar ns 
suas ·1·etormas ... 

0 Sn; MrxtsTno no hr>nuo :-Rei de retocar 
qtlt\udo conhecer quo ha necessidade de 1·etoqucs. 

o· Sn. J. J. DA Roem:- ~!nito bem, estou 
çerto. que . o ftlrà · e isso concorda eom o quo 
pen~o de S. Ex. Honra lhe seja feita : S. EJC. 
õ tã? modesto que s~mt>re confessa que silo mer(ls 
ensaros as suas ma1s Importantes reform~>.s .. . 

O SJ!. M1::-;z.sTno oo Im>enzo :-Apezar dos elo. 
gios fenos... · 

O .Sn. 'J, J. o.t Rocn.~:-Quereri'l o nobre mi
níS;to·o maior e~ogio . do que. esse que estou ta
:z~n!lo ' Que~em maoor elQglo do que o de elliS
~·1lc~r ~suas reformas como fllh~. de patdotica 
>nspuaç.no preparada pelo. estudo ?. 

Faço- pois YOtos pura que o nobre ministro d(l 
im~erio retQqUc d le proprio oS" SI!US trabaU1os. 
c não prepare ao seu sueeesso1· no mínisterio o 
dissabOr que havia de sentir o seu saceessor na 
prooidencia do Rio de . Janeiro, quando se 'l'io 
diante do parlmnento apresent.ado como onc
rendo. com a sun intelli:::encia atrrontàr n do ' seu 
predecessvr, condórnnar ao dcsdcm os seus tra-
balhos. · 
· · (Ha um apar·tc.) 

O que Ctl que1·o. é que seja S. E x .. o lllOSDJO 
que risque, .por cx~mplo, es~a promessa que nüo 
pôde . ser reaUsav~l, cs~a esperan·ça que deu aos 
meninos po"b1·es de auxilies âe comida e de roupa. 
parn que plldessem ~studar ; pcupe no seu sue
cessar esse trab"alho e esse desgosto. . · 

Senhores, ninguem mais do que en admira os 
talentos do nobre ministro do impelia, quandc> 
o anuo pClSsado o ouvi discorrer sobre escolns 
Pt:ati.cns · de n~tieultar11, sobre o que ·Se pa~sa oi\ 
aussia ·' no 'ryrot, sobre escol~ de ·meclicin:i, 
de· bel! :o;; : • :.:;s, de tudo, estive no extasis da 
a.dmi_raÇtio u,ante do S. E~t., que €ntào rue bon
ravn com a sun nmizndc, a que cu l'ctribuia ~n\ 
muita e muit.'l. dedicnç:io. - Como te\'c o. lnCt\ 
amigo. dlziil. eu mo.ro'l'ilhndo, tempo de estudar , . do saber tanta. cousa, de exnminar tantos as
suulptos administ rativos 1 Co1uo s abe profttndo.· 
n1cnce t11do quanto ' '<l em tantce o tantos nn
tores I Como l•l o eompGnctro·so · de t:l.lltos c 
tnntos syst.P.mas 1 . · • : · 

Mns, senhores, dcssrotadmnentc siio to.ntns as 
COllSD.S, c o espiri.to h\tmnno é tão limHn!lo, quo 
nilo põde abranger tudo -no megmo tempo, c o 
~esu\tndo 6 que S. Ex. nada tem decretadó que 
Gejn pratico, quo seja . rcalisavel. · Por essn rnziio 
quanô.o . se discutia o -,oto de graças disse quo 
d~sejava q11e se fizesse menos, mas .:que se 11-
zesse complet<; e exequivel, bom, o qtle fosse 
feito; .. : . 

·A .g)ori:l qne o nobre ministro ,ainda llódo ter ; 
:pois faço votos sinceros, ·dAntro de minha alma, 
}l9ra que S. E x. ainda seja ministro, ·l'ilinistro . 
se . conserve, até dia11 de Ag<isto d.o ttnno. qu_e 
vem ; a gloria que o nobre ministro ainda põdo . 

· eonq,uistar. é . immensa; queira-a. ~Jle; que tem 
t odos os. meios de conseguil-.ll, talentos, amor no 
tro.balbo, aetl.vjdadc de espírito,. act.ividade ph>·· 
sica ; . ainda, mais, está livre de mltitas .das neces-
sidades naturacs. · · 

U:z · Sn' D.El"i;TÀDO dá um aparte que. niio : ou-
vimos •. • ; ·. · · ·· · · .·· · 

O SR. · J. ' i. i>.~. Boc11A. :-O. :nobre ·uli~istro· 
.• t>oueo. c9me~ · paneo: doni:le_,_ 'sobra; lhe. p·ois ·muitC> 
't<~mpo, qne os tnatS gastão nesse mlst,er .; tem 
uma grande r oda .de .amigo~ deT!lta.dos premptos 
po.r~ ";ljadal·o. llRs~lhe pol.S ume11.mente querer, 

5 
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].!Orém queira deY~ras • . e a sua gloria seria im
lnensa; mas lem~re-se de quo q11em queL" _devé
r ,\s quer uma so evasa de cad;J. vez, ate que 
a consiga .. QlleirR o nobre mi ni~tro, por· exemplo, 
G coloni.;açlio, empre"ue todos os meios : c que 
mais gloria qo.eror.\ 8., qae ser o pombal da co
lonisaç~o para o :Brazil1 Se niio quizet· se occu
p:u· dR r cstallr&çüo dos estU:dt?s? seja o pombal 
ua instrucçiio publica. do :Br:ml. . . ' 

Terminarei, Sr. pres1dente, lembrando a S. E!í:. 
um dito da s:rlledoria das na<;ões, um pro,·eroio, 
que só me oecorre em frllllcez-qui trop emlmuse, 
mal ét1·ci~t-; não me occorrendo o proverbio 
)>ortuguez analogo, dir-lhe-hei: X ao jll'Ocure cons
umtenwnte matw· de uma cajadada dous coelha:;. 
(Risadas.) . 

Agora, Sr. president e, como cu n:i» pude eom
pl_etar as _minhas. obsen::\\::_?es sobre thcnl~os, por 
nao ter nsto as mfo1·maçoes que na sessao pas
sada a cnmara pedio ao govemo, peço o adia· 
mento da discussão até que venluío essas in
formações. 

Vni á mesa, le-so .a apoia-sc o seguinte •-eqlle· 
l'imento : 

« Ptoponho quo fique adiada a discuss5o por. 
dous dias, .ou até :virem as informações p~didas 
na S<'ssão de 1851 ácerca do theat~·o lyt·ieo.
ltocha-.n 

Kão havendo quem peça a palaYrn, e verili
cando-~e não ba ver casa pa1·a votar-se, fica a 
<liscuss1Lo do t·equerimento encen·ada : procede-se 
:\ chamada, designa-se a ord~m do dia e levan
ta-se n sessão. 

Sess:\o em -s d" Jnlbo 

li'R&~IO!!:>CIA. DO S ll. \"ISCO:>Dt: D E ll.U:PE liOY -

SG~m~nto.-Expediertte.-Qrdem do dia~CoÜegios 
eleitoraes.-Pensao.-DiSJ.>enso. de leis de amo1·· 
tisaçao.-Natu,·alisação.-Orçamento do impe· 
,;o. Di$cursos dos S1·s. F. OctadallO, Ministro 
<!o Imper:io', ~ Melto Franco. 

A. hora do costume faz.se 11 chamada, e achiio-so 
presentes os Srs. visconde de :J?~ependr, l'aula 
...:andido, Machado, Corrêa dns Neves. Ltmn. Pa
checo .Jord:io, Sobrnl, Dutrn ~ba, Ribeil'O, Au· 
"USto Chaves, Teixeira. de Macedo , cone~o Leal, 
Sa\·ão Lobato; Padua Fleun·, Apri~io Gutmarãos , 
Almeida e AlbU:querque, Antonio Carloa, Teixeira 
Je Souza, Livramento, Souza Leiio, Pedreira, Na
buco, Paula Santos, Belfort, A1·aujo Jorge,. Paes 
Barreto, Sá. · e Albuquerque, Raposo da Camara, 
Ferreira de Aguiar, Seára, Rodrigues Silva, Góes 
:;iqueir~ , Ribeiro da Luz , Barl)t)s~~o da Cunha, 
llrusque, Vieira da Mattos, Dias de Carvnlbo; 
Mello . Franco, Taqnes, Fausto, Ferraz, Mendes de 
Almeida, F. Octaviano, Nebi~, e Bretas. 

Comparecendo depois os Srs. Damingues Silva, 
Eduardo França, bArão de Maroim, Lui• Soares, 
Araujo Lima, Bernardes de Gou'Vêa, .Paula Fon· 
seca , Monteiro de Barros, Belisario , Pereira da· 
~Uva, Caldre e Fiiio , e Augusto de Oliveira, o 
Sr. presidente declara aberta a sessâQ. 

Comp&!ecem depors os Srs. Barbosa, José· As
renso , Secco , Jacintbo de Mendonçai , Si~qu.eira 
Queiroz, Brandão, José Mathia.s, Lui:r: Ca;-los, . 
Pinto de Campos, D. Io'rancisco, Paula Ba~hsta, 
I-'ernaudes Vieira, Horta, conego Silva, Sa Lo
bato Junior, Gomes Ribeir.o , Lima · e Si va So
brinho, Cutello Branco, Viriat.o, Antonio Candido, 
Paranaguá, Titára, Y. Lisbon, -Nunes GonÇalve~. 
Travasses, Henriques, Pacheco. Costa Machado, 
Candido Borges, Zacbarias, Paranhos. e Figuoeira 
de Mello. . 
L~se e approTa·se a acta da. sessão anterior . 

em oflieio do Sr. minish·o da marinha , infor· 
mando âcoren do. r eprcsentaçilo em que a nssem· 
bléa l~gisl.ath·a da proYincia de S. Pelro do Rio 
Granae Jo Sul. solic•t.a. fu1_1dos pàr~ a desobstruc· 
ção do canal da lagoa .do~ Patos, no lugar de· 
nominado Porteirlnli~-.1\.' quem fez a requisição. 

Do Sr; l• sccrcL:irlo do senado, communicando 
que o aen:~do ada ptou o ~·ai dir igir ã saneçllo impe
rial variq,s resoluções.-Fica a ClUn:u-& Inteirada. 

Do mesmo, enYiaõdo as emendas fcil.as· e ap· 
pro\·a.w pelo senado ti proposição desta camara 
autodsando o governo a .conceder eontll de na· 
turalhaç1to de cidadão brazilolro a Ino Edwin 
P.ober ts e outros.- Viio a imprimir pa1·a entrar na 
ordem dos trAbalhos. . 

Um r equerime11to ·de J oão · J osé Gomes L~al, 
sub dito porLuguez , ~Jedi~tlo dispensa. de , tempo 
para se naturalisnt· ctdadao bra.ztlctro. -A com
missão de coustituiçiio e p oderes. 

De . Anna Joaquina Alvares, pelindo dispensa 
ào lapso de tempo !lUI'cado no· capitu lo ~ do 
r ef:irnento da fazenda, para r ecober a quant1a de 
150$ -no n thesowarin de Per,laml>ueo- lhe esLú. 
devenào, não tendo. reqnet•ido em tempo osle pn· 
gRmento por falt-1. de procul'lLdor.-A.' commissiio 
de fazenda. 

ó Sr. Barbosa (pela ordem) :-H1wcndo um 
illustrc deputado pela província da Bllhin. , quo 
hoje tem llSSento Ifos conselhos da corõa , de 
.Becordo commigo e o.lguns Srs. deputtldos por' Per· 
nambuco. ofl'crecido é. considera ção da C:3mara um 
projecto de lei · declarnndo . propor~io':al a redul)
ção d?s onus tomados pelas provulc1as que con
cederão a garantia addic10nal ·!l da 2 %, à de 5 "/• 
concedida pelo governó imper ial, foi esso projecto 
a rcqnerimento de nm· nobre tleputado l'emetti~() 
·ás commissões de constito.içito e la.zenda, depots 
·de haver sido na diseus~o .aeca.sado· como otren
aivo li· constituição do imperio. Não me nchava 
presente qu!lndo esse proJecto e~ttrou em· diseus
Sà~, e quando pudo comparecor IÍi; sessões dn C4-
milra encontrei enecr•·alla a diseus~o do adior 
monto, l!m consêqueneia niio podia. n r.\ln envol
ver-me. 

Foi o projlll:to ramett ido ás dm1s commlssõcs 
r~unido.t:, como . disse, c cstà bem ~ongo do mim 
fazer qutll'l,uer- censura a ossn~ 11lustrcs com
missões , 1\s quaes J)Oi)O que nao t omem nosso 
sentido as consioleraÇOOS quo agora faço, monos 
por accusa1· uma de•nora ' que amda. niio existe, 
do que tJor satis!11zer a um dever i11lpcrioso, que 

. !:'obro m1m particularmente .Pesa ; e essl\ causa 
especial que me faz, Sr. pres •Clente, p ed1r 1\ Y. E1 .• 
que se digna chamar !l attençilo das nobres com
missões para tal obJecto, rogaudt>·lhes que se 
pt->nunciem sobre elle quanto ant~s. 

Talvez, Sr. presidente, possa ser indifft~~enta 9.ual· 
quer pouca demora na diseU:Ssão desse proJeeto 
para aqueUns províncias enjos cofres nlio eo!J'e· 
ção deSde já a· supportar os onus eontrab1dos 
em consequencia da garautia addieional, !1\B~ nllo 
se J!Ode . dar o mesmo para com a provmCla do 
Rio ae Jnneiro, que tem desde já d e . concorrer 
com uma despcl:& gue lib ser:\ pequenA e tende 
a augmantar-se até que a estraJa de fUro de 
Pedro· TI se complete. . 

Eu sei qne a. adopçiio do p roj_ecto niio. rcduz~
ria desde jã. o onu~ da provineta, mas su dcpo1s 
que a compnnhla começar a tirar alguma Yanta· 
gem · mas é innegavel que em'luanlo estamos na 
especÍI.atlva a respeito-da decisão do corpo l~is
lativo o governo e. a assem'bléa. da mesma pro
vineiá devem acanhar-se na d ecretação da outras 
medidas para o engrandecimento da província; 
porq11antc no estado actw1l: ' das couss~ a. pro- · 
't'Íncia está sujeita ao onus .integral da gar-.mUa 
,u 2 •I• por tod.o o esP.AÇO de tempo que se ~. 
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$em qne a· estradA teuha uma rl'nda propria e 
('Xcedente a 7 •/ •• 

A razão esp~cinl dn pedido 'lUe !aço As illns
"tres eommissões e a seguinte: V. Ex. estará lem
brado dns diftieuldades que appar-ecêrão para se 
levontln·cm em Londres os fundos necesSll.rins 
.afim de se renlisar a estrad~ de !erro de Pedro II; ' 
essas di1flculdades forão obJecto de uma commu
nica~õ.!o que recebi do Sr. ::>ergio , ministro .do 
Brazil naquella córte: ah1 me fazia c!le sentir 
que havia não só difficutdade como mesmo im· 
possibilidade de se l!Jvaatarem esse;; f!J-n~os só
mente com a · ~:arantla de á•/o, e JRsJsba para 
que o"bti"\"essc da assembléa provincial a garnnt~a 
addicion>ll de 2 ofo, como fizerão as nseerubléas 
provinciaes de Pernambuco e Bahia, Deu occasiilo 
~ssa participação o. que eu convidasse a uma conf~ 
rflneia os illustres membros da assembl.éa provincial 
tlumine11se, e nclla expondo o que acal)o de de· 
clarar, foi apresentada uma grave objecçllo, c era, 
qne o. despeza pela garantia provincial não soffre· 
1·ia nu11ca 1·educçilo· ãlguma. senão depois que n 
eslrad:>. -produzisse mais . de 5 •/•, pois todn a 
renda ate essa som ma.. senn exclusivamente des
tinada n reduzir o onus dos cofrel geraes, de 
maneira que estes se llbertaráõ de todo emquanto 
o da província subsistir:\ integralmente. 

snlva que teve lugar em · Nithcroby a 8 de De
zembro Jo o:~~no p. p. 

O Sr.. B.uUl()S.\ pede que s6 tenha umn dis
cussão. 

Neste sentido se \'encc. 
Julga-se a materia discutida, o corrido o escru· 

tinio, é o }'rojecto nppro\'"ado unanimemc:~t~, t: 
remettido a commissào de redac~ão. 

Entra em 2• discussão c sem debate é a[>pro- · 
\'acto o seguinte projecto: 

« A asscmbléa geral legislaLiva r esol"I'C: 
a Art. 1.• A irmandade de ~osso. Senhorn do 

Ro~ario da cidade do Desterro, capital da pro
v íncia de Santa. Catbarina, .fica nutorisada p!ll'a 
continuar a, possuir as quatro propriedad«;s. ~e 
casas · que tem na mesma cidade, e para adq1nnr 
outros bens de raiz ats o valor de S:OOOS. 

" Art. 2. o E sta .concessão é feita com a clusula 
de se c<lnverterem taes bens em apol.i,ces da di
vida publica inalienaYcis, realisada nos prazus 
marcados pelos competentes juizes de c&tJellas, o 
resçrvados sómente os tetTenos o pred1os quo 
f<lrem precisos para o serviço proprlo da irman
dade. 

• Art. 3.• Flcão · re,•ogadas as disposições em 
contrario. · 
· " Paco do senado, em 13 de .Tunbo de IS.35.

}o(aMeJ. 1(!'1lacio Capalcanti ele Lacerda, presiden
re. -,-JMé da Sil1:a 3Iafra, 1° secreto.rio.-.i\f~nad 
dos Santos Ma1·tittS ·val!as~ue.s, 2• secrctano. " 

A isso eu respondin que ern de esperar não 
só do gt>vcrno imperial, como das camaras, que 
se tor:~~assc 1?roporcional a reducçllo do onus, 
isto é, que desde que a cstl•ada de ferro tivesse 
um rendimento qualquer esse rendimento fosse 
dividido em sete partes, sendo applicadas·. 5 em 
favor dos cofres geraes, e 2 em fuYor dos cofres 

1 
provinclaes, de sorte que ambos· se ncbem des
onerados ao mesmo tempo. Tomt~i poL~ o com
promisso de pugnar por esta idéa, e desde que I 
a assemblea prcviricial, aceitando-n, votou a me~ :>rATCRJI.Ln;AçXo. 
dida ·por mim reclamada. · me julgo na o"brigação •

1 
• 

do promover a decisão desse :negocio com a. maio1• Entra em 1• discussão· o projecto qu~ autot·)s.:a 
brevidade, llpor isso peço' aV • .t:.x . que, submet- 1· o . governo a pl.\SSar carta iie na.tl?'alisaçiio d() 
tendo estns consideraç<>el: t..s commissões reunidas, cidàdlio bra:zileiro 11.0 Dr. Cezar PerSJ.ani. 
lbcs peça que lnterponhão o seu pareeer com a 

1
. Tem uma só discussão, a pedido do Sr. Gúcl! 

possivel bre"\·idade. . Siqueira, na qual é !ipprov~do · por escrutln.io por 
O Sn. PnEsro>:..~n: :"-Os n obres membros das · I 59 votos contra l, e o projecto. é -envlado ucom· 

commissões ouvirão àS" reclamações . do nobre . ll\issüo de n:dt!,Cçiio. · 
deputado e ns _ tomaráõ na consideraçil"o.devida. . I Dada a llora, passa-se á 

PRTMEIRA PARTE D.-1.. ORDE::\l DO DIA 
1 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

COl.LEOlOS EL ElTOR.lES. 

EnLra em S• discussão o projeeto n. 32 deste 
nuno, .. quc cnla- collegios-eleitoraes nn villa de 
Mnracà, provincin da Bnl1ia, ~ outros lugares. · 

E' lido, apoil1do· e entra em discus.s:to o se-
guinte requerill!cnto addltivo: · 

« Fica transferido para a vil!n de S. ·Januarie 
<lo Ubá, da comarca da Pomba,-. na provint:ia de 
Minas-Geraes. · o collegio eleitoral · ·dn ex ti neta 
villa ·do P1·esidio, que !õm iw;nb~m transferido 
})ara aquella povoação por lei. pro~incial n. 1.)5:1. 
de 10 de Jn11ho d•l .·"1853.-S. a R. 
· « Paço da camara. ·dos deputados, íi.S de .r unho 

d e 1855.-Teizeil'a de Sou.:a.-Paula F~nsecà.-
. Paula Santos." · 

Julg:i-se a '!Dá.teria di"scutida; . e . posta a . votos 
é app~vada, assim .. coillo. o artigo additivo, e ~ 
remett1da . á commil!siio de redacc.ão. . . • 

·, ... l'E:\"SÃO. · 

Entra e~ la discusslto Q.projecto n. 3~ deste 
anno -que approva a "\)Snsão·annnal de 2!08 con
cedida ao- ·guarda ··nQCionat da ta secção do ba
talhão · de ·artilharia, Honorio Josê. . Nogueira, que 

. perdeu· o ·braço 1 e olho direito na occasião da 

I 
Ollt.ur="TO no I:lll'Ento, 

Prucede~"llc ã votaçüo. · do rcquorintento d~ nd~l"l· 
mento ofi'crccido pelo Sr. J. da Rucba, CUJil d1s· 
cuse!io . .Ocáru encerraJa na ultima. sessão .. E' 

.r~jeltado. 
o Sr. F. Oo~o.,..la.:no: - PcyO o. palnYra 

para· responder. 
O Sn. PAEStnm<TE :-Tem a poJo.vrn para res-

ponder o Sr. Octaviano. ·, . 
o· Sa. F. Oc-r_;:vu.xo :-Se ha no paiz, como S() 

tem querido inculcar nesta ~ u.ma ~ola de 
innovadores ·perigosos que &Spll'llO a· realis~ os 
sonhos de sua imaginação, tambem ba, aenb~re6, 
uma escola 111ais perigosa ainda, eujos 'discípUlos 

· consiMrão como sabedoria polUiea a immobili· 
.· dade, e para os quacs não- lia '!'llvação possiv~l 

senão em lei.!! de épocas e:s:ceptlonaes. 
Esses estadistas, que não querem l'E()onllccer 

o- progresso, que não o querem·acompanhar •. que 
não consentem que se faça o .menor reparo· e~ 
u:n · ediflcio construido ·ás pressas, e · que ·hoJe 
. ameaça mina, me . P8!'8C9ll! os rabinos;_ que ~ão 
admittião·· -a lei do MeS51as ·porque Já · ha'l'lão 
recebido a lei de Moyses, · ou. antes, ll!l phraso 
de um párlamentu inglez, são os · N11rctsos mo-

. demos que se deh!.ão morrer contemplando· se no 
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crystal da fonte, c t\cl1ando-$C semp1·e l>cllo3 e 
l'iSonhos. (A}l()úulos.) . . -

l'ois que; - ~enhun~s! A poliiic~ h a .lu sahir das 
<:on:li~c~ ~crnc~ para conscl'\'•U·-se em um tctT~llo 
de immobtlidllde, l]Uando ludo em ~<J I'liO dolla 
marclta, quando tudo "" -nnima, qunndo novns 
idtias pcden1 no,·os estotdos, qn..,nuo no.-as emer
gcncins pedem no'\"lls soluçi3e• '? A legislaçilo ten\ 
-,ssc caractc•· especi:::.l que!\ iOI' Dil o.pla pn•·o. todas 
as épocas. para as ne·ccssiJade$ de toJos os 
tc1npos? 0 $ partidos hão de ser concl~mnados a 
J.;l'a'·itarem ctc~namente para <> ceulro de idéas 
r eceb<da!l· uu1 dia, mas que turüo contlcmna las 
pelo correr dos tempos?.. . 
· Se o honrado deputado pclll minht~ província, 
a quem unho a hour11 de responder, n1e pro,·ar 
([lle a situação do paiz lloje ó a me~mn. de lSU 
c de 18 IS, cu curvarei a minl1a intelligencia a 
essa ' politicn. que ·se que~· exhumar. Poróm nii.o, 
s~nhores; felizmente não. O halll'nda deputado 
mesmo l'econhcceu que o paiz ha\"Íil prog1·edido, 
quõ o paiz tinha sisfo irnpcllido p::u-n no,·ns 
via~, p:u·a no,·os dcstbos; e1le nos fallou aqui 
com tanto enthusiaSlliO e forca de colol'ido nas 
ilorestas -vil·gens da America, no nspecto gran
dioso do Brnzil. Essas fto t·estas vlrgens, ~ssa 
natureza grandiosa, receberão o iropulsei do pro
~resso. Os homens acompa.nbá.ri'io a nalarezn.. A. 
politica pede novos elementos. (AJ10iados.) 

Quando eu disse que o partido conserr-ador, 
Jcn1do pelo lll'dor da. lut:l, tinha aba;tardado o 
systema repr-esentativo, n iio me segreguei desse 
partido ; nl\o nspi~cí n innovações perigosas, 
,,ceitei ~ exemplo de t ribunos mod~los. O hoa· 
rado deputado que me qui• d,u -lições em ma
terias, a -qu~ ambos ~_><>diamos ser estranhos, da 
::ciencin da engellhn\'La, o hum·acio deputado q11e 
' ·' tão estudioso, que tem uma penetra.c:io .t:1o 
yh·a, que tel'ú acompanhado allLstoria moderna, 
•leve-se lembrar que depois de um silencio de 
quatro annoi!, o Sr. conde Mole, nn tribun" ' 
ft·ancezn C'IIl 184:> , el<probrou em b ca ao chefe, 
ao idolo dos cooser ..-a.dores, no S a·. Guizot, q,úo 
!t -sua política se deixava annst.o.r al.é â ultimn 
con~equencia, como se um espírito lnl como o 
seu ignorasse que raras vezes i!e cbcgu ai ultima. 
consequencia de um principio sem provoe11r contra 
•!lle uma inevitavel reacção (apoiados) ; o o Sr. conde 
:.\Iole era tambem um eonscn·o.dor, poróm menos 
Yer~iginoso que o Sr. Guizot. IA)>O•ados,) 

Se o exemplo d:1 tribuna francc>.n n:'io ser\·~ . 
1 ~nho o exemplo d<l autra paiz que lll!t'ni.ln mai~ 
:>o honrAdo deputndo, o e~emplo !la Inglntcrrn: 
v:nho um cscrlpJ,Or sinccrnntenw lillcrnl, lord 
nrougham. que eSC!'I)\·cndo n ltislorio. dos l!omcn;; 
políticos do tempo de Jorgol lli, diz tr:mcnmenlo 
•tne Fo:t, n gloria dos liberse.~. n !dolo dos wigll*, 
~_que os mesmos. wigbs •. ~r sua pcrtinneia. por 
nao quererem aeottnr o.s 1déas goYeTDilmcntruls da 
f poca, perdêrão o. paiz e compromettc~ o f11turo 
de seu partido. 

E, senhores. que necessidade tenho do recorrer 
ã tribuna franeoza, aos· escripoores loglezcs se 
t~mos no nosso paiz a iiçito de homens. expe
nmentados, a_ lição dos nossos mestres, -ilos 
chefes do· part1do conservador, a lic-ão do. finado 
Sr. Vasconcellos, e de outros ornamentos do se
nado ? ·Pois elles, na ~poca em quo o partido 

-conservador, esteve em <>pposição n ão l-eeonhe· 
cêrão que se podia abusar com toda a \'ioleneio. 
dessas· tilo · sabias leis que se- tiilbiio formado 
na quadra do seu pl'Wominio '! 

Eu pedirei licença ao llonrado deputado paro, 
usando de uma comparação acerba que elle trouxe 
3 \fibuna, dizer· lhe que os hystriões masearados 
~ão siio aquelles que, lldmiUiudo as ·incompatibi· 
hdades, censurilo -um ou outro aet.o do governo 
qu<l nllo Yai ~e accordo com 11sses pt'incipios ; 
n ão, os bystr1ões · mascarados são aquell~ que 
nas épocas da desgra~:a. na opposiçiio reconhecetn 

que uma Jd e perniciosa, que uma l<li póde ser 
muiLo fatlll, c que Jogo depois nns l~poell> em 
que o s&u partido está no poder defcn..t<JIIl cc~ 
e descsporadamente as ruesmllS le is <}llP. desmo
t'alisúriio c querem. a ilnu>obilidll<le em Jegis
lll~.!io. (,apoiados . ) 

O Sn. S.n·:;:o Lott.<.TO: -Isto diz re:!peito 3o 
partido chamaolo liberal. (Apviados.] 

O Sn. F . 0CTAÚA:>~O:- Senhores, eu . soll 11o..-o. 
não tenho apêgo ás tradições de n<Jnhum partido, 
não cowpsrtíltiei o· ~eu passado ; ó tal vez por 
isso que ni'lo tenho o eoLbllSi.asmo quo tem a 
honrado. deputado por aquella quadra: é por 
isso que niio venho chamar. os homens de estado 

. progrcssiMas daquella época vhionarios e . uto-
pistlls. • 

O Sa. · l i Et.t.o l'M:~co :-Apoi-';lo; muito> bem
O Sn. F. o.· r.\ Y.l.\>10:-Mas d"esdo ji campre 

que nesta qu:~dra nova, caaCL deputado novo, 
ainda que . so. a.rrcgimcnto em um parlido, _possa 
ter a. sun oplnlão sobre o plls~ado do seu par
tido, e fazer a apreciação >~rdadeira dn historia. 
do paiz. ( Alloia<ros.) 

Eu disse que o partido consel'vador. l P.v!ldo 
pelas necessidades . da ópoca, tinha ~citado cer-

. tas le i~. tinha .admittido certos p•·ecedcntes que 
são h oje D. c:~ usa do . abastardament o da n.lzumas 
in~ituiçõcs l i-.res. Não disse nado., Sr. p\"esi
dente, que não esteja u a· conscienci!L do pa.i:t. 
(apoiados) ; não disse Mda. que não esteja mesmo na 
·conseiencia • da maioria do pa.r~id·J conser,a.dor, 
que hoje admilte certa$ idéns · de progr~no;, e 
que não se prende n um passado de occa~ião. 

·· · O honr~do deputado diSse-nos: .« H ll\'lll disso
lução dos elementos gQveruativos, o. omnipo
tencin era dos j ui2es de paz, o partido eon~er· 
vador cl·oou os elementos ll~ gJvct·no, essa lei 
é uma. le i sábia, as inst ituicõas que t~mos s ão 
institui~ões que não forlo cstràgadn~ pelo p artido 
conservador. » Tiraste;; n omnip<ltencin dos juizes 
de paz, é '"cru.Wc : tiro.stcs n omnipotonein do 
elemento democratico, 6 >ordade : porúm agora 
pcq;unlo.nli ao i homerus do piL-1~ad'' do meu par
t ido : o que ftzestas, o que substitllistes n. csso 
elemento llcmocratico, 11 essu omni~tencia _de 
u111a mngiatratura popular' Sub51.i~u1~tes a om
uipotencin do govcmo, do poder oxccutivo 1 (Apoãa
dol.) Entrcgnste~ nas m.Xos do gDvcrno, do _go· 
,-erno qllc, scgllndo o nobt'c doput~do se cxprtmo 
nos seus to picos d~ n.ccusu.çil:o ao acttLt\1 . tendo 
a desrcspoituL' sempre ns instituições H~raes! 

Esso. prisão arbitraria. essa pron11noia dada 
a juizca sam o prostigio, 11em o.s condiçües da 
cnnstiUtiçilo japoiadoa), ossa• busca», tudo isto. 
Sr. pro~ldente, n i!o provo. q~te o poder judicial 
eatro nó~ l~n1 um11. t11.I eonfuüo que o abe.sl.lmla! 

o Sn. AnAt:Jo LIXA : - .bto é, tere sempre ; ~ 
o. cansequenein. (Apoiadot e f'!llo apoiado1.) 

O Sa. F. Ocr.wu.so : - N14o oego que o tivesse 
sempre; aceito u proposição redigida pelo Do
bre deputado. Basta-me qne nella. -venha a con· 
fissão a l'Cs!ieito . da -sctu.alidade, se passannos 
do poder judicial ao corpo eleitorall Ainda hon
tero um eollega _ nosso disse-nos · sem eontes-

. t:1çi!o que nlngnem podia no paiz ser- depu~ad<t. 
ser seu represe ntante, !le o gov<!rno oontrm-•ssse 
a sua· eleiçilo. (Apqiados.) . 

"E' uma verdade, _ Sr. presidente, verdade que 
foi reconhecida b11 dous dias no senado Jl~lo H
lustrado Sr.· Souza Franco em plen& sessão, de
clarando que se estava. senador devia 11. não 
l.el' querido o governo contr:lriar o voto de seus 
numerosos. amigos na .l)l'ovíneia, · • uiio -- ter q\le
rido o governo gnarreal-o. Com eue elol(io do 

I procedimento d o govoemo . aetual, vem de .,. .. 
. volta, · senhorea, a. conl'ieçiio si~ da jmllldll 

Corça q~ o executivo t<lm DO processo eleiJ.omL 
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Se o - pvrl cr executh·o '}nizcr intcn·h· indcb>t:l· 

1
j _O 811. F. 0~-r.wi.\XO :-!.'>ão s~ iucoumJodc 0 

mente nas cleic-Õ<!S, o.s l~is e os twecedentes uo meu collega como nubre depntad" 'l"e neg:< tudC). 
pQr tido conservador :mnão-o com toda a !orc::t ; Eu suppuuba que estando o partido r.onilervador 
p11rn repellir o camlidato que niio fu1· tlo s~u 1 nest~ catnara !'"l i:~ decidida mai·>ria , a boa r.; 
peito. (<il>oiudos.) . , 1 da :l.l{;llmcnln~:>·> p~u. , ... qu• s~ falla~sc a verJ.a:l•l. 

Acnso o partido conservado!· ....... Senhores , eu j O Sn · •r~--00 ,, · B 
. • .• -• ····' Xt-" .. úsTEI.LO n,•:s-co :-E a r" · n:to ucgo que na DQ$sa fórma de. gonruo os mstoncu1 nrmo.d:r? 

membros do gabinete, coma Slllnmíilades de um 
pal·tido, tenllíiO o direito de intervir na êl~íçüo, o Sn . . F: o~!-HIAXO : -o aparte do nobre dc
tenhiio o Jireito de dizer aos hoinens do seu g•·e- i suto.do. e msp1rador. Chama·tn~ para um pon to 
mio~:· -:- ·acho preferível -este ou aqucllo para de- ( 0 qu~ •a· me csquec~uuu. Fullou·sd de rcststcncia 
)lutado · tr1as o ~ue d1'no é qtte o COl'JlO ele! 1 a_l·madn .. Seuhor_<ls_, nwio do que n unca dC\'0 i11· 
tora\ Cs,t-:l. or·""nt· sa o· de ~1 'ór·mn, 'q•I·' o ::ovcrno. 1' ~ .,- ..., ,. ~ ~ : 'o ':'Ir 11 lUlparCI'liluadc e a j u>tn apreciaç;1<> his-
póde .usar e nbusl\r deste ..direito, repellindo ns · tonca. Torno a repetir, antes d e dizer o meu pen
tnftueneias legitimas, ate mesmo do seu partido! I sam~nto todo, nesU..· camnra co11stito!Ída em sua 

O Sn. GõEs Sr"t:Ern.t: -Quem faz a lct· elht .• . I quns' t.otnlida~o de pa•·ti<lario_s oppostos ·a csso 
l~ro.I · ? "' ~ partido dccaludo, de\'e-sc t~ •· o. gencrosíd:de de 

COD(CSSõlr alguma. -.!OL\3:1. em seu fa,·or .•. 

O Sn. F. ÜCT-"-'IA>'O: -Nilo c cstn. n qucst:lo, . O Sn. F mcEIR.\ m; :.\l~T."Lo : - N o\o apoíndo. 
porque a lei . eleít.oral pódc ser boa na cxecuçi\o (O~! oi~! Risacl,as.) 
sem o elemento policial. Pergunto se com estas 
prcmisst~s púde-so dizer ou nlio que o sy$l:ema O Sn. F. OCT .. \'Hxo: - Xilo apoiado ! ! ! Eis a 
l'epresentativo em algumas das suas inst itllic:ücs boa fé .·do ponto de Yista da argumcnt.o~ii:o do 
está abast.ardado ? · nobre deputado. 

(C1·u:ap-se diff,·entes apartes. )_ (Trocão-sc algtms a11a.·tes.' 
S1·. p residente, o honrado deput!u.lo, no cn- O Sn. Frocr:na m: :fl~LW :-:\Ias mio ú 

tbusinsm o dá sua defesa rctrospectiv,1 de um cxn~to o ·qt!e estil. d izendo. · 
pnr.tld~ que o conta_como um dos !'eus npoios O Sn. F. Ocr.wr.t~o:- FnÜou-se em res·istcncia 
!lln•s dlust rados e como \Un elos serndores 1nais nTmada em um d os topic.Js do discurs<. do nobro 
unpo1•tantos, foi até á injustiça, foi at& ao es· deputado a quem respondo. ·Pois bem; a rcsis-
c~t·neo contra o partido decahido. Eu dí{:o (a ca· tencía armada pam nós os cons~rva:lorcs n:'o 
marn, ni<o me incumbe a defeso> desse partido · . ê um principio que. s~ proclame; e apenas \1111 
mas ju pedi licença para que como deputado fueto que s~ aceita, c que o nobr0 dcpttlnuo tumbem 
no~o me colloque no terreno da aprecia~uo hls· t:a do aceitar quando ella fó1· victoriosa e rtun •Hlo s e 
to•:Ir.:t, para que niio me deb:e dominar hoje .p elas ton1e em rcv ... lução gloriosa. ( Tl·ocao-$~ ml<itos 
jli\txoes e interesses de outras épocas. Esse pa1·- apcu·tes·.) 
tido. que foi taxado de. utopista e de impotente Eu disse, senhores, n(l:o aceito u 1-cs!•toncin ar-
~tinda lla pouco deu ao partido conse1-vndot' duas int~lll~rencias muito viris para .os seus minis· mada como um prü>cipio, mas ncdto·n com um 
tenos ; esse partido não t e"<'e a fertilidade do fact\1. 
outro, é verdade, mas tambem na sun esterili· _(Continuao os apal·tes.) 
da de nilo entregou á mercê do exeeu\Í\'o a u, o Sn, PnESrDE~rE:-Attcnçüo ! 
herdade do cidadüo, não sujeitoU. a soeie.da~c a 
uma pt·isiio preventiYa p11ra inda:::açües decre · O Sn. F. ÜCTWL\~O: - 0• nt>br es <lcp•ltndos 
tlldas pot· empregados demissíveis â vontado do que 1ne interrompem encontrari:io 11a Lt·íbuna 
go-.erno. . ingleza mais de um exemplo de ~r:mdcs esta

distas ·que acciti\riio csad extremo ped;:oso, 11:"\o 
UYA. \'07.:-Mas esse p:1rtido \'it·eu CO\U todas só como um facto, mas até como um pril>eipi., sa-

esslis leis. lutar. 
o~'l:IU. \'07. .: - Nenhum do• libcracs modificou Eu podcr·in lombrtw-lhcs lMd C batam. lliiO F• 

csso. legislaçíio. ·· quando provo.:a,·a os nmericn.nog a 'l"~ t'<•~<is-
o" Sa . F. ÜCTA.YIA."';O :-As intcrrupçücs dos t issetn contra a mctropolo, porém Mi•n, c o e~cu1· 

. nobres deputo.dos me l'GCOrdiio um pouco do hon- pio é nwis frisank:, quando pr\' V• tenm o povo 
rado membro a quem respondo. Sim, senbores lnglez a que se r obclla55e contr•• a <lt!ei -.io ,JI) lHll'· 
esse partido eommetteu um gra.nd<! erro, 0 crrÓ l~mento que ,·otú.ra a e)(pulsiio do '\' íllw;. 

· da ambiçiio que niio calcula, o erro ilo ter ncci- (C<tntinU<lO os al)QI'tos.) 
tado .o poder. om época inopportuna, 1111nudo sa-
bido de uma luta desregrada não tinha os elo· A res i~teucill armado, &ellhot•cs. <1 sú JlCI'ni-

; mentt•s do um partido governamental, qunndo \ ciosa para · o pn~lido que usa dcs~~ 111cio, e nilo 
n!io tinha nas lnstiLni~ões do ~aiz 0 pessonl ue para· o poder le~lmenie constituído, <lU~ dispõe 
adh - 1 t"d · ·do~ •·ecu.fsos ofticrncs e conta com o ap~io tln socie· 

· esao que o ou -ro par 1 o uv1a creado para dado estremecida. A resistcneia · a1·mad" entre 
si..... · ·• · t b d · · · nõs J.. provou rs o t:tuc aea o e · onunctar : o 

O Sn. S.wA.o Los .. :ro dú. um aparte . partido decabido por e:tageração ou inCund(<do de-
O -Sa. F . OcTA."IA~o ~-Levado por esse erro sespero, resistio por meios na o legae~ ; o prejuízo 

o . partido decahido não pôde . realisar granJe.i foi todo seu. O que, senhores, eu ncho mnis 
idéas, não pôde preste.r sen'i~os 30 pil.iz, eon- perigoso par·a qualquer governo nào é (> r·csls-
cordo; Mas sejamos jus~s : as r endas âo estado · tenc1a armada, porque ,esta se supplanta : o que 

- quo depois avulté.rãe> tanto ,começárlio n tornar-se · · é verdadeiramente perigosa essa resistencia nbsurt.ln 
' importantes nas administ~ões desse porlido. e e latente que o poder encontra. nos elementos 
· algumas .medidas tomadas por ellas em 1848 COa· do proprio poder (apoiados); .essa r esistencia 

perárão para que o ctedito publico pudesse contar nilo se pôde vencer ·: armína a quem ''ni con-
.. com ·essa valiosa base• · trarial-11, esb:aga de cansa(o o· partido improvi

dente que nceitar o governo debaixo de eondi~.õcs 
O S.R. Fiot:naA. »E 'MELM conte~ta e.m um tão hostis. 

· 11poae. Senhores: eu uiio quero nbusa1· da at.tenÇuo 
O Sa. FJ:tubz:-Pois e.: estou. ·prom~ o. sus- da casa; apenas pedi. a palavra para justifiC41·-me. 

letltar 1l&taS proposiçôell QIUlndo o Sr. deputado para dar a ruilo do -melll!lito, "JliU"1l provar que o 
· quizer. · · · meu procedimento era. autori&ado pelo pr~e.iimento 
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de lH>mcns abnlisailos <lo nosso puiz c dos paiz•'3 
<->sclar.:citlos. ::\las lm ainda um wpico no discurso 
dtl meu honrndo colle:;aparõl. o q ual p~ço ·a. iittentüo 
dl\ enmam. 

O · nobro deputndo ncbon qu~ a itlea qnll cn 
lcntbrei <la incompatibilidade ela magistratura era 
llmt\ idt·tL Je ponco byor, de pouca sympathia 
por:\ c~Gn classe, qunnilo cu me hn,·ia expres
sado p~r um modo que julgo o mais honroso 

· pnrn cllu; ma.:o; senheres, o nobre deputndo niio 
Altcndeu a. qlle a minha idéa ni'io é outra cou.;n 
mni~ do qtte o complemento da. idél\ do lllus
tmdo Sr. 'Eus'O'!Jio de Queiroz sobre as incom
pntibiliJades inilircctas da magi~tratura que o 
mesmo nobre ueputado com t.'Jnta rll:r.ão elo-
giou. · 

O S1:. S.-Y~O I..on.>.-ro di• um aparte. 
O S n. F. OcT.waxo:- Pergunto, o qtw faco 

f·ll 1o1ni~ do que o illustrado Sr. Euscbio de 
Quciro7.? ~utln. m:lis f11~.o do que comple:ar o 
seu pcsr.nlcnto, querendo que o uHlgis trado, du
rnnle o t empo de seu mandato l egislativo, além do 
pcnlcr na antigniJa.de·, niio pos:oa exercer ns func
•:õcs d~ tn:tgistt-:ldo ... 

O St:. F-rm.:EU:A. r>:.: 3It:r.Lo:- Ist~ é, que pcrra o 
lugnr. 

o Sll- F. o.,'l'.\ YI.,XO: -o sello. lhe fica impresso 
na n\ma: ellc é perpetuo·: logo que acabar d e servir 
patrioticamente o SéU pai7., ha de encontra•· no go>
Wt'lh.l o npoio necessario, alió.~ o govemo se luos
tmrit um wimigo do pod~r judieia.rin em tudo o por 
tudo. . . · 

(.;~! !ir:. DEPUTADO:- Ha pouco Y. Ex. aen
bou de C·l!lfessm· qne o governo tende a nbu
sar. 

O Sn. F. O<:T,"'lAxo :-Mas isso não é pn1·n. mim, 
.; pnra o nobt·e deputnd~ que julga cru c. o go,·crno é 
sconprc um o.njo .. . 

O S~:. Ftm:r,;n t .\.l>G MeLr.o <E um npnrte. 
O Sn. F. ÜM'.w:uxo : -Eu J'•Oderio. citiü" um

bem no nobre deputado n quem tenho tido a 
houm de nspond,·r, :l. opinião de um consen·n
,).,,· que n iio Jbo deYa ser suspeito, o St·. Gui?.ot. 
A 'ccr(':l tla n1agi.straturn. cs:;e couscr\"a.d.Or ó mais 
intol~r:•ntc do que eu ; receia muito della, qu~ndo 
<'tt un<ln rcccio: apcnns desejo que se renlisa o 
pcnsttnt<>nto constitucional, dnndo-se '•s comar
~ns por todo, c não 1' 01' meio nnno, os sens 
m~::h<lrndos ittdcpendéntcs c prcstisiosos. (Apoia
dos.) 

O Sr. Guill.ot, o consct·vnJor por c:.:ccllencin, 
''ni tnuit-> alêm ': rocei•\ que o poder judicinrio 
11<1 ln'clM da politica perca nquclla p\lrer.a, nqnella 
impnrciali<ln:ie quo lhe é necessaria. Eu pod~rí~ 
cit:or :1 cnsa esse trecho cloqucnte do Sr. Guizot, 
mRs nilo quero ro\•ll •tr-lh~ •> seu precioso tcmpo, 
alo!m de JJUC acredito qn~ a cnmura. o conh~ec 
muito l•cm. 

Qunnto i• defesa que o nobre deputado tomou 
Jo presid~nte do Rio de Janeiro, para -o qual 
cleYou um pedestal em que o ·, collocoli muito 
supcdor ao~ conselheiros . da cot·oa; quanto á · 
d cfe~a desse . presidente, pam quelll ·o uobrv de
putado foi procurar uma comparação no reino 
mln~ral, chumautlo-o de díamente bruto ... (,ai
sada;·.) 

O Sn. Sn:<:o LonA To:- Foi no sentido de que 
dou poueo peso as exterioridades e só me importo 
com v \-nlor real. 

o Sn. F. ÜCT.-1.\"L\:<Ó: - ... a esse ~csp~ita di.rei 
ao uohrc deputado quo, dcsvancccndo-tnc da honra 
que lhe me reci de uma resposta, não posso ~cei-
14r o debate, porque _devo espel-nr pet.as pall!-• 
1-rM do propno preSidente a quem me Rfen. 
E demais, senhores, llllo quero roubar ·ao mi-

niste1·io o prazer ele ouYir na tribuna pela p t·imch·a 
vez este twno a \'O~ tlaquellc seu. imponaute :>.llia~o, 
daqucllc eloquente orndo1·. · 

O Sn. PAu r_._ l<'o:<sl!.c.~:- Apoiüdo. 
O Sn- F- Oc·r.n-aso: ~Tenho conc!Úido, pot·~ 

qu~ npcnns pedi a pnla~ra '{J:m1 protestar em. 
uome ao progresso c da lnstorta contra es~e re
t rospecto incxncto que aqui so nos apresentou, 
e cont;·n essa cxhumn~ão do uma politica de cit•
counstnnciM- (Apoiados.) 

O Sr. Pc<lrctra (mi•iisCro do impe>·io) ;
Sr. r,resldente, peço Iiccu~a &. V. Ex.. e t1 camat·a 
Jlara occupar por um pouco n sua n«ençiio, res
pondendo como me cumpre aos pontos prineipaes 
dos discursos <los nobres deputados que tem fnl
lado em opposi~iio 1\0 Ot-ç:Jmento d o imperio. · 

Começarei pelo discurso do nobre tlüputndo pçhl 
pro\'incin do lHo de Janeiro, e deb:arei para o fun 
o ()_\lc te nho a dizer em resposta ao discmso 
do nobt'e deput.<tdo peb província de l\Iinas Ge
mes quo llom.em fnllou. 

O nobre deputado )?ela província do Rio de 
Janeiro tliYidio em dtversas par tes o seu '•lis
cnrso. :1-\ada tenho que oppôr, Sr. presidente, ;, 
parte em que ) nobre deputado limitou-se a de
tender :ts trndi~ocs do partido conscr<"ndoo·, c n 
sustentar sua bon fé, c a purczn de intençõP.s 
com que forno promulgndll-3 certas leis durnnto 
o sen dorninio: Adoptllndo, Sr. presiçl.ente, tlesdo 
os primeiros annos de minha vida política as 
idéns desse partido, como o mostrei bem clara
mente qu::tmTo, em lfHü, fallei pela primem ''cr. 
na asse1nbléa provincial do .Hio do Janeiro: 
tendo-me alistndo entre os scus nllia.dos desde o 
dia ~m que til·e a honra de SPntnr-nJc nesta cas" 
em 18-lS, eomo deputado pola pro,·ineia, do Espi
l'Íto Snnto, e\l niio renuncio o m@u pns~o.do (<1poia
(las) , antes prefiro qu•J sobre mim rccnin o qui· 
nhilo de l'CsponsEl.bilidade qtlo me possa caber por 
t~r espo,, ado c0m a maiot· le<tldade t:to nob1'e 
cnusa. (Apoiados.) . . 

E, pois, n:lo posso deixar de npplaudir ·a; 
vozes dnquclles que· se levantão J1nra deJendcr 
ns gloriosns trndiçües do um partido a qttC tnnto 
d~\"C o Jlrnzil. (AJ'OOiados.) _ · . 

T>lmbcm nada posso tlizer, Sr. preaidcnt<>, que 
n!lo seja de nccol'<lo com o nollro dcputndtl, no 
tocante á l'nt·t() do seu discurso em que, eheio 
de eothusi:wmo , t('CI)u os mais justos e l.>em 
n1cre.:ídos elogios ao gabinete de ~9 do $etembw . 
co 18l!l. Delegado dêSSC gabinete, C amigo r~co
nhceido dos mi:listros que o compn>:erüo, com
vnrtilho de comc.üo tu·lo quanto em ~cu abo
ltt> di::~se o no!Jro deputado. ~--ll>Oi~clo$, m uiro 
vem .) . • 

l\los, 8o·. presidente, cnunciondo·mc nssim. ou 
uiio posso dizer o mesmo licct·ca tln lllD.neil'll., 
perdóe-mc o nobre deputado, ti'lo vil·ulcnta pi>r 
que élle no correr do seu discurso trouM p~tn 
ostn ensn a di&cussilo do pnssndo. (Apoiado.:~.) , 

Semelhante discussão, no pé em que o nobre 
deplltll'.lo a_ collucou, é, a meu wr, a~saz incon· 
y<)nlentc. Ella.·suscitn fort)osamente rccriminnções, 
e . estns nao pode111 set'vir senão para azedar os 
:mimos [apoiados) e para banir aos esp~ritos a 

· calrn::\ c tranquillidaue que formão, inda bem, .o 
mo.is bello caracteristico dtl. quadra actual. (mui
tos apoiados), para· o que ô gabinete .. :que tenho 
n honra de pertencer tant.o tem ·procurado· con -
eot·rcr . . (Apoi<tdos.) . .. . 

U)t Sn. D~t-t-T.1no ;_A lição do pllSsadoe·sem-
pre uti!. . . . _ . . -. . . ·: . 

o ·sn. Pt:onE!l>.< : - A-lição do pass~do; senhO
res, é sempre util, não : des.coub~ÇO; ' Suall. f~r

-dações · silo sempre pronitosa.s,. n:l.~ o contesto : 
mas em quadro como ·csw, s6 para o ~tut.lo 4o 
g:1binctc. · , · 
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Ahi a l"efic)(ão ínrô. com que noís, conscn·n

·uores, porêm que admittimos o progres;o calmo, 
lento o rdlectido que fôr exigido pelas círcum
stancias· do paiz; com qne ''ÓS conscl'l"adores, 
porém pertinazes, que recusais todo o progt·es<o, 
-que excluis qualquer rnelh-:.ramento pol,tieo: c<>m 
que YÓs, reprcsent.&nt~s do ~lcment<1 moderado 
<la oppo3iciio que se denonlinn radical: com que 
"quelles qne amda pos;;ão persisti>· na.; ideas de 
,-~formas precipitadas e irrefte~t1das som >nedirelll 
-o aby~mo a que cllns conduzem: com quo nós 
todos, cmfim, no ·stlencio da meditação, C0nsul
temos a nossa . historia polit.icn, c por clla npren· 
damos .a. corrtgjr os erros de outr'ora, e,~uan i o 
nssim que na futuro se reproduúlo ainda essa 

. luta horl'ivel que tanto tompo dividia n !umilia 
l)rnzileirn (apoiados), ~ de que resultát·;lo as la
mentaveis sc~nas que trou."l:erio a imperinsa nc
<:essidntlc de conservar-se a autot·idade consta11· 
temente álertn, e por muitas vezes armnda 
eontrtL o desencadenmenlo das P"ixões- des~n
·freadas. (,1poiados.) :Mas o . l'evolvim€nto dns 
eim:as do pas~ado da 1naneira porqtte c fez o 
notre deputi>dv, B disaus<i'io n() terreno em que 
clle a collccou, permitta-me ainda o notrc de· 
pulado que lh'o diga, ni'io me parece conveniente. 
;Muitos· apoiados. ) · 

E, p~is, não acompanharei neste ponto o hon
l"ado 1ncmb•o, mas · tnmbem não irei adiante 
sem protestar contra ltnlll proposição do nobre 
deputado pela provi ncia do Rio de Janeiro que 
acabou de falia•·· O mell nobre nmigo nfio foi 
exacto quando disse qt1o dons mamb•·os do g:lbi
nete actual tinhão declarado que o pm·tido con
sernvlor h:n·ia abastardado muitas das institui· 
'}U~s do systema t·epresentati;o. (.-11Joiados.) 

Não, senhores, o rni.nisterio a que tenho ti 
honra de pertencer nun~a dissP. semellumte causa, 
nen1 por si, nem por nenhum dos seus· orgãos 
mai$ fieis na imprensa. (Apoiados.) E como con
vém apurar-se bem esta. questito, set·-me-ha 
licito àeclal·M• qne o nobre depntadtJ a quem 
t•cspondo communicou-me em pn1·ticulaL· qtle se 
.-creria a um dito do mea honrado !únigo o 
Sr. Dlínis~ro da justi!)O. quando chnmon· o. lei elo 
:; de De7:cmbro do li:!H fei da reacçáo. Ha nisto 
C\lJ:nno do nobro deputado. O meu nobre coll••fi;a 
nrulca chama u. lei d~ reacçiio n essa lei : uissc 
np~nas, so bem me recordo, que ella tendia á 
a·cncçüo dos partidos, quo torno.va como qtto ne· 
ccssn.río, como que indispcnsavel mesmo, o anta
gonis>no d.o~ partidos poli~icos, porq\\o entre 
outrns couSlls, com o immenso pessoal que clln 
exige, sendo todP. · de inteira confiança. politica, 
era preciso que hou\·esse o enthusiasmo de par
tido, para encontrar-se pessoas que com zelo o 
dedicação se ptestasscm a s·ervir todos os cargos 
por cl!a creados, e que esse entnuaiasmo só ap
pareee em presença das lutas -politicas.l_Apoiados.) 
Desta~ expressi).)s porem não se podia por fó;-ma 

alguma. inf~rir â proposição que C! nobre dcput&do 
enunciou, e que peço licença para repellir, de 
q11e o ~verno tinha declar.ado que o partido 
eonser\·ador ha1·i~ aba:.terdado as in~tiluições 
do paiz. (Muitos apoiados.) 

O Sn. S.;.""r:\.o LoD.\.TO :~lia de sempre confesS1J.r 
que foi um Y~rdadeiro desproposito do nobt•e 
ministro da j>U;tiça, de que elle depoi~ se re
tractou. 

O SB. Mr:~<lSTRO .D.J. JLIS1'IÇA,:....0 nobre deputlldo 
está autorisado para q ualificor a .todos o a tudo 
como lhe apraz ; parece querer ter a infallibili
dnde da jgreja. 

O Sa. PEDREIRA. : - Pllll88ndo à outra parto 
do d~~curso do nobre deputado, não julgo oppor· 
tuno · neompanhal-o ontn~ndo em grande d"e,oen
volvimento sobre a questio. dllS into~patibi
lidades, nem· so1•re a da ele1çio por e1reulos. 

! Inlport >ria isto queru al:>sorver llcst:ts duas 
• •1uestões toda a discu~s:i:n. do orçamr:nto do im-

i
' petio. Em brevn tem de entrar em discuss!io 

no, s~nado um projocto de lei a este respeito. 
~aquella o nesta casa h:n-er,~ maig apropriada 

l oceasiiío para amplo. e largo debate, que exige a 
itnportancia da. matcna. 

t">r SI!. DEl>u·nno :-Se ella. c:i chegar. 
O Se. P"ncEIR.t:- O tnini.stcrio jo~ disse n 

sun opinião, j(t dedm·ou í•·ancarnenté qõ<c ad()pia 
ns bn.s.es cardiae3 desse projt!cto, oon1 cU:\S con .. 
cordn c des~ja quo passe: mirs, fio! ao •cn pro
grnmma., niio o quel· im pVr aos ~ens ami~os tal 
quhl se nch:~ redi.~ido, antes julga. co:n·e~liente. 
que 11aj a mnn discu5.:"io fo·anen e que resultem 
della os melllorn.mentos de que o mesmo pl"O
ject'-' seja suscepLi,·el em alguma~ de SllM dis
posiçuos. 

O Sn. SAYlo LonA.:ru Jux10a:- Eat·io n~o ú 
quc~tU:o de gauinctc. 

0 SP.. PEDRE[R,\. : - S~ C Oll n:lo quest~O de 
gabine~e, o nobre dCJ?Utado o snbcr''i opport•tna. 
111ente quando o" proJecto entrar em di;;cussiio. 

O nobre deput11do pelo Rio <le J"anéil",), ~')nem 
tenho respondido·; enunciou algumas p•·oposiçues. 
contt·a o míp.isterio, que não posso deiK<'-'' sem 
resposta. I·'allando na concilia~ão d•>S pat'Liclos 
d:sse que ella era um facto mui~) natu:·al, que 
esse ern ji.L o espírito da quaira guando snbio 
ao po<ler o actual lnJni::;tet·lo, qno v gabin~te 
anterior já tinha aproYeitado partl. os c:wgo;; publi
co~ vessoas do lado contrario; que f0i o minlst.:orio 
quem estragou tudo, a~VOl'O.ndo a cunciliacáo em 
uu.. principio de governo com~ uma btt:ldeira, 
como base do se a programma p~ra ... tran;ac
çõ~.;.. De prom~to, Sr. presíuente, empr~~o a. 
pala-vra transacções para n::to repeti>· perante V. E~. 
e esta augusta camara a express,i<'> de qtte o nobt•c 
deputado so scrvio. O nobre deputado, por<l:n, n:1<> 
nos disse quando nem como .fui qtte o go,·orno 
ar,·omu. a palasra eonciliaç~o em l>ase, em prin
cipio, em bandeira do sctt programma p~litico . 
(Apoiados.) _ 

Se o. nobre deputado ti v esse consnltado nova· 
mente o progt'lllnma apresentado no -senado no 
mez de Setembt'O de l~j3 pelo Sr. presidente elo 
conselho, havia de ;-er que elle prcmnodou-se de 
mui dí1·ersa maneira. (Apaiadl!>-i S. E~. <lisse 
qtle não repelliamos a paliWL\t concilioç•io, ll\tts 
que ntio sendo possível ~oncitial'cm-se princípios 
diametrahnente oppostos, id~as Q.tlC ~e ~"ml>atem 
e qne não se harmonisáo, aceitnrinmos a can
eilin.t1io como um facto resnlt:-.nt~ de umll po!i
ti.ca. de moderação e de tolerll.ncb. qu~ o go,•crno 
se cOill"!lromettia a segui!'". (.4poiados - ~ . 

D?pols disto, :>r. presideut~, nunca lllO'-' o nli
nisteric fallou em eoncilio~ão, pela Lnnneh·a por 
que o nobre deputado a ti.gul'ou. D JlOVel"nQ aceitou 
a quadl'l:l elll que se acha~ _o pai~. E;<t?-dou-a, 
e reconheceu que a tendenc1a dos espwtlls no 
tocante á. --política era para a quietação, e para 
pacificação, e entendeu que era de seu mais ri
goroso dever não .contranar essa tcnden~ia tao 
eonvêniente aos interesse~ . do paiz, e assnn tra
tou. de &m seu.s acto~ imprimir a maio-1· mode· 
ração, a mllis decidida toleraneia por todas as 
opiniJ.cs, esforçand'>-Se por fazer e;quecer de uma 
vez pat·a sempre o~ tl.ntigos odios qu~ S•JP:'l-ra:'àe> 
a família bra:zileira ~ que a trouxet·fio t.hvidtda 
em don.s cP.mpo$ inimigos. 

Nesl.e sentido forão .;xpedi<ltl.$ ns t·ccotnmenda· 
tues que fez aos dclegadus lllll! pro>'incin,;, e se 
applaude de baver colhido, em grande parte ao 
menos, oa resultados da saa política. (,tpoíaãos.) 

Se ú uma verdade q,ae na côrtc at>Pnrecioo 
tend~.neiu muito pronuucilldLLS para l\ p •ci!lcaçiio 
e cal.ma dos espíritos: se ó um facto que " mesmo 
aeontecia em algumas provincia~. u:ió J menos-
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vcn.l:l·lt•, ú niugu.:m po<lc1·t'~ dcseonhe~eL' qnc Q tnt)$ .. 
ll.\0 nUo se pollcrh~ Jiz~~· de outra~. Nt?~t~s t'!.-tl 
nindo. forte a cxnccrlln~ii., dos auimo3, o anta
gonismu põEtico ~x.istiil "inda cmn nlgun1 e~al-
1 amcnto. Em tal estado fo1·:'ic> o.ind"' cncontt·.:l<lo.s 
ulgnmns pelos ~ lNvog delegados que o go\'Cl·no 
1una ello.s nw.nÜO\l. liojc poréa1 rdna a cahna 
J.o:5 <'Spiritos en1 toUa:; •.• 

lJ" ::;,. DEPt.:TAl>O:-Atc na Bo.hio. c em Per
nnmbne:o ~l 

O St~. P~:unmP .. \0-);i:io dn\·iuo qu•! hnja, ll sei 
tllcsmo qn~ hn, lll'indpnlmento em Pernambuco, 
din!t"g{!"ncias de úpí11iões politicast nem cstns foi 
jámais do nosso intento d~struir; por~m não lm 
tnais üdios cncamicaJo~ c Yiolentos como ontt'ora 
l101n-c. •:A110imlos.:· 

(haL qttêr o nobre tlí-puUHln rpwh·u, qur.r n:.·lo, 
os Jnêmbl"'S. do ;r.n.biu{~tt) .nctuu~ se npplnndcm 
de terpn1 .. (!~lnseguHo _ tiio impot·tante 1·esult:\do, 
jlt co::mt'~~s$cHlo nesta. cn3n por nm~· ÕO$ distinctos 
JU~lnbn)5 dn opposiçtic.) qnc hoje oc~..:npa uma ca
.Jeira no senado; on fvssc issv devido aos cs
fú•·ços <lo goyerno, ou, CQlllO disse o nobr~ de
put:td<J, a tcndencía jit lllnito pronnnciada dos 
cs~iritos; porque; 11inda ncstn ultima byp~thes.:-. 
scntclh"ntc resultado pl'oYa que. p~lo menos " 
g~\·!lrno sottb~ conhece.· n qul\dr!l, c a compt'('· 

' llendQoa pot· fôrmn 'JllC n nito contt!'trjon, c antos. 
àiri!!l\)-!1. por n "Htnoit";.,\ col'tv.enic.ntc i! ncc1:tad~\. 
(Apoi~,tlo.~·.J 

D:ss.: tmnbcm o nabz·c depl!!otdo que foi o go· 
Yet·n~J (fUCm \'<:lu lmptudt·ntemontc n.ssoprnr a 
faisc;l, <JIIQ cstant :11norrP.cidn, apr~scntnndo·so 
co1Ho n:rormista, o :Jcard,mdo ns [>nixuc~, qno 
cst:w:<•J n<lomwcid as. 

<.:t·cio~ Sl~. pr~s.idcnt..~, qno · o nohrv Ucp11tar.1o 
exprimitldO-S·~ tlsshn rcforio .. s:c u nicnmentc a 1·c
f~nua" pol<ticns, poí~ qnc ni<o p.Xle lei'M o SCit 
~spii·ilo do consC!r\·;u;:"in, oa nntc..:~ de p.C!'tinnciu, 
;L:J p(mV1 llt:3' 11710 qnf:'r~r n1t""Su1'o f"illO o go\-c-l"no 
U:r.e:'isc C('l"t:l.s r0form:1,-q n.dmlnistrntivas p:w:l o 
JnelliOJ".oltncnt,:,. dos dh·crso.~ l'fllH()S do .;;;.en·iç() pn
hUcc., n~f'liiJJtt:";. llHtori.-:o:ndas p01··lci~. :tlgnm~'l..; <ltls 
'lllne~ pas;;:tl';\0 cont o F>!O do nnhrc depnt:1clo. 

1{,,[,!1'ilsd•J·~C. [•(li< O nourc dcpntndo ltS rr•for
lllas J•Oiitka,, Clllll[li.'<'·IIIC pcrg-m1tnr-!hc · qn,mdo 
f\Ji (ll\e o ministürio se n.pl'CSênt.ou nntc ns cn. .. 
lllRI'II~ 0!1 ll!il<! n paiz COiill) r('fol'nti~hl })Olit-iC), 
cx:t~!r.:tr[(li _tamando tt inkirtti r~'1 w:s."JlS J'efonn~~? 
'ApoirrdV.'-'"~~ ~:-in Lcm por '·cnHtrn o ~O\"crno shlo 
:iccusnJn pcH' difl~~·cut~s ,·cze:~; tle ntiô to1· t~~rnndo 
~ssn i uici:tth·a, qu.~. fiol nD :o;!lu progrru-nmn, u:Lo 
podi:l fqm~,,. ~ {.·t]Mú'Ull').\'.) 
~ào s~ tem tlito f]U•J t.1 ~(l,·r-rno nnd:1. L~m 

f~il<'• no scutido <lll> rcr..wmns polilicn>~? (.VHilos 
fllioindo.fõJ t;omo põi::; o nnhro tlcputndü diz qnc ni,s 
somos refornuulore~ c.xagr:'r:t.d~s, c nt~ _f)lh~l"'Cmos 
sulJ,·crtc>· lttdo? (Jf,.!os apollu!os.) 

::.\fas ó nohr~ cl~pnt~do, qucrcnd<) mwmplifiror 
o seu dito, refcrio-sc á reforma judicinrin, c disse 
que CSS:l ref,mna foi que toeon l) alarma, por· 
qu~ ·off~ncle a inst!tui~iio di) jnry, cssn. n"Ienin~\ 
jos olhos ,lo todos os pn.rti•.los, e ent'io o no
bl·e <l~[mt:'t.]O .t·epmdnzio CO!Il Jobl'tl()o vigor OS 
:tl.:~utnentn:o. Cl)lu qu~ impugnctt o 1'rojccto do meu. 
nobre collcga o :>r. ministro da .iusti~a, a~u· 
mcnt<>s que j:i. fm·i<c •·iclcrlo~am~nte combatidos 
(~rlloiados) pelo rnesuw ministm Q por outros ilis-
ttu~tos deputados. -· _ · . 

O Sn. S,n-Xo Lon.,To , - Yicto~iosamente coni
bntidos?! •.• 

O Sn. Pli:om-,.u-.,: - Ao menos no tncu . modo 
de pensar. I.Apoi..•utos .J _ , 
. Em I!UC, por.;m, ~"uhores, o prnjccto n que me 

rellro atata\·a pela lmso n institui~iio do jury? 
'Se \>Nn me rec<m.lo dous for-Jo . os prineipacs 
pont.o~ em I}Uo se fc?. o ataque cnntrn esse tri
bunal. Cvnsislio utn ~1n t.ircu··sc ao ju.ry Q julgn· 

I 
mcnlo dos crimes pat·ticuln.rcs; o onlro foi a eon· 
centt·açi\o do jury !)as cabeças de comarca .. Qua.nto 
ao JH'imeiro ponto, podcr-.iv muito cmbom clizer 
os adYct·sarios do pt·ojecto que a idéa o!l'crece 
incon\·enicntcs o que não dovi'\ ser adopta<la, 
mns que <lcstrõc a instituição cróo que nin
gttem o poJerã ~mrmar com soliLio iumlamento 
("J.'oiw.Ius;.; o muito menos o houra<lo membro, 
que nestn ·cas:t, se me ni\Q falha a lDeluol'in, sus
tentou na sesMó ue 18;>0 os projecto,; (!UC aqui 
pll.Ssáriio, c " qu~ consdenciosamentc prestei o 
me11 Yoto; pmjectos pelos quac$, crimes muito 
g-r:tYes, .como os dt< Tonbo, os do homiddio nn& 
ft·ol'ltch·as, c ontros, foriio tira.d(]$ da ju1•isdicçiio 
do juQ·. Quer~rin. por vcntu.r:~. o ltonrn.do membro, 
tão amigo dc~n jnst.ituiçãoa minal-n, pela baso 
quando sustentou os proj,(ct~s tt guc a!ludo'! 
Xão de certo ; ante5 creio fi.rmemeutc qne o nobre 
deputado proceLI~lt de~ta fórmn porqucJ entendia, 
como eu entendi, que assiu1 o exigiUo as circum
stnncias do paiz, sem o!Iensn da inslitui6io e sem 
dcsmot·r.lisal-a. (A.poia<los,) V e pois o nobre de
putado qu~ o argumento ~ que se soccorr~, a 
preYatccct', J)l'Ov.J.t'ia de mniR. 

Qnnnto ii eoncentt·nr.ão <lD jnrY n:l-5 cuhe~ns de 
conutrca-~, dc.;jt.n)C·Sc- po1· ·vcnt\n·n cotn i~so a 
in~timiçiio do jt1ry ·~ :Não posso compt·chcndcr em 
qnt?, tt;,mào isto po1· fnn .assegunu· lndhor os inte
rcss·~s da justk.a e das partes. c ~endo 1ncra 
qucstito àos lugares em que mnis con,·eniente
rncnt~ possn o tribunal exercer suas fa.nc~õcs. 
S~ ~s tn por~m ó a opinião do nobre d~putado, 
n~o o e por certo de outras pc;sons muito illus· 
tt•ndns, de pessoas qnc. pt·cziio e ncatão essn. 
justitlü~àlJ. (apúiaclos) ~ d1l"~i rn~smo d·: ~eSS{)US 
muito proctnincntcs •lo pa~ttJo hbct•al [af>O>ados), 
c ate tl<J ,;cu~ .-~rdn<lciros chefes; Jc pcssons 
cmfim quo j:'tmais podem SCl' suspeitas :l respeito 
uo jm·y. ]{ecor,l~·mc de que ainda no o.n.t~O de lS!l 
esta. Uli~SllHl íd~a de conccntra~:Lo (}.. J ury IUlS 
comm·ca~ foi no scnmlo sustentada por 1m1 dos 
mais not:wcis c:J.racteres d'> pm·ti<lo libetal, pdo 
falleciuo :>t·. Panla Souzn, esse homem constante 
ntt:~ 1norrcr nos lll"lnci.pios os mais Hb8raos, e 
clljns cinzas silo r8Rpeitmlns ato pot· nqúclics 
l]Ut.} d1n·antl! .:1 sua vida íu1·ii:o seus. n._ln:!rsn.rtos 
l'~POi(do.c;, c .cujo nome o nobre <loput~do ;t.;m 
pot vchcs Íl4 azttlo n. c.sta. cn.sa. eon.\o ~ \'\."1\\leu'Q oG 
mais eonsidct·nJo chefe d<:> partido ll beraL 

O St~. Vrr.tA'rO;- E o S1·. Ycrgueiro tambem, 
'ltto Hnlt'' ns mesmas hl6as. - . 

O Sn. Peom~m.~: -Pois quo.l'lacr rlcst~s lto
mcn;; sot·á 11\t\\s sa.spcito nQstn. qncstiio ao;. olh<>s 
dos homens sensato~ uo que ·a nobre deputado? 
Ellcs. ci:\ httmcn:; llU\ÍS nota\·l~is e os mais con .. 
stank< do DnrliJo liberal, c o nobro uoputad() 
qt~c Cl>o.gcrn o principio conscn·n.;lor att\ a. pcr
linucin , <1tw nii.o ndmítte rcfort11a al:;umn, que 
se tem <listiugnido sempre por ~soo lu<lo, c 'lue 
nesta casa ninda no nnno ele lS-ill cltegor\ at<: a 
condomnar a iustituiçiio un guMda naci·ono.l pela 
sun ot~gcul em Frnnço.? · . 

O Sn. S.WÃ.o _I,on.,TO:- 'fin.lul, condcll!nndo a 
po,içiio em que por clla fica vão os cidadüo bra· 
zilciros. · · · 
. O Srt. Peon~;IM: - Dtwido que lU'. nl%~S do 
ncbr~ dcp•ltado nesta matet•ia possão caliii· nô 
pniz, no intuito de proYar·lhe qne o proJeCto do 
meu honrado. collega ataca pelas bases a: -õnsti· 
tniçüo elo jury-. (Ap<1iados.~ · ·· 

Continuou ainda o no'bt~ deputado c «O go" 
·,·crno quer sub\·crtet' tudo peloR seus fundamentos; 
qner põr tudo em duvida. o E porque, senlwres? 
porque -o nobre-presidente do conselho propôz no 
s~nndn <JUC se r.lé,;se nndamento a um projeetL\ 
nlli pendcvte. de 3• dis.:ussi\o desde o anno,do 1Sl8, 
tornando ~ dei~n() por <!ircnlos o estab0eccndQ 
cc1·tu:s inoompatibilidadcs, c pot·quc mcmbt·os do 
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~nbinetc ~m declnrmlo rrancamcnt~, como a1nda 
Jcelnro, que adoptão essa lei, c quo t>dmitlçm 
ccrtns incompnlibilidades? O nobre depuütdo che
gou nte a dizer que os propríos 1:nembros do 
1ninist~rio niio _que~ião sinecnunente cs~a lei, nüo 
gostn•·iio della,. e que assim o diz!i'io em suas 
confidencias. Mas o que nutorisou o nob•·e de
putado a dize1· isto? Onde c quando qunlq,ler 
dos membros fez tal declnTnçiio '! . 

O Sr- S.o.YÃO- LonATO:- ConYersc com o sru 
~ollega o Sr. ministro da jnsti,ac 

O Sn. l'th~ISl'RO DA JosTir.~:"- Xão ,;· e•nelo, o 
que eu disse faÍ que_ nãÕ gostnya da id&n de 
círculos .de um su . deputado. 

O SR. P.F.ommü: -E pnra qu.; ' senhor~s. o 
nobre deputado trouxe isto it tl:i buna? Acho que 
um homem com . t.mto talento, e~m tan tt1. íllus
tração; em quem todos· reconhecem tamanho fundo 
d<! •·eccidii:o como o nol:ire d~putado, não devia 
lança•· mno· de um ia! argumento, filho do con· 
Yersns canfioenciaes, muitas vezes transmittidas 
spm n. necessa1·ia fidelidade, e · alltras de _propo· 
s•to adulteradas. . · 

O governo, diz ·o nob,·e deputado, nada menos 
faz com a reforma parlamentar do' que provar 
ao pniz qu~ a aetu3! lei de eleiçüe~ não é suf
liciente pam garantir a liberdade do Yoto pondo 
~om isto em duvida a legitimidade dcstt~. ~amara. 
S-enhores; rAciocinando-se por esta maneira nunca 
"e poderia nlternr nmn lei· ~leitora!. (Apoiados.) 
Em 9ualqucr tempo e em qualq_ uer época preva" 
lee~rH\ o argumento do nobre deputttdo, c nndtt 
se fttria por este lado. o. nobt'e deputado nüo 
pen3ou bem no alcance deste argu~ento, e em 
"cu furor de accusar-nos nem no menos leni
br•m-se que já em 1~51, do nlto do tlll'ono na 
faUn_ ~n abettura_ da OS!)emblé~ geral lenislath'a, 
so d1zoa «que erno precisas lcos que sabiamente 
« corrigissem os defeitos que ninda pudessú t~.pre
" sentar a lei eleitoral pnra que, nem a liber
" dade do voto, nem a tran!J,nillidadc publica soí
" fresse nn applícnç•io de um dos mais sAnrados 
~r principias- da _nossn eonstitnirão." (.-Ip<>i'ados.) 

Ora, nús, fiei~ ·a este· principio consa"rnuo na 
falia do th1·ono do 18~1, ·J'azemfo dor andamento 
a um projecto que está ·em dis•mss:I_o desde 18!8 
queremos subverter o . paiz? ~ão se. lembrá: Ô 
nobre dcpntado que ém "l85t; mn 11os mais illu~
trados membros do partido r.onsorY:t<lor, um 
<laq_uellcs cujo nome mais se distingue nos· trn
diçO<:S gloriosas deste pnrtido, o Sr. ''isconde de 
Monte·Aieg•·e, eomo minisn-o do impe1·io, di~se no 
seu rclntorio_ que era· neeessarin a revisão da lei 

<lc eleições;. c que repetio isso mcsn1o em 1952? 
Em que po1S queremos subYE!11:cr tudo? Só por
que dcso.j~inos que se :reolise ·esse ~nêlhoriomeuto 
da. lei eleitoral a qnlj . se •:cretio o Sr. presid~nte 
do cons~lho no proçt:nmina· do ministcrio? . · · 

Nesse progrRmJI!a. disse o Sr:. presldente .do' 
eonscllte> qu.c a let act11a1 . de cle~çoes ainda não 
tinll.a sido . experimentada . em umn época normal, 
d no c~tado de calma das paixves políticas, 
de maneira" que induzisse á convicção da. neces
sidade · de su_n; .PrO!jljltii. e· ~m~~,diata •·efonna·, 
mas que toda,v•~- nuo. du:v•darta o Jllinistcrjo 
ncoroçoar o seu melhoramento adaptando n elci-: 
.ção:·por .circules, e .. aínd><. ·a. eleiçao di.rectà, se 
a opinião. 'se ' manifestasse no .pruz n(Stc sentido.: 

Nem õutrn podia -5~1.:· riaquell~ occaslão a; IID~ 
guagem . do . Sr. pre~id.ente do conselho •. .Nesta· 
parte pr.;tvou m1l,fs .. uma . Yez a.. sua. dmteza ·de 
princwios, por qua-era i&_to ,pouco mais .ou mer.os 
<.1 que jà bavia,dito no pr~ambulo.-do parecer de 
<IUS$ _conimissi>e> reunidas, . que .foí -·t·elator no 
senado em _ljllS. Jã então· S'. Ex. via .o mal aates
na mo\ execução. das leis .do que . na propria 
legislação ; declarou toda vi~ que, . convencido 
de que a elei~ão pot círculos poderia tra~er &1· 

TOll'O 3. 

gum melhoramento, concorrendo mais fucihnentc 
pnra <1uc os dive1·sos interesse:; polilicos do paiz, 
pud~s.<em ser r~prescntndos. 110 parlmnento, não 
dundav~ concor<lnr nesta altcmção de• nosso S\'S· 
lema ele1toral. · · 
E~ esta ~mbem t\ significa<_,ão fiel, a. intcrpr~

ta~ao gcnuma das pal&nas do p1·onramma de 1S;)3 
.E' iSto O que llOJe está aispo~to,. a fazer o go: 
vcrno. O anno passado, nem aqui nem no senndo 
appare.ceu uma opinião pronunciada indjc.1ndo ,, 
necessidade de refonna eleitornL Nüo cabia a.o 
go~'el'no. pelo_ seu programri1a. a lniciath'a; mas 
hoJ~ n questao muóoc. de face; nest,, c na outra 
ca_marn parece mais d_esenvolvida essa opinião, 
pcl? men?~ Yozes se tem· Je,·antado pot• maneira. · 
mm~ pos1t1Ya neste sentido; a imprensaj(L 'l'ni se 
occupando dcst:1. questão; e o governo conse1·· 
,·ador,. ln~s. que nflo repeue·. o progressú bem 
cntcmll<)o, JUlgou que era cllegnda n OCC<~Sião de 
ulg<~ma .cousn fazer·se neste ponto. Eis po•·que o 
lntntsteriO trata de dar andamento ao project.o da 
eleição por circulas. . 

:lias, diz o nobre depu:ndo. "Essa lei não .:· 
vossa, ó cmprcS'tadn.u :Xlo sera nossa uma lei 
cujo projccto foi npreseotndo nu .senado, sendo 
relator d•o. commissii.o o actual· S1~ preside11te do 
conselho ? • .. N iio ~e ri< do partido conservador um 
projecto nssie-naclo po1· homens como os Srs. mnr· 
queze~ de lhvnte·Alcgre e de Olinda? 

o Sn. s.~·do LonA TO:- Por bctica·de partido. 
O Sn. PEnnruru: - ~ão creio que· estadistas 

tão distinctos como os que acabei de mencionar 
usnssem de semelhante tactica, não lh~s poss., 
fazer n injusti~a que resultt> do aparte do nobl\> 
deputado. Homens tues niio nn-iseariiio assim os 
intetesses do pt~iz :apoia(los), não brincarião con~ 
nrmas de fogo ndoptnndo por tacticCl. de oppo·· 
siçiio . umn lei tão importante. A id~!l pois d'~ 
eleição por circulos não pude ~er suspeita no pat·· 
tida conservador; basta que se attenda para QS 
nomes que ~ssigmiriio o proj ecto', Por outro lado 
parece ao: ministerio actual que nenhum projecto 
poderia ser <liseutido com mais calma e excitm· 
menos desconiian<;.a do que este, no qunl o partid" 
liberal encontra tambem assig11ndo um à~ scns 
chefes mais importnutes, que desde o~ primeiros 
annos <:le sua ,-ida política tem-se sempre npré
sentndo '' sul\ f1·entc; Não Yejo pois mzuo pnra 
que o mini~terio solfresse por esse fncto a cen
sura ncrimoniosa do nobre depntado. 

o s~. S.\YÃO T..ODATO;-Deus queirn que 'os 
fv.(to~ não cl~m pron.s do ncerto della. 

O Sn. PllnnunA.: - Diss~ ninda o nobre dcpH
tado que o ministerio não tinha a intenção de 
fazer e.;sa ·reforma e de effeotual-a, que .foi um 
mero recul'SO de que lnnQou mil.o para- achar · un1 
apoio no partido liberal, .apoio que o mesmo nobr,) 
<lcputado. quolilicOlt ephemero:. :s-ã.o v~ o nob•·c 
deputado que esta.. sua proposição.. n·cro· condiz. 
coro· o bom senso q uc o . caracterisa ?. Pois seria. 
o go-verno tão_ insensato que quize~se, dada essa 
hypothese, perder o apoio franco ·e ·de<:idido · quo 
tem encontrado · nos- representantes do p~rbdo 
conservador nesta casa e no senado, para ir bnscar
o de homens que· o nobre deputado dedaron 
llertencerem a um· parlido destruido 1 c que se 
deixou estragar.por sua incapacidad~ e por outrns 
ra~õc5 1 Nüo . ·.-s que dada a exaetidao. do se a 
juizo so~re,. esse . parti~o; n1i!) póde .ter_ 0: _m.enor. 
vislumbre . de coher~nCJa. semelhante: opmhtO. . .·. 

Disse . mais o . nobre deputado que .. o partido 
consenador todo inteiro se ha.\'ia le'l'antll.do con~ 
t.ro. o ministerio. Mas, pe~ntarei ao ·nobte de-

'rmtado, como .qualifica então os distinct.os mem
bros que formão a maioria desta casa? z.>ão é por 
vcntu= elliL cOm:(l?SI.'l do tantos·o t.io dignos mem
bros desse partido (npoiat!os',; · tão i!luatrad>Js 

. e tão independen·t~s como o nobre dcplltado? 
[j 
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:.t210iados:Y !>::lo lcm por !IC:l.$0 o minist~rio cn
•:ontrado nessn distincta m01ioria o 1il<lis ft·anco 
~ o m:>is decidido · apoio·~ (--illoiadog.\ ~:tó tcPl o 
~o,·crno · achado nclln ·a maior o a mais constante 
dellicação? Não encontran1os tambcm esse apoio 
na ~:rnnde m:~.ioria do senado ·? ;.4poiados.) Niio 
o nehamos igualmente nos di:;nos conselheiros de 
~stadG qnc re12.rcsentão ns tradições do pa.rtidv 
wnser>ndor ·r Como pois <liz o nobre deputado 
q 110 o go>erno está abandonado por este l?artldo? 
!.'fuitos apoiados.) ~ntende por \"f'Jltur'l o nobre 
tleputado que 9 partido con.sen·advr se · resume 
n~Hc e no pequeno circulo de seus amig.>s mais 
íntimos? Faço justiça no nobre deput.-tdo em sup
pvt• que não tem semelhante pretenção. 

Disse ainda o uobre deputado ; « !'iio se deixe 
o ministerio arrastrar a 1·erormas perigosM mo
,·idas por suggestü.es. " Declaro ao nob•·c depuf.lldo 
•1lto e l>om son1 que .o go,•erno não tem tid<> s~· 
)!est\ies de ninguem para o SCil procedimento. 
E é aqlli occasi?io de declarn1·, ainda •·cferindo
mc ao ponto da conciliação. que o govc1·no cha
mando para os cargos publicos homens de mere
cimento conhecido, embora do partido opposto, niio 
fez com estes ·homens a menor tran~ncç,io. (AP.oia
dos. ) O n1inisterio fez cedas nomeações de posso as 
do lado contrario paro. lugares importantes, que não 
são de confiança poli~ica, sabendo que pensa,•ão 
por maneir(l d1ffe1·ente das opiniões do governo, 
qaG continuari!io 11 pensar do mesmo modo, al
gUt\S nt~ chegárão a fazer declarações neste sen
tido pelos jornaes ; ·mas, não obstante for:lo no
meados . sem que se lhes impn.zes3e uma sb con
lli ~iio. Kem os nobres caractere.; cnjo.; talentos 
~ cujo merecimentG o ministeriG julgou acertado 
npro..-aitar em beu1 do Jlaiz scrino capa.zes de re
signar-se a esta posiçao humilhao ta (apoiados], 
nem o ministnrio seria tão pouco oonscio do sua 
dignidade que descesse em ajustes dessa natu
l·~za. (Apoiados.) 

Crendo ter respondido aos pontos prlncipae; 
da" parte política · do discurso ao nobr& deputado 
pela provincia do Rio de Janeiro, não posso pas
s ar a ·outros assumptos som contestar uma pro
posição de outro nobre depubdo pela mesma 
proYineia que hoje fallou em primeiro lugar: Re
tiro-me ao CJUO o nobre deputlldo dis!JO rclatiYn· 
mente & l"ClllStoncia arnul'la. Declaro alto c bGm 
som que .pela minha parte n:i:o posso compar
ti Ih nr as tdéas que o nobre deputado on.uncioll 11 
~sto ros_peito. [Apoiados.' Niio llcsejando alimen
tnr a dJSOUS$i'íO neste ponto. limito-me a dizer 
qlto ni<o.reevnhoçG om h>·pothu;;e alg.1ma no ays

. tema 'representnUvo o darcito de rcsistoncia &\1"• 
. mada. (Muito.t ~-) 

O Sn. F. OCTA.\"I.\so: -0 nobre ministro niio 
percebeu o que &lt disso: ou rall~i c:onttll o direito, 
c Rpenaa a<lmltti como facto. 

O Sn. PRnniiRA. : - Entendo que nilo ha, nem 
pôde haver direito de reaistenela arm:ula. (Mui
tos e repetidos apo~:; muito bem, muito bem.) 

O SR. SA.~·:to LOBA. TO JI/:SlOR: - Ainda ha {lOUco 
n ão houve esse entbusiasmo, reinou completo 
sil~ncio, flli pteclso que V. E :~to tocas .>e neste 
ponto para que apparecesse l.ào edraol·dinario 
fen·or- . . · · · 

ração olgamas d .1s r~lktões que o nobre depll
taio pela pt·oyinci:l. de 1:>. Pauto fez nest:l cas:l 
áeerca d> orÇllmento em discussão. 

Trntou o· nobre deput.n1o no seli d is:uu> da 
i colonísaç:Io· da agriet\ltura e da industria. 
j Quanto :\ colonisa.çio, prineipion o nobre de
. puta·lo pór ponderar ns diffi:culdade.s com que, 

I
. no · $eu entender, luta a cmigraçih para-o no~so 
. paiz, reconhecendo comtoo prindc!p:ll a dt ivergeucia 

qu_e enxt:rga ,.a e~ pon $ ear u•es e'! re a~ opi· 

li. moes que cnqncoe1 no meu rela.tono e as ao 
S r.. dircetor gerill da repart.l.ção das terras pu
!Jhca.s. Uonfesso ao nobre deputado q1te admi-
r~i·mc ~u:mdo o vi pronunciar-se d~sb fórma! 
Em per.teito aecordo com o·Sr. dirActor geral tia 
repartição das terro.s publicas nas principaes 
questõas concernente> !i· colonisCLz;io, e nas pro
vidtmeias qn~ se .expedirão para este fim : niio 
pnde de prompto comprehender <lltthS os fnn.da
menl.os em que o nobre depntado ·basea.va. seme· 
lh.oulte P!·oposi~ilo. Mara.vi lliei·me ninJn .mais 
quando VI qne ·o nobre deputado i~> bl.l~car tnes 
fundnmentus n!I.S palavras que escrevi no rela
tol·io, compara•las com o daquelle fnnccionario. 

Eu havia lido este ultimo dacnment> antes da 
impressão: havia observado quo ·o director geral 
indicn..-n algnq~:i.s pro>ide~:~cias, com as quacs e11 
concordava em g~al, Ul9.5. de euj~ opportunidacle 
du ... idaYa; e entendi que. ntio obstante, · nilo s3 
d~va incon,·eniente em que ~ppnrecessem as suas 
opiniões, mas n~o tinha obser,·o<do nem de lev,) 
a menor sombra de . CQntradicção nos ponl.os 
essenciallS ác~rca de.ote importante objecto. Foi 
só depois quo o ·nobre deputado cxbibio as ra
zões em que se fnnda;a que conheci. donde pro
vinha o seu. engano; só entji>> reconheci que o 
nobre deputado não tendo tal vez tido tcmp;) 
para ler todo o .-~latorio do Sr. direct w ::era I. 
e eonft·cmtal-o cotn o meu. havia sómente atlen
dido a ulgutnllS pala~ras destacadas, sem combi
not-a -; com os seus antecedentes e oonsequcntes_ 
E' o qu_, passo a demollStr.Ar. Consiste a primeh-a 
contt·ildicçaD aponta :la p~lo nobre .depu~Ado em 
que, ao passo qne o ministro do imperlo reeo
nheeia como o systcma mais seguro e mais I· adaptado para desenvolver e firmar o. emigraçiio. 
espontanen o sy•':lllllll da mediçiio e dem~rcaçào 
das terras publicas, e SWI. eJC.poslçiio A venda em 
pequ'lnos lotes, o Sr. director ger~ reconhecia 
a doação dM tcr1-aa, as conceiaailos gratuitas, como 
o mo»o mais c•mveniente c o wnis cconomicc. 
parr. este fim. · 

Nllo sei, Sr. l!residente, onde o nobro deputado 
acho~t esh opímilo do Sr; diroctor ·garal da a-e
partiçlo das torrM. ~ndo esta. <lacu!llenlo o 
uobro deputado nelle achou aa ~11int.es palavras: 
" Entretanto, sendo a doaçiio dns terras o meio 
o mais economico para anxUinr empresaa do 
COlGilillâÇilO <em ponto ~nde-» S~ porem foi deiiSU 
palavras q~te or•ginou-de o en31!no d•> nobre do
pat.ado, pcrmitta-me quo lhe diga, som qnoror 
altar :1. consi~eração !lne · m,erece o n?bre ~pa
ftado, que é uto dendo .. pr1meiramente a nao ter 
o· honrado· membro prestado a necessaria nttenção 
:i força das palavras: q para. auxiliar ompre:r.a!l 
de colonisação em ponto ··grande, »,.nem ta.mbem 
ás · palavras finaes do respectivo fopico, que si'> 

O SR- · P.:oac:a.' : ·- M'eamo como facto não é · 
prudente · trazer á tribuna a discussão ·de-sse di
reito. {Muitos apoiados.) Não póde nunca l!er pr&
via:mente definido (apoiados), e se a re3.1steneia. 
UJMda jê. ullo tivesse· contra si tantos pnigos 
e . inconvenientes, traria. pelo ·me nos o- de s&ole-. 
CIOD&r de antemio os golpes de est!!.do; a~ me
didas nolentas, qué wn goYerno no .de-sempenho 
de seus mais sagrados deTeres não p6de·deixar 
de empregar para salTar a. soeiedad'e. (Jlmlos 
e repetiMs: .apoiodos.) 

Vou agora, ·sr. presidente, tomar em conside-

M seguintes: «poderião as ·províncias lan~;a:rmã"> 
deste- expêdicnte, a.bstendG-se porém (note betn o 
nobre ·deputado) d• fa2er eoneessües gratuitas a. 
individuos··que pretcltlderom ·por si ou seus assa
lariados cnltivar os loW$ assim doados.,. 
· PareeO!-me que estas · p~lavrM assim ligadas 
pr9viio evidentemente .qnal a in,enyi;o do ·~r. di
rector l{eral ; milito mais se ob.sorvar-se qne eU.e 
se rcfena · a 'Um& bypothese· multo· especial, is~ 
é, à cooeessãG -de terrenos, qllil d&ide 18~ o 
poder legislatiVG bavla feiCb áS províncias sern 
q11e . .até a~ra tivessem ellas ~ira1o a Ti\ntagen 
qne poder1iio ter colhid<>. 
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Qniz co1n isto n Sr. director geral dizer qne, 
:~~iio se achando a.s provineins ligadas n:>. disp<>
s içiio Uestos terrenos ao rigor com que a l<tí de 
18 de Setembro de 1800 prohibia as doaç~ dl) 
terras, podião cllas servir-se dcsto reeurso ·p,.rn, 
em '"ez de subvencionarem os emprezarios, como 
e forçado . a fazer o govemo geral ll.fl.m de con
vidal-ns 11 :formar grundes nucleus de C::o tonisação, 
.:nnsegnir o mésmo resultado dnndo'-lbei! terras 
com esta condição •. Assim o go'l"erno gel'al, quo 
pela lei só púV.e conceder .terras ~ratuitamente 
em uma zon:1 .d.esignada nas fronteiras. do im
perio, tem necessidade de vender as · terros e de 
tirar do produeto das vendas a qunnt.ia noces
saria para W!.t• como premio.nos empresarios por 
cad:>. colono, conforme sua idade o circumsl.an
cias; m!I.S os pi'Ovincias que n!io têm quanto aos 
tetTenos á q,ue me referi a mesma p rob ibiçiio, 
pod~m em· vez de dinheiro conceder tcrrcs, e 
assim fuudar grandes gt-upos de colonos propl'ie-
1arios. Vê bem o nobre deputado que taes con
eessues, assim comlicionae~. niio 3ão gratuitns no 
1·1gor do termo, não suo doações· pm•as e sim
phces, que em ultima analyse dllo o mesmo 
resultado qtto dari'!- o systema rla venda, porque 
n'um cas? o prem1o dos colonos seria .dado D.'J 
empresario em dinheiro, porém elle teria neces
sidade de comprnr terras, e no ~gundo não 
compraria terras, mas havia de impor tar c est:>.
bciecer os colonc·s sem o mepor premio pecu
niario. Assim, pois, mesmó na hypothes~ especial 
a que se ref~re o :>r. director geral, nao ha a 
contradicçiio qne o r.obre deputado notou. 

O outro ponto de dinrgencia cap!t.:l\ de que 
o honrado membro fez mençiio é concernente ao 
systea,a de pO:rceria. Disse o nobre <leputnda 
que o go_verqo condcrnna o . system a do parcel'iu, 
c que nno o quer subvencionar, entretanto que 
a t·epnrtiçil'o geral das terras publicas jul~n quo 
este sy•teml\ a~ve ser preferido a outro qualquer. 

Pnra convencer :~o nobre d~putado <!e que está 
em perfeito engano, parece-me que bosta le1·-lhe 
um trecho bem significati'l"t> do r elatorio do ~r. di
rccLor gernl, quando trata dos trnbolbàdores 
europêos, e por systema de parcer ia ; e o :oe
gulnle : « Torntm·so prospera.s porém, muito em
·oora, as diversas empresas estabelecidas pelo 
systema de parceria; cllfguem os seus colonos, 
os trnbalhndores, no fim de dous ou tres nnnos, 
a satisfazer todas as dividl\8 ,lll'Ovenientes do 
importe dn.s passagens e de allmentos nos pri· 
meiros mezes; consip;ão muito emboro. naquelle 
inter\'allo reunir um peculio pRrll comprar terrru; 
c nel!as cstnbelccercm·se; ainda assim o· systemn 
de par-.erio. em nnda ou muito fracamente con
corrl'rá ynra estabelecer a emigra~ilo cspontanea 
e morahsllda. » · 

Presumo, Sr. presidente, que nõ.o se púdc mnis 
cnthcgoricau.ente e1primir a opiniil:o do quo um 
tal systcmn nilo 6 o mais conveniente, nem o quo 
de'l"a. 8er preferi<lo para ser auxiliado com o fim 
de promover-li& a emigração po.ra o poi:t, que .; 
o objecto mais· importante quu todos nos · tetuos 
em '\'ista~ Niio h n, pois, a eontrndlc~üo quo o 
Dobre deputado notou. 

0 Sn; NEDLI.S :-V. Eli:. !tl OS topieos que lhe 
parece. 

O Sn. PEDBElB.I.:- Pois lerei a ind• o:utro em 
confirmação do que acabo do dizer. E' o trechG 
relativo aos grupos colnniaes. · .Abi e:xprime·se o 
Sr. director geral d.as terras pela .seguinte ma
neira : "Só fortes· nucleos ·ou grandes ngglome
raçves de c:oloRos J1rcprietarios·· :~. farão pro5J<!
. rar ( refere-~ á. eaugraçãD ), só ellas farão a.fBuir 
para o Brazil Jlumerosos emigrantes sem o menor 
dispendio do tbesouro publico e dos particulares; 
forta ê portanto applicar parte . ·dos npasos re: 
curSCls á creaçllo destes centros d'l littracçiio para 
o imperio de _b1'3Ç()s estrangeiros. li ' ~ â vista 

disto poderá ainda -o nobm deput:\do duvidat" 
que estão de perfeito aecordo o minl <tcrto -to
im pcrio o :1 reparti~.ão geral das t~rrn..; pu.b.licas 
no t~ntc 4 prefer~lleia _do syst~ma ue r;'!'Dpos 
coloma,;,s como o meto mats propr1o o o m a l$ se
guro de l'rou1over a emigração em grande escala 
e de convtdo.rmos colonos in:lust riosos e moralisa· 
dos, que venhuo povoar c cultivar noss!l'l terras ? 
(Apoiados.) 

Foi ainda Infeliz o nobre depntado no 3• ponto 
<!c diverg~neio. que apr~scntou. Disse o honrad•l 
membro que o mini>tro do impcrio e3perava 
muito dr. imporb~io dos cbins, e que o Sr. di
rector gero! dns terros . publicas ni;o a.cha\'O con
veniente t:>.l colonisa<:.ão. Attribuo nesta p:.rte o 
engano r1o · nobre deputado a um trecho que leu 
do -relatorio daquelle ínnecionario, ~ o t recho em 
que di2 ' «Que os chlns niio nos trnrüo uugmento 
de conhecimentos agrícolas, nem em tempo algum 
quatguer que seja o: numero dos >:~sidc(!tcs n~ 
Braz!l e · sua pro:<pcnclade, p ro"'"ocarnu a e migra· 
ção ~spontanea de seas patrícios. u· . . 

O cnrono porém do 'nobre deputado teria d~s
npparec1do se bou \'CSS2 prestado a attenoll o do 
seu costume a outros trechos do ·r espectivo topico, 
c se bouvesse confrontado o seu todo com o que 
sobre este objccto cu disse em ambos os meus 
re\atorios. No I• caso veria o nobre deputado que 
o direeto1· 11eral prou~ci!l·Se ri respeito dos cbms 
desta mnnem• : a Os nnbttantes de algumas· pro
vineios do celesto imperio s:1o.tal'l"ez por emqu;~nto 
os que nlnis convem, etc., etc.», e isto nllo lhe 
deixa ria du\·ida ácercu du intclligencitt que de"'"ia 
dar uquP.ll'ou;.-n.s J>llilW•·as. No :l• caso o nobre 
deputudo teria log,, comprenendido que o governo 
não deseja a !mportnçào dos cbins u:> intuito · 
de fazer com que c1les ,·enhão povoar o Ikazil, e 
de promover por este meio a stta emigr nçuo 
espoutnnea; mas sim, como mui bem diss~. 

O nobre deputado- pelo Rio d~ Janeiro, no' s~t\ 
discurso occupou-se tnmbem com a eolonisaçfio, 
como trabalhadores ajustad~s n jornal por prazo 
•lão cxeedent o· de 5 nonos. que é o m:txlmo de 
tc.mpo por quo se costutniio a contractar com on 
sem alimento, oi. custo · dos proprlcttlrlos, conforme 
os ajustes. 

A emigração espontanca des,;a. gente nem está 
nas vistas do governo. por circuu.stancias espo
cines, nem ella, segundo todos os seus hnbitos, 
o isso se prestaria. I-Ia pois neste ponto tam'bem 
inteiro aceordo entre o governo e o digno chefe 
da reparti{i\o geral das terras publicas, e ,.c 
bem o nobre deputado gue não apreciou el>acta
mentc os id.iils, quc1· do ttm, quer do outro a 
esto respeito. · · 

Assim desfeita~ as contradic'çõe3 que o nobre 
deputado notou, po.rcce-1ne que tem desapparecido 
a prineipnl difficuldade que se· ·antolha.va ao seu 
«pirito, e quo tanto o fazia ·roeeú.r do íuturG 
da colonisoçuo no nosso Y,oiz. ·. . 

P1111sarei' ngorn; Sr. prestdentc, a a nalysor algu
mas dos opiniües manifestadas pelo nobre dei!u
tado 4ecrea. d~stc importantíssimo objeet9. Pral
cipiarei por dec!arnr quo não me posso por !6rma 
algum• conformar eom a prefereneia que . o nobr o 
deputado deu no correr do seu discw:so ao !;)'Stem(l. 
de doaçito, de co:1cessões grat~itas de terrna, como 
o meio mnls · prompto e mais emcaz · de pro.tno
ver:se a colonisação. 

Desde Wakefield, senhores, os escriptores mais 
distinctos que têm tratado .. da mate na co~dem
ni[o o systema a que o nobre . deputado presta. 
a sna. 'adhesilo. Tal systema priva .o · estaao· de 
11m dé seus ma ioras recursos no futuro, porque 
tende a fazer deSJ;llerecer· o preço e· a importan
eia d!I.S terraa que nos Estados-Unidos e ·l!m 
outros p:tizes· formão o grande potrimonio na-
cional. ' · · · · · "· · · 

Tem-se mesmo notado que a terra doa.da não 
é de ord!narlo cultivada c~m o mesmo zelo e 
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~ubl:1.1ln ela quo fvi compr:\d:t. S•lmclhantc sy~- \'CI'SOS <!SI.ados ; s~ o me.>mo sygl.em :t se t 3 nt con-
1.:lma a.lmiltido no llrazil ain<b dinicult~tria maus s..-n ·ndo i ncolu.mc al'~.za,·- das tent·•tiva~ fo:itas 
:w fu turo a acquisi~ao tlt> hraços par'' a no~s:\ p:tra a lterai-o : se além uisto tem elle <ltn seu. 
Ja1·onrn, ·c não ha quem possa duYid:lr q tt J o ahono o t~r - ~ido adoptado por um governo tão 
••str-.m~dro quo ''lesse para o Brazil e pudesse illusu·ado c rcfter.tído, como é o governo i a:;:lcz. 

' ctmseguir ttma porção de tcrr~no de g•·a~u. e que o :tdmittio, com .algumas modHiea.cões. ons 
tornar-S<l de;de logo propt·i~tario, não se r<:si· suas colooins ti~ Australia, tle Yan-Dienten , do 
j.!naria a t l'abalhar para pcssi.la alguma a . j ~Ji·nal , NoYa-Zclandi_o , ·etc .• e t:tl qunl ll:) C:1nad:l, que 
mnit.o mais com n facilidade com ')UC etl tt·~ nõ> l'!lzilo temos nüs, que· ni11da ag•)Tá começamos ll 
se podem timr ar> menos os strictos meios de ensuial-o p ola execução da nossa lo;i das ton·as, 
snbsi.;teacia C<>m pequeno íl'>lba\ho-. · l~i t ilo nmplo. q_uão htminosnmentc díseuLiJo. n esta 

Lemhre-se o nobr~ deputo.do .'l\lC o s~·stem~ e na outra cntnai-a, pn>·a. jl o o.lterarrnos em sua 
•la , -cn•lll de terras quo adaptou-se na n ossn lc1 base, com.o seria o. consaquencia da opin!ã:o do 
de 18 de Setembro de lS~O ti com a s m'Xlifica· .nolne dep u tado? i Apoiados. ) 
•:ues della wnstnntes, o quo Yigora itos Esto.:Jos- Em qll~ da ios, e em "que es.pcl·icncia ~~ pude 
t:uitlos ua Americn lm 7U :umos pouco mais on ftmdm· o nobre deptttado pata assim proounci ar-
h1Coos. se contra este s~·~ tema, contra o que de util tem 

Lembre-sE' mais o nobre dcputad!> q ue nem o e \I c pr~duzido cai outros paiz~. cOntra o l}ue tem· 
desejo de popularida de_ que naquelle p:~ iz mais feito os dou i 'gon1·nos mais entendid(is em mate-
do que em .qualquer ontr o ex.ce.te cxtraordin~rin ria do· colonisa~.:!o, c contra o sentir dos escripto-

. influencia Mb1·e os homens politicos, e os p rende xcs os mnis competentes ? (A-poiados.) 
tnuit~s '<'ezcs a um:~. obcdiencia .. qunsi céga, ha- P ela minha part~, _no monos, dccl:u--o q_ue não 
\'cndtl por ,·czes tentado subs titUir o S)'S~·m n da pbss" pot• todas estns razões, c por outl-:t.s que 
venda p elo d e concesSões gratuitas . d e f.ctT<\S, omit(o pnrn <•brcYiar o meu discut-so, C<Jncurda•· 
rem até hoje podido consegnil-o, e que "-'' bases eom o nobre depu tado. NãO" po; so ta.mbem concor-
rardiacs d;lquclle "'~·stetnn até :~.gora con~CL"'<'ão-se dar com a sua opinião- ·quando quiz cstal>'elecer o 
inco!uutcs. A prova <lo que · uigo acha-se uo sysLema d e parceria; como dcyen<lo s ct· o-prer~rldo 
ltltimo relatorio do geacrar Lnnd Officc, em q11e pelo go\·<lrno para ser subvencionnd<) pelos cofres 
~c encontrou a h istoria do celéll rc b ill - Ilome pablicos, constituindo-se desl"arto o governo o 
sr•:m! bi/1. primeiro introductor . dos colo110.;. 

Este proj ecto qne ha alguns :mnos tínhn ·sitio Disse o nobt·e deptü:~.do que eu Np~llia css:t 
:<~ll'CSentad~ ú camara dos rcpt·esen1.antes er~t ftlho i.léa, sem' cnh·~tttnto ter demonst1·ado ·qa aes os 
,lô.s i,lé.as ultt-a-dcmocraticas, · Ül7.ia da oc~upnt;:iio htconvcni~ntcs qu~ ·<:nconct·o no systemn de 
,, pl'in\dro se não o unico meio legitimo de ad•l Ui· pnrccdn. Peco liccnea pnra lhe obsernn· · qae <> 
•·h· t;u-ras, e co ~sisti:t 11:1 concessão gratLtit:> do nobre deputado CS'lttecctt-sc inteiramente do qntl 
lGO nct·es a cndn chefe d~ famili(!. cotn a con- cu disse no relatorio do annv passndo, c qunndo 
<liçã o tlc cultiml-as, e de ucllas residir nos 5 discuti o orçamento do ministario ·a meu caqo. 
primeiros nnnos; aparcntaYa ~elo pela emi~m- De outm sot·tc o nollr~ d~ptttndo tem vis to .se nno 
•;:\o , ·p~rquc tod•)S os sc•ts favores cl'llo g.meL·o- todas as 1·nzüc>, ao menos as qu} em minbn 
~amcnte promcttidos aos cstrn.ngcil·os que se na- opini\io silo sttlhcientcs para dc•nonstmr o.~ ínn-
turalisassem. · · dantentos porqu.c o go\·crnv. ni\o Adoptava se· 
· E ste /.i/1 estan, como di~sc, na camara dos. mel hantc 111eio de pr~fcrcncia no s,·;;lemn de 

1:oprcscntnntes h~ algnns ·nnnos, mas tcmlo s ido STUPO•, quo lhe pnrecc o mais c_on ,:._,ni~ntc, e 
Otppro\•ado o tt tlllO pns.o.do, cnhio no senado, ond<) port11n t:> o que ~m regra. deva ~cr subvenc.onatlt>-
~ocont>·ou fot·te <>pposi.;iio, c foi substituído por I Limitar-me-hei pois _a dizer que pc1·maneço uns 
••ntt·o apt·osentnllo pot· llt·. Hnntet·, senador p cln m~sm~s idéa;, e que tornar·s~ o governo o pt·i· 
Vir~;"inin. O pr.>jccto de ~I r. H un•.cr nint:ta rcscn- . metro ·tntruductor de colonos, para sérom dls
t in-se da forçn dn opiniiio, •! rn uma. .:specie de J _tribuidos p~l<1s p:irticu.\arcs, é um meio a lem 
trnn&neçâ o, porque li:tSCa\'a-sc no · pl'incipio de 1 -de p~ri~oso ir. ~fficnz: pet•igoso, porque, por maiot· 
prontpt:l. occup:1'1iiO dns tcrm;; - s~guuJo t\!1 dou- : que ·scJn "' fiscnlh;açi\o· do go>·crno, ,i.O\' uw.is 
f.rina,; ào .Jncktson- rccommrudndns p<lr dous prc- ! tl.Cttt·ndos qnc sejão seus esforços, não p ôde Cl ' itttt· 
,;i,\eutcs da Cnhlo. Cousistin n11. rcductiio do preto, ' todos os abttSO$, <l at~ preval'ic;\çõ~s n quo <lSíS3 
.·onfot·me n gradtV;iio das tcrt"lls, pormittil' 11. com- S\".St~ma poss' dar Jugar4 ou o pratique dirccla-
l•t·r• 11 crcJ ito, dun1 J>rct •rencill R•>s c$lados para ui<lntd por agente;; seus, oli inc~ •1bn uess•l mi~utlo 
:ul<Jilirirent as nelh..os situadas, o mclhorayo a empr~za~ios; incfficaz, porqne ttlntas c repctidlls 
•·ondlçilo dos Snttlcrs, ort )lOSSQiros lltulaàos: sel'lilo ns protcnÇõe;; dos nossos !n.zendciros e J.a-
_J>:,;to projoeto fol combatido c t-újeit:~do· ná cutm nadores, a obter colonos por este meio. que 
ramnra , p orque o bon1 senso d.>s ropl·eseotn11tes nem todos· os !t>.ndos dis(>Onh·eis do thesouro 
t'i·l-os \'OliAr n.tr4s, o elles trat.àriio de solvar o naei.,nal scdiio sufficientes paro. acadil· ,;. , dc-
IIP- Ll'imonio naeional, conser,·undo crn sua ess~n- mandlls quo de todvs os pontos haviiiu de pnrth- : 
d t\ o systen;a que t:nnto luwin eoncorridv pnra ·1 c se o go,·e.rno . limitasse as distribt!içõe~. nern 
o engrandecim~nto dos Eslatl.os,l:nidos. · sempre l!O acharia habilitado para f,~zru- . as es-
Pas~ou, ê verdade, por fim nmn le i a x-espclt~ .1 colhas mais ac~rta.dás, daria luJ>ar a quci:<.umc.• 

da ~·cnda de terras, ~ flgur~ hoje na sua cal- I c a. clnmor~s da part6 do~ n..O tonwtnplntlo~. 
leeç.1o ; mas é UIUa: lei- e:<.ecpeiona\, quc;.s.cgando Al~ln üisto, o colono jul10r-se-hia s<!mpro com 
mesm? do ~u contexto se. deprehend~. te\'& por · direito a far.e~ repres~nt~ues ao govern., contra 
llm princi-pal ·racilitar a. veudn das· terras lnre- ·1 os proprietarios que niio sat1slizessern s~tns 

· l'iores s·em: altetil.r o syatcma geral, pois qúe li- e:<igcneias, supp~n<lo-se constautemcutc debaixo 
mitou-se a reduzir o preço daquellas.-t.it·ras quo dJ1 ttttella· do me.;,mo governo, e o nõl:)l'c dcpatado 
cstavão ha _lO, r5,' 20, 2-'S c. . 30 annos em hasta eomprehcndc bem os inconvenientEs qu.~ dilhi re-
.tJublica sem terem achado · compradores. . sultariiio para a marcha regnla•· (le muitos outros 

Se pois com tanta p~r~eY~ran~ um paiz . tilo i :negGClQS &CAl'gO da.ad!Uinist.ração. O_utras, razõ~s 
--cvnhecednr de s eu,; vet·da.derr_os .1ntereue11 como I podia eu apresentar atnda. , _mas ,_ t e1"1a. du repelt1" 
. ~·s Estados-Unidos· tem..~bido manter o_sy.;_t~ma ·o que disse, e o qu.e .. se .. c:ncont ra çm d iverdO:. 
,la. 'l·cnda d&S .~rrns, n_ao ob~an~e ter Jà . ttrado 1 ~cript.ores. . _ __ . . . _ • .. . . . 
dell~ um rendlll)cnto _ eÁtraor~JU"-l'JO, e . ter con· 1 . 0 . Sl' N•:su~ . -Então· probibão-se ·as ·ellltwe 
c~rrtdo para· promo,·er a Cimgraçào por . lli.anelra 1 zas .parti'cula~~s: . · . . . • -
tao espantosa que _em l&l3 Só para New-York I . . · . ___ . --- ' -
excedeu üe 300,000 individuos, subillciD se bem O SR. PEDRt:IR.~:.,...?<ão Ve.JO. n:&ll() para tsto .: 
1ne l'Ocordo, a mais de ' it.lO,OOO _.o tot;U' nos di· ·as cmpru.a; .particular~ não "têm" os mesmos 
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in.:.:. )11\·(·nh},lt~.~'- c C~Jilalll L·J,_ f_):ll'.t 1~1o c wnpr~- r 
tuettor<lm scu-:i Interesses ma as ulunecl1D.tos, fiscaL· 1 
s::u· melhot· a quatida<l~ da gente, .;s seus co11· 1 
tmcws na ~Ul"<>pa ctt. i 

o s~ NEUI.\S:- .C:nt:to C'llcs dlio lnn.is ga· I 
ntntias do <1ue o go,·et·no?! I 

O Su. P.:ouKit1.1.: -Assim p~'is entendÕ aincb 
qllc pelo qnc rcspeila it pm·cet·ia, e om gera( 
ú inlport:\t;:lo de h•·:'l.!:O:; par}\ n. lttvoura, sal4 

1 
,·a.s n~ ~xc~p~ões Üt1 quo fiz lllrlnçflo no l'C· 1 
lato!'iO Jo u.nno passado, o go\"ernó de,·e limibr- I 
se a favores c nnxilios indlrcctos, quu n:=io c~-t•\ 
f<:..O·a de cOnCéder, af•m ,·de racilital-a. :Mas, di8~e I 
o nolJro d cputaUo, pvrqnc r:t.í';;.ia uã.o s.::r 1.rcu1111ais 
~s colonos eur1.lpt\u.s, e (1\V!l~ o govern:) ag:ora · 
mund.nr vil: chins em seu lugar. l\er.pQnde•.·ci no I 
uollt•c deputado, que se ~c refere (r. emigração 
·~spontnnca, e aos grnmlcs nudeos que devem 1 
cQncorrer para prom\IYcl·a, o governo prefére in· 
,lul>ita\"elnHmte o3 colonos eurupêO>; p~rúm o 1 
·nobre dcpni:ldo não ~ode desconiLece1· rtuc, ha
YCnd~ uo noss·) p~z cll_mns tão c:t,·e_rsos c cultuyns I 
cspecut~s (\lte nao pvdeon se~ bo be•n f~ltns 
pelos cu1·op•:os como pelos chins, \'ale a pena I 
tcntnr·Sc a sua importação, porque. se <leve 

. ]H'csumb.· qu.e mai~ facilmen~c se habltuartt() no 1 
sol dos tropicos do qnc os cmopl!os, principal
mente do norte. 

Gonuetuna o n ob t·c· dcpntado t1 impurtação dos 
chins, o manif,JSÜt receios d2 que seja mal 
succcdida. A ol:liniiio e o.; receios do nobre de
ptado me obrigao a pro~tu·m· justificar o go1·crno, 
•lan.to a razão porqnc ellc rcsolnn-se :1 tt.nt:u· 
semelhante hnl?crta~iiü ; c comn j[t R<llli fai 
~l.ccusndj> d+J lcv1nno e indiSCl'eto, nccu:;a~:âll quc7 

S()ja dito de passn~em, nuncn pensei ,que pat·tissc 
de um nobre dep11tado que me conhece de pct1o, 
pcrmittini a cnmnJ"<l que cu diga alguma causa 
a <:ste respeito .. · 

Saiba o noürc depntadn que antes de emprehcn· 
der este ensaio consultei os iuqucritos. que pude 

· oblet'. deses qu~ o ç:o,·ct·no inRlez costuma man· 
tlnr rar.er, c que de crdinnrio si\ o feitos com muito 
cttirlado e minuciosidade. 

Li div-ersos docnmcnlos ofliciaes sobre- n ma
ict"ia, e só· depois de ter ,-;~to qttP. em cct·tos 
paizes do climas ardente;;, e alguns mais do que 
o nos~o. a impodaçiio dos· chins ha1·ia pt·oduzi..to 
hons r~s:1ltndos: sú depois etc ter lido que na 
.Tnnllllicn, na Guynnnl\ lnglezn, nn Trindade c 
em outra~ possessões esses trallnlbadores tinlu1o 
sido inh·odz idos Mm \"rtntngem, r.,; que me rc· 
solvi. a llXpedir hlsh·nc~õcs no nosso minísh·n 
em Lond•·cs· nutori>nndo·o pa1·n cont.·nctnt com 
nl,.nml\ casa acreditada ele 11ma do.s principacs 
pt!R,ns d~t Eur~pa n importnçito de ti,OOJ, que 
tlc\"iiio s~1· rc•octthlos ('m prazos, de sorte que so 
c.s primclms cn;mtns fossem mal succetlidos 
pttdesse o governo recuar sem maior detl"imcnt·) 
<lo thc~ouro. 

Observei, p~r exemplo. que o Sr. 13arkley, go· 
,·ernndor da Gu~·anna rngtcza, em · di versos 
flffieios do anno de 1S.3!3 fanavl\ muito em abane 
dos trnbalhndores e1tins. D!zia que ião proce
dendo bem, e que. se p1•esta \'iio ató o. servi~o3 
para os quacs os afl'ieano~ mostravão decidid<\ 
•·epugnanei a, e insistia na con vc n iene in d~ pro
moyer-se a sua importação. Observei n!nda. que 
taes informações enio contitmada.s no •·elatorio 
diriS"ido ao parlamento lnglez·pela Cololtia! anã 
Emtg1·ation Boa1·d, · no qual se dizia qun o> 

. fazendeiros dn (iuyan na ·continua. viio a estar sa· 
tisfeitos com esSa IÍ'entc; se bem ·que fosse p1·eciso 
Jeva.l.os com• geitõ e deeisiio. · 

Observei mais que os-relatorios offieia.es da Tl"in
dade el"ào pouco mttÍ[o. ou meno~ no mesmo sentido, 
·a.cc•·escentando qne· os ehins mostra.vào-so mais 
activos do que os nfl"icanos. 

Todas estas informa~s autb.enticas, e que não 

po<lião se1.· co:~siücraUa . .s ~uspdia.;, p:u·..:c~ que 
autm·í":Savãu o governo para a•-; 1u~no t fa:t.:e~· um 
ensaio no uO:i.50 paiz:, onde s~ .SP.Hlé gTande f..tlta. 
(le llraços. eusa'io que s~ fú•· lie:n s ttcccclido rlcv .• 
tL~a.zer1 nl~m {:~J outl·a-:;, a Yilntü~ .. mt de mclhora1·-s~:. 
:1 cultul"i1 c o fill>ríco tlo n osso cill, c de J:u· 
trabalhndorcs qu~ parecem 111aís apLo3 dú 'lu~ 
os en•·op•~os p"-r<U'- plnnt~çiio d:1 cnnua c de outro3 
gen..'l~os que eLI~s culti\~{ia cotn ptnveito nos lugal~s[~ 
para onde tl!m sido imp·.H"tll.Jos. Vem :1.qu.i ,a 
p1·opo.sito r~spo.ndet· a outt-u pergunta qu.; llll~ 

f~z o n ')bre ueput.tuo, . e ,: M co utio en1 q a~ os 
chins. s~t·ãu p;:oprlt)s I,J:l.ra.~ cultnt·.~. d os ge_!leros 
espo.::cnlt:~s Uo no!S::;o patz. ~ao U;;-scubro 1·aza.o ul
guma para tl.eixa•· de respuntl.er pela aHinnati ni 
ao nobre deputado, pot·qtte s~ Cll\ Formo>sa, por 
axe.mplo, ont1e se suppõe exiõtil' n1ais de tres 
milhves de chins, ê a\·ultada a cttltura <h c:lnna. 
c do arroz, do anil o d~ tabaco •. que elle.s ex.
pot·tão; se em- Ja,·o.t U grande a ~xpot·~atiil <tl' 
assucar. U.e car~. P. a c!e outros e,-enel·ns, c s" 
a culttu•a dessa ll\w. c;te ,·c durante mu itas :tunos 
qunsi· exc(<tsivame~ te entrogue a elfes, ate qu~ aHi 
se in~rodur.iL·::io n1a.chinas n capita.es. i1\gtczes ~ 
se de um ducttmcnL~ o1lit·.íal qtte piu·,, em meu 
p,otlcr, consta que silo muit•> aptos pa:·a a Clllttu·a 
do nlg-odão,. dust iu~uindo·sc: pelo tino p:-:.rt-ic tt t't
ri:.;;simo com que diserin1lnão M dilit)rct.t.oa l}t.tn· 
HdaJcs dessJ producto; se ,·c_io emllm qtLu a 
enltnra dus pJS5css0es inglQzas e l10llaaUczas é 
feita, segnndo se.· calcula, pol" mais •k ::$:J~,0Ja 
chius, tüo sei porqne mzão, sendo sim i !:trios c.~ 
pt•ineipo.c:-; generes do nossa ln.Yoltra~ s~re~nos tão 
i11fetizes qnc não possamos conseguiL· igtl~·:s r('sul~ 
tados. Sttpponbo tc1• justificado o proc : tliment<' 
do p;ovcrno 1nnn~lo.ndo f.lZCL" este cnsa.:o. (Apoi-:'l
dos:J 

Pódc ·ser qne seja mal Sllcccilidu, as.ím como 
t! possível awnt.er.::er em qua·.::3Llttet outro-5 e:ns3.ios 
(apaiaclu~); mas se, npezar ti e tnnt h p;·ec !dentes 
fa.\"oraveis, o goYerno recua.;se tl.o pr0m w.Jr m~
lhoramen tos ~a.m o paiz, deix,tn Jo ele tentar um 
ensaio q n~ pode set· um grnnd~ recm·so pnrn a 
nossa ngt·ículltH'll, com receio de s~r mal sue
cedido, cnt,to é p1·eciso qno ct·uze us bt·acos c 
nndil. f,;~~L (Apoin.rlQs.: Kestc c:L<r> n~~ Jeyeri:l 
taml)em mandar buscar os e:.tonos IJU' o nobt·" 
dcputn:lo indícn, po1·quc pode1•:u n:Lo colher bom 
resultildo (apoia das), c nem n1~sn1o p ossua algtnna 
s~ animnria_ n fazct· cx.periencla . .; cu1 qtu p tHlt)S!W 
nrriscnr ca.pitacs. ·:Apoiados.] 

Tocm·ei agora, mas muit) t•Or alto .. em OLI· 
tt·os pontos do· discurso do nob,·~ dcputa(lo, ]'<><· 
que t.emo canst~r a paciencia 'd" cnmara. ;SrlQ 
apoiados.) · 

A respeito da ag,·icultut·a c dn in<lnst1·io, t endo 
cu dito já o que me parecett suJllcientc nos meu~ 
discursos do anno passado, n::.da mais julgo ne
cessario nccrescentar. Fiz ver entli.o. c estou ainda. 

. hoje nas mc$mns idéa.~, que a primei1-a c a mais 
, palpitante necessido.de . d" nossa a:;; .-i cultura siio 
i as vias do commu.nice.ções, são O$ cnnacs e as 
~ ·C$b·adas, e sobretudo as est•·adas de f~l"l"O. (A.poia-

dos. ) Abriio.·~a can e.cs importantes, aperfeiçoem-se 

I 
as estrada•, e teromos aberto não só um futuro 
risonho pat'a a nosst\ ln~ouya·, como ta."nl?~•n cre9:do

i o p•·imeiro elemento colon•sndol'. (M'uttos apot!l-
' áas ) . ; DemO$ principahnente impulso ;., estradas de 
I ferro até onle u p~nnittirem ncss~s recursos, ~ 
, a nossa agricultura nâ~ha. de despendet· das ma -

l 
china.s que o nobre ~eputad_o q.uer que o. go· 
•·erno m<lnde v1r para.d•~tr1butr pelos f=endelros_ 
(Apoiados.) E ji\ que falto em e!ôtrndns d~ furro, 
consint&acamara que . eu nprove1te o enSeJCI llara 

I 

protestar contra. o que se disse nesta casu por occa
silio da discussão da resposta .l filHa -do thrull.o soJ?•-c 
os contraetos celebrados em· meu rompo. (.4pom-

. dos.\ · · . 
Apcza1· d J quantas accus:tções ·me !Jróio f~itas. 
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j :'t tl~ lcvi:lr~'· ;;, ck iutliscrel(l, por h:wcr eon
tl"tH1ndv, St"p-undo o jnizo de unl tlo1w,~ •lepnf.;tt!ot 
conl ilH)•l'(·,·idL·nct:t !:l c~trada ll~ ft:-l.TO d2 D. P~dro J!t 
•· 1-or IJ:t\'CI' lix:~do cnpihll p:1ra as e.sl~a.dns .de 
r 1't'I"U da llaJlia o Uc Pm·na.mbnco, no llltUltO. quo 
~r~nl:'L • m bn:l"\.1 ~c n~nJis<', de facil.itaLa o St!U 
nn<lmneuto, •kcluro C(\ffi toda a Íl':J.nquczn que 
nin~ln ntlo nle arrependi uJn só 1n• .. uu::~tü: óc ~ssim 
ter procedido, E scnhoJ·cs, estou mlumnnen~o 
con,·cnduo, c digo i~to ninda como um protos!o 
contra as pahn'l':lS do nobre deput:~.do pelo Hio 
ele .Janeiro, <l'-'<l não >Ó a cotrada do Rio de Ja
n~iro n Minas e S. l'~nlo, com ns da Bahia c 
de Pernambuco. hi'io de p•·ospet·nr (OlJoiadog), 
')ne !lS comp:u1hins qtte ns l'",()~1isn1'C>l\1 n-:1o hão 
de te•· prejuizos, c c•p~ro rm Deos qu~ o the
~o\ln) nacionttl, r~indu qnunào f.nrn nlg:uns sacl'i-
1icios, lm de v d-os nmplumcntc compcnstldO>
~.Apotndo.s.) 

.t:s[ol·~o·mc, Sr .. presidente, para rGsumir-me 
•1u::mt.:> fot• possiYel, mns u:lo posso fo1-rnr-mc a 
1·csponolcr ainda ao nobre dcnuludo por :5. Paulo 
ml l>nrlc em ql1c flissc fJUü nós cromos t:lo des
;.:t·a~ndo~ que nfiü tinhamos na EU\·opa quem 
ll'!ltn><.~•l ele defender n nossa c:1nsa rclattvo.
tn~·u1e ri colonis:n~ào, c flllt3 f,ji preciso que vie~sc 
l1a l'unl'Oioi tn~:u~s um otliciul aU'!~"i.o para. cxn
milllll' >l< c,Jonins do Hio Grnndo. tlo ::'oul, parn. 
"""' fo.tf.l"r o.l~un\1\ C!:Ottsn onl nosso· f~tvor, o co
lJtwt·t•··s•~ 111\ Enropa qne temos coloniu::; que pros
l'l.~riin. 

Cnlll[ll'l)•lll.! ínfot·mar ao nnhre clcputado que 
.,,.,·, J.~'rf•lilnmcntc cn;::annuo. Não menos de doze 
iu r1111 ~~ 11c ret lítauos nn Allem:mba tem de bn 
'tt'llt)l •S n. estn parte defendido o Brazíl contra 
"" lllJHtn •:s •Jne se IIm f::tzi1lo, contra a~ calum
nia~ <tll•! se lhe n,;snca\·;io n I)St~ l'CSPci.to. 

T(•H\H1 eon~migo a re\a.«:âo deste.; jorna~s, c 
pusso U!)ros:~nt.!ll-.n au nobre deputndo. Pol'" a~ora 
t;lrêi lHCn(,ão a.pon;).~ J.ú .Xache;-ichtea, de l1::nn
lmr~rt qnc tem Inais de l2,00'J assi~nuntcs, c da 
gazt.~ta. Ilr.u~sa, que a.\ém Ue artigos {;LYOl"tl.Yeis 
sobro a ewigrnç;lo para o B•·azil, publicatt in· 
t.er~SS>lnlcs rei1oxões sobre a nos;a lei d:ts terras 
o; 1·egu~nmcnto feito pelo g•J>erno pnm a sua 
CXCCILÇ"'}. · 

Allirmo t nnbem no nol>Ie deputado qu~ essa 
lei e 1·eguln111ento cO•'l'CilJ hoje a Europn tradu-
1.idos .:!m aHc.ni5o~ inglez c frnnc~z, o que nf)udlns 
l'dl~xõe;; for:1o transdriptas no c)lonit<Jl' Belga de 
10 de Junho do nnno pas~ttdo, do qnn.l trao
scJ'cvcu-n; o Sr .. GC Ponthoz para n sua o!Jr~ in
ti!Jtladn o Buàget do )Jm~il. 

Rccommenúon-nte o nobre deputa({o que mau
•l:tssc Yir tnmbcm pat·n S. Paulo 11m ollicial 
est1·nngci ro qnc v{ L ex:Hninar as colonins ::tlli cs
tabeleeidns c Yer como pl'Ooper:'io. Além ele que 
o Sr. LcYcn\Hl.g~n n q<tem o nobre dcpu~ado se 
refe\·i0 1 nfio VeiO ~0 ilrazil por COn'\'ite do g.)
VOrUO ; »lib:>. o nobre deputado qttc nenhuma 
ucccssidn<le temos de m:~.nd:u· ,-ir o otl:cia! qllc 
ucs~jn, potquc quando nüo fosse p~r 'outra mziio 
era isto intcirammte inutil, Yisto como na Eu
l'OPn ja lia ioforma~ões mui fav<Jrnvcis sobre 
essas colouias, e porque jà um governo, o do 
Uudolstad t, foi . o proprio qttc ass1m o deel:~rou 
em acto ollieial, fuzendo \'e~ nos seus subditos 
que poeliüo aceitar os :tjustes que lbes crão pro
postos em nomG do Sr: presidente da provincia 
de S. Paulo, por iutcrmcdio, segundo me re
cordo, J.t~. casa do Sr. Vcrgueiro. 

Saiba aiod11 o nobre deputado que tendo ulti. 
mamente o senado de Hambu1-go. marcado fundos 
Jlara se or~nisn.r uma commissão. encarregada 
de aconselhar os emigrantes sobre os paiz~s que 
mais lhe conviessem, est~ eommissão tem · drulo 
o;aUsfactorios informat;i)cs :l.cerl!fi do Brnzil. A 
noss1\ cnusfl pai~ na.. guropa não estõ. tiio mal 
parada comn acre,iilao nobre deputado. (Apoiados.' 
. Disse tambem o uobrc deputado que .o syste~ 

ma da Y<mda di!S terms LC1Ü\ ue ~c·· muito lent.r> 
c muito demorado, e que só daqui a muitos 
:~rtllúS o poderiamo" l'<'ltlis~.-. pOl>}ue cnl preciso 
c·Spêr:tl" {luü se medissem t se to:r:nhns.sen1 todas 
us tCl'ta:o~, ~ que tivcsscm<Js nnt vcrJadeil'O e~
ünstro, cousa que ainda UlCSlllO nos paizes mais 
ndinntudos niio ~ íacil orgndsnr l!lhs donde in
fcl·io o lJCJlHe dcptündo ').llc ~cri• preciso esperar 
por tudo isto ? · 

X<lO sabe poz· Ú·ntur:t o nobre tleputado que 
apeznr do trt·. a re11arti~ão gemt dns tcrt·ns me
nos de dezaseis mezcs de existencia, -j.\ ~e tem 
contractado a ,-cnda de t~rrns no Yalúr ele ntais 
de 200,000~? St> pois, qt\ando a lei apenas co
nle<;n a cxe~.utat· .. sc, j l o governo tem . feito istv.,. 
Ycndendo-se tnts terras com a. •!ondi~fio ue seren1 
poYoadn$ por colonos europêos dcntr.; <1115 annos, 
em que se funda o receio do nobt·c deputado t 
Dcmttis, que necessída<lc ha de cspcrar-$e pela 
medição e demu:·caç1io geral das terras, c pela 
o1·~:misaçilo do <J<ldastro a que o nob1·e dcp:ttado 
nlludío piwa então se \'cnderem tenas devoLutas? 
1-liio Y•) o nollrc depntada qu.- bnsta medir-se c 
demarcar-se um tcrritorio c subdidJil-o eJn lotes 
na fórma da lei p~rn sermt estes expostos 1Í Vilnda? 

Disse po1· css" occnsii'lú o no\)1·e .uepuLo.do quo> 
esta\';}. convencido que uom as <lespezas da 111c· 
di~~ao c . d~n)nt·c.;lçâo poderHio ser compcnsn.:las 
pelo pwdncto das 1·codas das terras. 

E' outro ponto em que o nobre dopnt.ailo la
born em completo engano, assim como outi'O 
nohm depulad·l que ~sL;l.vt~ sentado uo meu lad0, 
e qn~ em apa·rte me disse qu·e nesse cOSQ se 
acha vão ns 1.et·rns que c. ~OYC'ruo vêncleu no co11Ll~ 
clc :\Ion!.r;wcl na provincu1. do Rio Gr,\nde do S~<l. 
Para demonstrar o engano elos nobres deputados 
basta infvrnua··lhes que essas terras foriio con
tract:t•.bs p~h•' quantia d·~ 7':!:000S, que as despe
zas d<: :3ua _mediç~a e d~mar·ca.!,"ão ~stào ort;tu:las, 
pela rcp,n·t.içito compete>1te, em 8:0\ll.l$, e que, 
pois, 5atisfeitas essas do;spezas, ,-em a hO\'ill' um 
saldo n. favor do th~souro de l>l:DOO,'I, saldo qne 
dil para pagar-se o pr(l•nio a qne o gvvemo oe 
obrigou por C\Lda. colono de ~ert,"t idn1e c cir
cumstancias, e 'lue Sú enlcu\a em 3G:COO,~, e nindn 
!lca•·,j ~m ra,·or dos cofres publicas a. somlll::t do 
~S:OOOS, enh·etant., que o conde do 'll!ontra,·~l 
de,·c d~ntt-v dç ü nunos · ter import,ldo c esta
belecido como proprictarios 2.~::>0 colonos. . 

Isto que se observa com a~ tel'l'as de que acabo 
,te fallal' nota-se ainda. em maior eocnla no•con
tt·acto feib pnrn a vo::nda dn'> tcrt•as em que tem 
de se1· fundada a colonia. do Rio 1:\ovo na provindia 
do Espirito Santo, pQrquanto as ücspeza'> d~ mc
di~~o a demarcação poderáu imponar em 10:000$ 
pouco mais 011 me nos, ao passo que o preço das 
Le1-rns ,·enJi<las é d<J f!O:lJ()()~, e dnduzindo-sc a sub· 
vençi\o po1· 3,€00 colonos, que o emprcsnrio é obri
gado n estubelecor como proprietários dentro dl} 
Cll1CO annos, sollrão para mais de ~O:OOOS. 

Võ pois o nob1·c dcpu.tado ·que ·não teve rn.zão 
quando disse •lU C o pro dueto da venda dns terras niio 
havia de chegar nem para.as despcza.s dfl:omedições 
c.demarcações,-e àevo ~eclarar-lhe que a minha 
argnmentaçao e toda. !cUidada em dados '!lffi.ciaes, 
ministrados p~la repartir,ão geral das tet'ra; pu
blicas. 

Disse ninda o noúre deputndo f}Ue uma das pl'in
dpaes condi~ões que requer.a emigração é a se· 
gUL-ança individual, e que ~l\ jã. havia -reconhe
cido que .cst..~ clrcumstnncia se nlio dav~, porque 
em -n,eu re\atorio tntando do estabelecimento 
das colonias milit:\l'es, disse q'ue eTilo indispen
snv~is para manterem a seguranc.a individual, c 
$er,·it·em de meio de transição para a fundAçl;o 
de colonias euHlOSSI<S .matas. Permitta-me o nobre 
dcpatado que ainda desta vez lhe diga, sem que
rer nem levemente o!rendêl-o, que não prestoR 
atten~o ao tn~\\ r<llatorio. 
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SE~SÃO El'll A DE JULHO DE l~~ã 47 
O S11. Xellns:-Fu.ça o favor d" ler. 
O Sn. P~enrm rn.\ :-SQ.tisf<>~o <>O n ~ b1·o d~pn ru lo: 

TratRn-io-se das colouias militares cu diss~ no meu· 
relatorio o· seguinte : 

" COntinua o guverno a. prestar a dcvld:~. nttcn
~ão a estes es~abelecimentos, que tão necessal'ios 
consilleru em algun> pontos dJ nosso tcnitorio. 
já como mGio de manter a se~uran~a individnal 
c n pül~cia 'em nossa!l n1atn.s, já cvm J transiçio t: 
prcpar,üivo "indispensavel pa.rn a povva~iio de 
luga,·cs pat·a. · ond<J, sem o a11xilio c protecç:'io que 
poJ.em prestar :i.s colo1>ias partielllaros , t 1o cdo 
ui'\ o oflluit·iu.. a popula<jão. )~ 

Yê 11ois o nobre deputado qu; estc\heJ,,c; apé
nas uma proposição pa1'ticu!ar, c qtu o honraria 
membro Llella. ti1·ou uma regra geral. Ell rdc
ri·:nc a certas matas como as de Phnouleiras e 
outras, em quo a policia deve pr~c"d"r il colo
nisação por circumsta.ncia> csp2ciaes; e o nobre 
dcput.a,Jo dalli iuf,rio o que não é ex_acto, que 
cru t(Jdas a< nossas matas e em todos O$ terrenos 
de\•olutos 5iio nce()ssarins ns· colon ins milita,·e.s, 
P.Ol'qltc n:1o h.a segur.anra em nenhum clell~s para 
.(t emigração. · 

p,,rece-me que tenho respondido nos princípucs 
pontos do discurso do nobre deputado por S. Paulo, 
c pois passo.rei .a dizar alguma cousa -em res· 
posta ao nobre <l_eputado pelo Rio de Janeh·o que 
tambem tratou especialmente <.le coloniso.cão , e· 
lembrou ao governo algumas alterações ej)roviden
cias que no seu conceito considera necessari~s para 
facilitar a venda. das terras e a emigração. 

Tendo-me alongado jti. muito, permitlir-me-ha 
o honradJ membro que não ~nt•·e por agora na 
analyse de etlcla. uma das modidll.s pol' elle in
dicad:tS, porque isto me leva.ri!L muito longo. 
Limitar-me-hei a<:> dizer que, comq11ant~ a.lg11-
n1as dus idéas do nobre deputado m~ pareçilo 
em substancia a.ceita,reis, e nãó du,·ide cont!OL'
dar, que IJodet'it'io facilitar a emigração, e a venda 
das terras, todavia não me parece nr11dente, nem 
vej o necessidade <le a!Lerar-se de·. : . .'h a legls
lação que ainda hn Uo pouco ktu~. começa a 
s~r. executad~. 

Como jã tiTa occasiito de dizer, a lei que re
gulà este obj I!Cto pasaou pelo cadinho de um R 

luminosa discussão que durou alguns annos, c 
julgo-pouco opportuno que vamos J•\ refol'mal·a, 
c adm1ttir alt<Jrações, sem que sejão indicadas 
peln experiencia. Isto pelu menos teria o incon
veniente de dcsmoralisar a lei. 

Fez o nobre deputado um reparo, por ter· o 
g~verno ap•mas se limitado pór ora. a. croP.r nas 
provinc.ias quatro repartiçiJes especiaes das terras 
publicas, julgando mais conveniente que taes 
creações se cstendiio a outras província.~ onde 
tambcm ha terms devolu~, colonins, etc. Res· 
pondeL·ei ao l,lobre deputado -simplesmente que o 
governo prefcrio por emq uanto crear. Laes repar
tições em quatro :erovincias, porque a muitas das 
lltincipaes eon·liçues quo exige a colonisação 
reunem tres dellas a c•reumstancia especial de 
serem fronteiras do imperio, e o nobr~ deputado 
comprehende bem a convenieri.cia dessa preferen· 
cia. {Apoiadcs:) Niio estendeu a medida, -porque, 
como todos sabem, ha falta de pessoal habilitado 
para. ser nellas empregado em lugares como os 
de inspectores geres da medições. agrimensores, 
desonhadores, etc., que exigem conhecimentos pro
fl.ssionaes. (..ll.poia.;lo$.). · • 

Ninguem ignora que em um paiz no,.o como o 
nos~o, onde de ha muiw poucos annos se cuida 
nestas cousas, quasi ninguem se dava ao estudo 
de certas materías, porque não via por. esse lado 
nm f11turo diante de si. E' agora que se tem 
tratado de habilitar algu.n~ dos nossos jovens: e 
o nl)bre deputado por .~rto niio q_uer.Jri'!- que o 
governo creasse repart•çoed que nuo pod1a ex~r
ccr suas principaes fun~es, ucm trtltar do prm-

cipal_ fim de sua crea~lG. por fali.tl ·u.J quem os
coaclJuvasse. (AJJOi(lt!<Js.j 03 <l!le~ados das terras 
pullljcas, os ofti~iaóS, ama.nu,e!lse; e porteiros, p<>
UerJuo log) cntl"ar mn cxena.cto ~ c cornetaL"iào a 
percebei' seus vencimentos sem q tte prestassem 
utilidale l'eat e immeJillta. Se o ~:.verno pl'O<l<!
clc.;se por tcLl fúrma, daria ent;io justJs moti l"us 
par;t ser acctlS:ulo de plct~o zelosa dos dinheiros 
publicos. (A poía<los.) 

E aqui de,·o not·u· qiu, ao p~s5o que o n'>bre 
d~puta.do accusn o J;pv~rn•) pela parcimonl~L com ... 
qu~ se tNu havido neste objccto, un1 11obre de
putallo ·por Pernambuco cen~m·oll o mi11istcrio 
<lo imperio põla larguez.1. com que tem marchado 
o pelas dcspezas quo Re estilo faze•1do com a. 
execução da lei das tet·ras. (AllOia.aoj.J ]) : sorte 
que ó na mesma scssã·• c quasi ao m~sm~ tempo 
que o govcmo é. acoimado pelo muito que teot 
fdto e pelo que. tem deixado de f,tzer. Km opi
niões tàl) dosencontr:.da~. em cen;m·as por mo
tíi•Os diametrnhnente opposto• mas aml>as cxa
g~radas, o ~O\·erno coll.;ca-$c no meio c ,-ai fa
zend'? aquillo <)ttO lh~ parece mais co n l'dniente 
aos mte>'cSScs dv paiz. (~lpoiados.j 

O nobr~ dcputaJo por ê. Pt\Ulo IHn·i:• dib que 
nada tinha-se feito ainda no sentido do. eotoni
saç;io ; o nobre deputadu p~lo mo <le Janeiro 
porém confe;)sou que alguma consa s o têm feito, 
mas que ct.l preciso, c que ellc desejava •!Ué 
s e fizesse muito mais. 

Nenhum dos nobres deputados tem raxiio. pe1·· 
mittão ambos qnJ lh"o3 dfga. 

O lo, porque alóm de ter-se expedido os re
gulamentos e instrucções nccessar ia.:; p:u·a. a ~~c~ 
euçfio da lei uns terrn.s, jtl. temos uma p.on:.ào 
de terras medidas e demarcadas, o o.s meJ.ições 
do ouk:.s têm estado em andamento: j:. S3, con
tractou com empre~rios que merecem credito, c 
que dão á3 segurauçM precisas á Y:nia. de mnis 
de 2:> mil colo•ws, que devem ser estabelecidos 
dentro de 5 annos, como proprietario~ n :>s lotes 
de terras q>le lhes fõrem vendidas, e nos que 
pos~ue a companhia do Amazortns, além da 1uelles 
que o governo imperial tom m.tndado aju-;tar e 
parte dos quo.es Ulm já chegad0 para Obit!os, 
para o Gurupy, par<~ a estt·ada d~ Lo.gés, pnm 
o l\lncury, ete. Note-se qu~ n:l.q~te!l~ a.lg<trismo 
nilo comprehendi ·os colonos qu' po~s1o vir por 
eonta de pll.rticulares, SJgundo o systema de par
ceria, nem o q 11e alguns presideo t~s Y•tO man
dando buscar com ant'trisação · dtH t'espectivas 
assembléas provinciaos. O seg,milo,p)l'qlte a maior 
extensiio das · repartiçues .especiaes i•npliCtl com 
as razões que já dei, e não t emo; tanto dinheiro 
disponível que tudo Se j>I)SSa f~zer a um·t~mpo. 
E' p~eciso mais algnma pacieneia. (Apoia.àvs.) 

Censurou o nobre deputado a quem estou. l'es-· 
pendendo o meu no\J;e amigo o :>r. ministro ua 
JUStiça. por ter mandado ouvir os Rev.· bispos 
ácerca da e reação da; facutda les theol >gicas, 
parecendo reconheeer assim a in Ult·vençfio do 
poder ecclesiastieo na f11ndação d~ t.Ms facul
dades, cujo> estudos entrao n" elllsse Jos su
pPriores. 

Sei. que o meu nobre collega pretende, n~ dis
cussão do orçamento do seu mimsterio; responder 
a est.a arguição do nobr-e deputado. Direi pois 
apenas que a lei tendo manJ~o e1·ear taes f<~
euldades, mandou-as . estabelecer em dous doõ se
minarios . actuaes-,. é pos isso quo o metl nobre 
colleg~. asaim como ou vim a outras pessoas 
notaveis, julgou convenienl.<! ouvir tamoem os 
bispos, ao menos com<> autoridades· compctenies 
nas materias das ditas faculdades, mas se•n qlle
por esse facto manifeStasse a sll& oi>in ião q llaHto-
á questão aventada JlClo nobre deputado, a l'es
peito da qual ficou livre a solntão que pdreccr 
maie acertada. 

Nada tendo· que oppõr ao que ·a;~,;e. o nobre 
deputado sobre a necessidade de oa-ganiS!l.l'-sc en-
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1-re n,'r.; n candt'l\ nJmh1ist.rnti,.,, por n>~n~irn tro \1:10 p0Jc acci t~t· ns c•llhli~ü~& offi~•·~i<las pel~ 
«}Ue nbra n:n (uh.u-•) se:.;n•·o · á n\JSSt\ tnociJ.nd(!, g:O\"('rno, cncarr~gvu·sc · Uo por tnim denloi\StroL· 
aqn\ ~·>~·mi\to a rCS[>osta 'l'"' julgllci ,l.wt<r d:\1·-lhe. ao hnnrarlo membro pülu pro,·incin. d<> Hio do 

YolL<ttulo, Sr. pt·csident<•. :u> discurso <lo no- Janeiro que n:t<' Unha ra?.iio quQndo un <liscus-
lu·e deplll,Hlo pela p•·oviucin <lo Rio do Janeh·o :silo <lo voto <I e gratQs manifestou apprehe•1sV<!s de 
ll t}UC\l\ l'C~p0llt!i h "jC t!!ll t•rimcir.> lng:lr, di.'VO quo I.'S5e ·conlracto trouxesse sobro o thtS0\11'0 
•l <:clnrat·, com rcf,• r<'nt'i:t tto topico em que de- n:telonal ainda maiores onns do que j:\ sohre cllc 
fend~n o notn·J) pr~shlento da provinda do 'Rio de pcs.to. · · · 
.T:meím, que o nconlp:lllhq sinccr~u\lcnte 110 que Fallon lo do c >llegio de PedN ll, o nobre d~-
dis,;c em faww rl ts~e~ illust.rc se•·--ioior fl<l ·Mt:l.olo. pnta•l<• chanton a particular ttltençiio do gO\'Cl'llO 
.o\lüm <i<>. nmi>.ndo qn~ me liga ao Sr. con~elheiro pat·n este c~tnhelt•ctmento, c rtcommentlou o maio•· 
Barbosa e Ja consid~rn~,\o e eonftnnçn llMticu- cuid!ldo nfim dA cvitnr-se qne continuasse o mesmo 
1at· qu.: no>s ll>erccl} po•· snn~ qunlidndcs :ttpoia- systcma de c>e<lmcs até agora nlli s~guitlo. A este 
elos ) , ,; c li e <l cl~g:~<lo <lo go,·crno, nomeado o con- •· ~spoito enbc-me lembrar no nobre oleputado pelv 
:sen·l\do pelo tninistcri() de quo f•11:o parte: nlo rcgulnmcnto qt1c publiquúi em Fe\'eNiro desto non<:~ 
pos~o po1s dciX>ll' <lo: louvar a ilefe~:1. qac dn »tUl - niio compete aos prof<ss<:n·es daquell~ . eollogõo 
:tchnioistrn~ão fe~ o nobre deputado. uwrcm· os pontos pa.ra os exames, \lJIS que <) 

:-: em quero entr:w na nnr.h·sc de uma 011 outra programma <los mumos de\'e, pelo at·t. 22 do ci-
cxprc:>s:\o de qui) se servio ô nob,·e deputado, () tad<> rcgnl:unento, se•· fórmuln<lo p.elo c.:uuelho 
ltas quaes ltou,·,~ <JU<"m visse nilusões :\ minha c\iredor , I) que send<' o nobre <lcput.ltlo membro 
"dministt·n•:iio n::t~H!Iln pt'<)\'incia: dc;;ejo antes desse conselho est:\ uas suas mãos coneorrer pol· 
suppc)r qne t.~l llao fui n intcnç;io d, nobre de- sna pnrte p·m·a que tacs prog1·ammas s~jão con\'c-· 
;mta.Jo. D~mais, nfio se trntt\ «:::ora dn minha niMtcmentc organisados, c indillnl'quacsque~· mcdi-
lli'CSi•lcn<'i•t , c p<>t· isso me l imit.o aC> qu11 l<>nho da$ queparn este firn lhe p:tro>~erem eom·e•11entes. 
dito. acel'C;~CCutQtldo -que o Sr. conselheirC> Bar- Disse t ambcm o nobre d eputado que até n::;ora 
hos n. continit:l a merecer a confiança do -go,·er.no, niio $C tinbn cumprido n protnl'ssa de soccotTOs 
e que n~o me pnn•cem relevantes os foctos con- :l<>s meni nos pobt·cs que. ft·cqucntnsscu1 n& esc,o-
tm c il,l pn•íhtzidos. (AllOi,ulo.•.J las de primeiras letras, c creio qu~ tal\> bem fu~lou 

O o111e :lcabo de di.zcr. d~sse. dlg"l)O delcgttdo do em nilo se ter realisado o eni!ino · obrigntol'i<'>. 
governo) em d~fo!roncut " JUSttça, ú t.ambcm nns- ),'õ.o sei' sc comprencli bem o alc:~ncc i!ns·pah.nas 
ddo ck um dC\'êr dll tninlt;t p:n·tc como ministro do uobt·<J depntndo : mas pareceu-me pul' ellas que 
.:lit C<'Jt'i<!l, porqUe! o ~OY<>mo, senhores, niio con- o nobre dcputado rondemnava o e ti Sino obrigato-
.;et'\':l J.:,le~::ldo nlgum ""'" IJllc lhe mereça in- r io . .J:'L o anno pas>ado ·, S1·. presidcnw, Ctl crciQ 
t eim c:,>nllan~n . ( .. l poiados.) O que hoje rn~o com ·ter dito na ::l• discussão do ·orrnmento · dC> impe-
•1 s... <on,;clhcil·<, .l:lill'bosa tct·ia fdto eom o St·. rio o que cr:l bastante sobre és t" objecto ein rcs-
Dt·. Cnns:\nsiio, de qnom desde muito; nanos Mn p ostn n um nobt•o depntndo peln pro\'incln d<~ 
;\nlig\), que In~ n1er~cc pn.t•ticuhw confi!lnçn, e cujo Bnhia. · 
cat·nc~ér c exccltt•ntcs <ptali<lades ~ci apreciar, Ahi declarei como entendia o nt·éigo da con -
pritlC!palmente <lcs·ll! qnc o cúnheei de mais perto, stittti~ito, quando gara nte n instt·ac,:io primn1·i:l; 
<JUnn·lo scr.-io em n>nn <I:IS com:lrcas dn pro- liz vct· lambem !Jll" a promes<n dn au:dlios t>Ot' 
vlucia <lu Hio de .) atleiro sendo eu pt·esidente parte <lo ~ovcrn11 aos 111eninos pebre,; c rn un'l 
d.~ nte.<m:l provinda, se th·esse tomado ·pa.·tc na meio C[ tto! me parecia indispen ;a,•el ·para fnze1· rc-
,liscnssii~ tlo \'Oto do. {(1'!1\.~S, ~ se .logo depois cnhir tiS penas d•> regulamento contr:l. os pais 
Je :~cens:ld<> pm· nm nobre deputado da pro\·incja <JUC, sob o falso pretexto de não tcr"m meios· 
de ::;. P~olm. não se npr~sontnsse pa•·a dof~ndcl-o de r.wncccr a seus !ilhos o n ccessatio vcstull.rio, 
uio o.lcnodac.lo cmnpciio, como outm <lepntndo P"l'' so recusass~m no dcwr ele m~ndal-os ás escolas. 
lrtC$tn >\ pro\'incin. · Po•· este m eio, se se •·cconbcce quc ê falso o pre.-

Posto <Jnc n:io nomeado pcl•> ministel'io ne,tlnl, toxto, nutnda-se -lhcs impõr ns mnltns ~o rezn· 
foi p >r nó~ oonser,·n~o ntc . que pedi o s u:t de- lnmcnto: ,:;e porêm ft•r ·r eal o motivo all~gado, c> 
1nissUo, (' nOs n:i() o terimnos conser\·ndo, se 1riTo· goverao vem ~m llLtXilio da ínr~ncint o faz c·om 
th·es~~mos a · ~<'n\·ie~:io dc qnc c li<! citmpt·io r,.,r. ·1 <tttc chegcte o bcn~flcio d t\ constitui•~oi.o ntú os 
m~utc sons d e,·eres. (AJlOiado•.' . · filhos do • ci<lauoi <.•s bJ·nzilcil'"S inteiramente des-

E •·efcrindo-mc a >ms a.part.cs qnc· ücn C> nobre i ti~uidos do:; bens ··do fortuna. A r~alisa~tio porém 
dcput.'\do pela pro\' inda da .tlahia , qunndo se desta promess:t d·1 l'(!g'#lo.m~nto depende de ou
a ccusa\'a o St·. prcsiclcntc <In pt'O\"Íllci" dll Rio I tra.!l medirias c de instru cç.->es solit·e q ttc tem dP. 
de Janeiro, como t cnd<'> por tlm l>ro,·oem·-mc á ser consultado o' conselho director ; o qun\ tcUt 
dlseuss:i<>, <levo dir-cr-!hw. 'l.liO se '' nobt·c dcpn- ~tõ ogOl'o. se ' occup:~do de outros ohjcctos u•·-
t..'\dc> me lizesse ·mais jnsli~a ha\·in do conv~n-

1
, :;:mltes ·pnra n exe~ução do regulamento dn insti-· 

cor-se que não era rrceis<'> i s to parti que c tt tttkiic> prim:trin c sc~undnria, 6. com~;~ o nobTc 
p roc<'<le;;se como ncabo ele proceder. O nobre d~- I depnt.:ldo .m<smo tem dito , tüdo não se · púdc 
ptit:ul<> podia l~Olbr:n··se rle qu~ já nssim o pr:t- ' fo.z~r n um tempo. . . 
t iqnci qu~nJ.> , discutindo e11 no scnado o orça- I · 0 Sn. l\b;LL O Fn.•xcv :..:..Eu de~ja;·ia. snbcr s~ 
tnento .to i>nperio, forào nlli nceusndos o Sr. Ct·uz ~ y. Ex •. uceit.a a minb~ em.,nda.! · 
llfo.chado. cntiio pi'Csidentc tlc Goyaz, c o Sr. la 
vicc·presiucntc dn r •• c~mn pl·o,•incia: e assim con- O Sn, PtentEm.~·: - Dec!ar11rei no nobre · de· 
tiuw\rd n proce<i~•· qnanjo no.s cnma•'•IS fc)r puta,lo frnneamen~e qne nno ,posso aceH11r a sun 
:\ec:nsndo ém minha present'a qualquer delegado I emcndn e\c..-nndo L\ 3:2008 · n :;ratificação do ·reitor 
do ::;owno. a menos que · se arguão factos taes M C<.~Uegio de Pedro li, não porque jul!!llc que 'Os 
e por L1l fúrma Pl'O\'ndos, qne . crl· entcnda·con- vencimentos desS!I funécio nario não · d~vcui · -sCt: 
wmicnte. pmpur a sun exoneração.· (Apoiados:) angmentados , ·mns ·porque estonélo · riindn p:in\" 
· Resta-me Sr. prc~idente. reRponder ao . nobre isso mtt.orisado o go .. erno, Jar.\ esse nugmento 
depnt.adn pela pro,-incin do ~linns Geraes que a tó onde júigar necessnrio' . · · · 
l10ntcm fallou na . pnrte·c<>ncernante !lO orçamento Vol!.!mdo ao ensino· obrigatorio, direi ao nobrê 
do impel'io. O nolire deputado r<:produzio pouco deput:1do por 'Minas, ·q~te · 'hojc pareceu condem · 
1unis ou menos nlgumns das eonsidérn~ões que outro l!al-o, qne r .-correndo. a um <lo~ ·numerol< do seu 
nobre deputado JXlr nquelln provincia a quem j.í JJ)•a.:il, nhi cneontro.rã. ·brllhante~nte de!cndiáo: 
t.h·en honra de re«ponder h:tvia feito sobl'C o theatro o pcnsnn1ento do governo quiuldo introduzia t.nl' 
Ly~ico . .l'ada'\CtldO pnr 3~0\'a n accrescentar, apc· sys tema no ' seu l'Cgnlamento. (,lpoiados ·.e. ,.;~ 
no.s direi ao nobr~ dcpu,ado (J,ne declaran<io el\eque ~mftt.<.J · · · · 
~ cmpre;.'\ 'llle se propunha n edificnr um thca- Creio, Sr. pr~si<lentc, t er t•e•pondicb its pl'in· 
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cipaes observa~ões apresentadas na discussão do 
orçamento, da repart1çào a meu cargo. Tive neces
sidade· de resumir-me muito àcdea de alguns 
pontos _para não tornar-me ními"mente lon~o. 
t:>e alguma ommissilo tiver baviuo. ,;obre cous:• 
importante,· tomal-a-hei em Cl)nsidernç:lo out,-n 
vez que me caiba a palavra, ou ncsto., ou na. 
terceira discussão do orçament.>. 
n~ proposito cl.,ixo a~- faY.er refte:~ões sobre 1!. 

irunh\ ferina com qnc fui trata lo pel•J nubrctie
putado por lllinas a cujo discu1·so- acabei d., r~fe
ril·-me. Tenho por systema prorerit' o siiencio, 
sempre que a minha· _educa~iio, ou fL posição que 
occttpo, não pJrmittem dar 'a semelhantes a~
greseõns a r·cspo.,'ia que merecem. !Jfuitos apoia
dos.) E se alguma houvesse a dtlr-lhe ng-:Jra, con
tent.n·-me-hirl em pedir-Ih~ n~vamente que relessú 
:> eollec~Ü•> do seu Jlra;;;il ~ de outros e~et•iptos 
seus de data ainda mais remota. (,4poiados.) 

Agrnde~-o a v. E". (l ,\. C{lnhn·a " bcnevola 
attenção com que me Ott-virão. IApàiadas) 

YozEs : -}IuitQ bem;. muito bem! 
o Sr. 1\~c 11 o F run co :-Senhores, depois dos 

cloquentissimos discurso~ quo n. ca•.nnro acnha 
de ouvir, scg11romente ·não e pos~ivcl que eu me 
demore por tanto te1npo quanto e11 desejaria, 
qunndo a ho1·a está t'io adiantada, e su" atten<;:io 
nntumhnente f:~tigadn . .. l\-Ias, senhores, eu u:to 
podi:t pr~scindir de. oee.upíl.r aindtl n tribtiu(t, 
embora rne vej;\ embtt;rnçndo mn cousaqn.encia 
do,; discursos qu~ j.í fo_!'ão pt:of~t·idos, l>Ol'<)ltc, 
n cnmnrn. S..'l.bc, fu1 parn. _Jsso ciJo.mado, tle HHl.nt:it·a 
tal, que nno podia recusar,me a aceitat· o com·ito. 

Entro pois n•• discuss•\o; ma~ antes de r•!spon· 
der au nol>re deputado, para que espcciolmcnt• 
pedi a !)Olavra, aproveit.wd os poucos momentos 
CJ'l" Len1lo para apresentar ninda paqucna~ co•lsi
uerações a respc1to do orçametlto que se discute. 

Em primeiro lugar,. Sr. pr~sidente, noLarei a 
comam quP. n:m aceito a liÇ11o de alguus dos 
nobres deputac!•Js qu~- se·. julgíit·iio com d 1reito, 
qunnc!o em <>lltra se,;sílo oecupa,·a _eu·_a nttençõio 
da camara, da chamar-me ao cumprimento dos 
1nen~ devel·e~, isto é, .quanUo et1 cC1 1~urava n 
no~~!lç:to ·de um fllneeionar~o qne em minln1 
op1n1ao era. menos d1gno do. conc~ito J.o goven10. 
EU niio ouvi MS nobros deputados, nessa occasi>la, 
c nem n.dminl is>o; porque foi. t.ol o but·nlho 
dos dcren,ores do prcva.t·i·ca,lo•·, quG eu nito po,lin 
Qllvir a Lodos, nem att~ndcl' ás suas rechtmn<;Õe~; 
foi pot• ÍS.:iO qu~ lh~s. não- respondi log.) C('mu 
era com·cnientc; o:ntretnulo no meu ttiscur~o 
puiJiicado :!pprLrecet•l1o alguns ll.pnrtos d ~ -v:mos 
:srs. _dcpnt'l.dos c~tranhnn,{v o abuso 'Jll" mt fazia 
un hb~rdadc dn tribun:l; 

:>r pr~sidento, o facto a que ~u me r~fcri como 
gc n~ha. · p ub licildo ·no uiscttl'>O n quç acabo c!~ 
aiiUlht• niio> é int.Jirnmentc CX,lCW na JÓrma, 
mas o L[UC principalmente entendi <er ti~ tnNl 
dever levar ao conhecimento d\> paiz, da c:Hunra. 
'Ü" do "overn~l, 1·cp..:tit-ei aindn, é cxetct.issimo., ~~ ~c 
inexncti.Hio houve na fônna dn m.uhn. ..:xp(>siç:to, 
com<;> j_ã d,iss~, asse-vero á com ara q~te essn iryl!
xact.tt.hto c autdn contra os proted!n·I..'S Uo ·tn · 
dividuo cujn. n<Jmeaç.io eu ccnsut·•:i X:i • mo 
damorat'P.i por~m·ncm em rectiticar a i .. sig·u1kont~ 
me:~oclidã.o que cnliio commetti, ntlm trio p,onco 
em combater a doutrina e os príncipius Llos no· 
bres deputados, pois que eu· adnütt", e nmgu.mr 
me pod~rá· contcstat·. que o cmpr~gado pulJ\ico 
está sujeitú á~ CCn$uras em lodos os netos dll sua 
\'ida publica (llllOÍ~àos) ; não se pód~ contest~r 
esse direito nem 1\ impteusa, nem u tribuna, e 
eu niio »an· dnquelles que se prcvnk>eem <la im
mllnidude de doputado pnm -virem al.lu$:u' dell"a 
e dcnunciat· Cl'imes que d!l .outl·a maneira nlio_ 
pudes~em ser estigmatisados. 

Quando um facto existe digno de cen~urn, 
Clnborn n manifcstnç:io deJ\e possa compremcttcr· 

TO"O 3. 

me~ en. tenho~ ~i.ve sempre a necess~~;ri~> cnt-agein 
pata o. d•zer.e amr.mar eomo tenho fe1to <Ju aqui 
uu na Imprénsa, onde por l:nais de uma ve1. tenb~ 
lcvnuo n<l conheeimenlo do paiz a exi~lencia de 
fact•Js da natlU'eza do que foi pur mim censurado_ 

O n• ol>n> ministro da .repartição. eompeten Le
segurnmi~nW· ha .de res{\Onder·me em occa.siã.o 
oppot't~ullJ ~ ~ ·ent.~o, ~e !lJe für permittido, eu. 
yvltar"l á tr~bunu e fnret as ObserTaÇÕeS que; 
Jlllgar.conv~ll'lmtus para ficar ainda mais patente· 
que os amtgqs de :S. Ex. .abusarüo de sua con· 
fiança. · 

Sr. presidente, quanJo em uma das se;sões 
passai.las ecoupci a a.ttenção dll cautar.a não me
foi possível r~!~rir. tOd•>S os factos quê pt·etendia. 
tr;~zer á sua. CoJnSttleraçiio, " um delles ern o-
scguint..:: : . 

Da!! fol_llns pnblka~ consta, Sl'. pt·esidente, q"ui! 
~m prest-lente d~ pruvincia, a seu bel proposito
Julgoll e~tay em ,;eu direito mu~andri a capital 
da pt·ovtnct•\: retiro-me no pr.:Siolente da pt·o
vtncta de :Sergipe. Deseja\'ll que o g<>vet•no me 
claS::;..!.-4Se se ess~ . rancei, ,nari<l publieo m~receu 
algnnat cen ~u r :t _do gov~rno por .es~e !teto~ ou -se 
pelo C<Jutranv fo1' elle JUinado mentorio, 
~m l_!llhha. :opinitio·, :::,:.~on;~, semelhante di

re•to lll~O ext8!!'•. ~ eu entendo que o presidente 
que a~s1m 111frtagtu o acto add;c:onal ~stá justa
mente ~>v cuso de s~r d~:otituido. · 

UY tia. D~>PÚ·T,,;,J :- Aimulaaça f<>i npprovada. ." 
pela nssemiJlé,• provinci"L- . 

O Stt. llfELLO FrrA~co: -Ma; com r) foi ella 
dccretatla? 

O Stt. p_,cu~;:co: -Foi uma \'erdadcira revoluçito .. 
O ::;n. M8LLO .-Fn.1.:-;co :-Foi um gulpe de e~tàdo •. 
O pt·csidcnLe mudou todas as repartições, mn· 

·d•m tuJo para o lugar que oUo entendia o mais
cnnveuienw para ser a capjtal ·da província. 
Nl\o coat~sto «JtÍc esse lugar s.:jn o mclhot·, mos." 
a •1uestfto é so o pr~sid••nte Linha o d:reüo de 
muJa,- a capital da provincm. N1t minha opinino 
ntio u podia fazer, e tanto assim ll, que eu~ pra-. 
tlcando es.~e neto convocOLl a. d.SsmnOlêa extra
ot·oliuaria just,tm.ento pat·a o dia da sua •·enrtiâ<> 
ontinudn, ~ cnfl:\o é qtte cs:;a n!3s~mbl~a sanccir:mou 
o neto jU. prn~icnd1)t o acto esta v~ consummndo,. 
n COnStituif;ào V!Ol"itdn. e continua esse dt•legndu 
Uu guv'·~rno a mcrecet· n sua cut1fiancn I · 

·como ·1uer que scjn, mn f•tct., t;t., cxtraDrdi11m·io 
parece UigltO Ut!. alguma cunside1·açào, e se por 
veutnrn UtJLielle funccionario pubHeo' p1•ocedeu Je 
cvnf,nnido.d.> com atluillu que t.·stá· estabelecido 
11ns lt: ~ s~ cumpt'O t]U•; isstl se di~~. ·po1·qne, elt 
)le\•> menos, ,J a rapida ldtura 'l ue fiz d>J seu 
rclnt1.1rio conclui _justamente o contt·:nio disto. 

~"nhot·cs, desdo ch~mnr n nttenção du nobre· 
ministro úo imperio sobre a rc)lut1içfto dos cor
L'd,,s. ( Apoirldo~~~ O estudo de_ssa •·oiJR.rtição pa.rece 
di;::n~ de la•tim,t . D"tvli·Sd est11. reparti<;iio com. 
1\ diL'ectoaia gjja•al, pug•:a.ndo no l'CspectlYO ch.;:!c 
oL·JcuaLio de IJispo do thcsoaro," mns os nbusos, 
as in·. ·gularida·k~~ tuJo ~mfim d_emonstra q11e 
scmdhan"' •·cp;ntlçào, aliús túo importaute, ne· · 
ulou'n melhoram ·uto tem. tido; tem peiomdo, e 
pur.,ce, c~1110 já di.-;se, digmt tlP. lnstimn, (~lpoia
dos.) Com· em pois, em minh•\ opinião,- que o· 
uul.Jrc tuinistt'O Uv imJmrio, t1mwndo em consi· 
dem~ão a impot't1tncia da•Juella rcpartiç:io publica •. 
vbl'igu~ a J.irectoria t·espectlVtl a fuz:cr nlg.nmae:ousa 
mm.,; itlêm de ,-~ceb~r o vrdennn '• que tà" mal ga-
o~hn. (Apoiados.] . 

;;r:. pl'~sidcntc, em roli1ção a m.inhn pro~incia .. . 
púr ~xcmvlo, deu-se o facto ~scn~odalvso de se 
snhtrahircm anui no corrt~h•. C•:nlena.r~·s de cartas 
dali i •·em ctliun.s p« ra a cõrw pu1· espaço ile ci11 co 
;lllliOS ~ .•. Utn ucgocinnte foi victhna des~e a.bn~o 
cxtraordinario, e ent:etanto quando os cmpregndos-

7 
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-do eürreio •h c:tpital da pr .• vincía 11.~ Minas, 
.aliâs tão mesqllinham~nte rennlncmd.•s, ·ent cem· 
s~q uencla dd stuts repetida.. t'<!Ciamaçõ~s puder:io 
-consec:uh- aC<m.lar a d.t·ect..n·ia d<o côrt •, o Jornal 
do Cnmmt.wci'> ·eut sua Gtr~eti..lha n•>S disse que 
o individuo 'lu e Sllbtl'ahio duas ll tres mil cnrta~ 
tlnha chamndo cunu·a si ss su.:;pe1t:\s; que n 
polici•• vigiav~ seus po~•os, Tud<> i~:" é estu· 
_p~ndo, e, note n en•n:lra, ~cnt~nar~' de cartas 
·<!r:io subtrahiJas; o émpregado continuava, e SÕ· 
m~ntd dep·•i~ que de 1\[inas ~"acordou a directoria 
do correi•J da córte, fui j1ue se Llis:o~oe ttlgullla. co usa 

.a semelhsnte •l'espeito: n<to se tinha podido pre

.sentir o abu.;o, e tnen .. s ainda süu autor! [ApOilt
dos.) 

;-;o rel~tl!rio do imperio vi q•_te es~e empr~gad'' 
fo, suhmett>do num processo, CUJO resultad~ i"noro 
fiiodl\ ; o <IUe. >*Í porém é '} U<! um negociante, 
r emettendú de Minas uma carta com perto de 
3:UOOS<JQJ, fic .• u sem esst> qcvLutia, porque esse 
-empregado, que alias ~sta,·a no cor~do ser\·indo 
ll:ratuitamente, sega!l<l'> se diz, "" peio contrat·io 
á cnsta do$ índiscrei·>S que cnnfi:w:~'' o sett di
:nheí t'O ·ao s~gltrtl do cort·eio, fi.~ .. u·se cmn a carta 
~ dinheiro. t.:•·eio qne os nobres deputados por 
Miuas sabem ue.ste Í;lCt.>, C ;>nhec~m o Sr. Cardoso 
que ao menos ~~ ficou sem o dinheiro põde pr••\'11; 
na cnpital d>< minha ,l)I'O\"lflci~ que tinha segut·ado 
un>a c.trta nn 'JUal tmha ''"''taJo a qua.nt.ia qu~ 
t•ef.ot'i. t .-i.l>Oiadas.~ Ell\ outnu partes semelhantes 
~abu:so..; s~ tôm dado. 

En niio ~ei, Sr. pt·esi(ient:!, o 'l'lC faz a. dit·ectoria 
. g :ral d·>~ COI'l"c'ios, <)'te:· neuhn:na pi'Ovinciil t·>ma 
a s·~melhant~ l'~Sp~ito; queixa·s~ n. praviucia ue 
S. Paulo, queixa-se toda 1\ pr,>Yincia de >lfinas 
entrdllntó u llObl'l3 mlnistr~) dL> imp !ri.>, que uoS 
d!ln a. notiein da snbtracç:1o de nào sei IJllantas 
mil carta~. c muito Je pass,tg"m, parece 'luç 
tarnhem nenbnma pro\'ídcncia tem tmna~o a s~-
1'1'~1h?.nt~ re~peito, dcs:>ans,, na :Hret:torl>• geral 
du~ ,;vt·relos, a qual parece 1uua. sint~cau·a excef
lcntf~; parqunnto ~cela nada fa.1:, se não appnrece 
nenl1u.u• 1Wlo dessa a•lrniruslml(ii•> puhlica contl·a 
abuso; • tiio rep~titlos e tão óSC:llldalnsos.como e ;~e 
•JUe apont.:i, cu acio qu:~ n:io exagero~ •lizeudo 
lJUe. c !I~ para uada ~en-e, . •i ue s~ria m.~lhor que 

·o dmheu·u que com c·ss:t •hr~ctona se dcspende 
ficas,;o no.~ c •fre• paulicos, ou fos ' ' r~pll.rti,lo 

·CI)lll quem trahlllha •n,üs, c g•mba mu.to menos. 
(Apoi1rdos-~ 

Ent mJo ontrctunto, Sr. pre;idcnte, que um:. 
m~di.Jn bem simt>les P'Jul!l'i:í r·enwdiA~ os incon· 
·"euiente~ <l nbnsus 'Jlle se dii·> a respeito d~ 
,subtrn~~'io da~ cn•·trt< p:u·tieuhre.>: bastava sim· 
vle~mento qlle i\ •lircctoria g ... ·al dos çorrei.;>~ 
:>tJ,,mus~ 'l''e em \'C?. uc nm<\ lista 'lllO s, re· 
mette c:.1m as e:u.·t·ls p:lr;f a.: ·liff!l't:'oh~s a;m-lcia...;, 
·fos-;em ·lnns, R<~i~M lns pelos resp~cliY·IS em· 
pr,~gn.Uo:; d • COlTeio·, que um~\ tb\S list!l.~ SI.! at"ChL .. 
'\'asse e outra s·~ collnsso n • lug:tr mas publico, 
para I'Jn~ t'}dOS qn' r >SSClll pt·ocurar SURS COl'· 
respondencin$; sem incümm 1dal· f!1-uitas vezes 1'1 
emp•·egndl)s nlgumos ,. ·zes ~rosscu·os ~rtjJOiados 
p1ules~cm s,,ber se tinh~o ou n:io cnrtas. Aind,;, 
llo11t~u1 recebi n e<ll't"t"s:J~1ntfencia de 1\finns f'[~~~~ 
mo ehc~Ntl t>~tn corr7i 1 p~o~hn) passaJo; t•rzl. 

-costume t~.t1.erem ~'JUt (\ mrnha corrcsp •ndencia 
agora poi'étn rmtc-ndér;'i'l dev . .!r bva.l-a á rna (1; 
. S. Di,•g •, ']U•m•l·• a resioienda dos d<!ptttados consta 
de nrmt list11 ímpr~ss~, e cu mot·v !IR rua da AjuJn 
como Y. l'~x. sabe. ' 

Cha•.no p •i;a •nte t(io Jo Sr. 1ninistro Jo in1p~rio 
pau este assumpto: pe,;u a Y. Ex. qu~ intcr\'ct>h!l 
paraqne ecs~~lll tu.ntos c tiio rep~ti hls abtt..Jo.-; J'• refc•·i.lc•s pela impron~a, p"los partõculares, ~te.' 
eto. O ~o~tci, cst,\ m:tito mal dirigid •, n:i-.1 põd~ 
.c;St :r plHor. _. 

L'~t S1<. D,;r:>ur~Dv :-Sens empr~gaJos são mnit,, 
.mal Pa;,tos. 

O SR. :!>h:LLO Fa~~co:- Não contesto essa pro
posio:iio, o uobr~ mini~tt·o o dir. em seu rdatorio:. 
~<t pnJte .. <lla, e t~lvez ainda o faca na il• dis. 
cns~io, chamar a su,, attenc.io para este 1>onto -
na pro,•incill. de Minas hu um despt'•>PvsiLo tai 
a respeil.o dús ordenados desses fnncdonal'i ... $ 
qu~ n.oo sei como se podou·-~ com ju~tiça.su;tent•>l-o; 
to:J.os os em prJgudos s:io Uld~Q ui n ba.meate retri ~ 
bu:d~.<; o fid _do th~sourciro, po1· exempl1>, do 
corre1o da. eapttal, empregado que Ln1 a l'~s!)Oil· 
s:lbilitlale du , s~gu.ro, "t~., te1n 16$JO'J por tuez, 
'JUalldo ca.d•t um do$ pedestres do mesmo cot
reio tem 18SGOO. Entretant •, são empregados que 
tt·abalh:io dia e noite, e cuja., surte m~recia ·ser 
tnelhorala, pr<ncipalutente qnllndu Jespeudemos 
multas vezes a esma com o!Jject.Js gu"' niio sàú 
urg~tl tes. que niio interessao au publtco em geral. 
(~ipaiadas .) 

Como o nobre mini~tr.:> do hnpe•·io ao terminar 
o seu. Jiscu1~o di:::.stJ-ln~ que uão aceíta,~a a emenda 
que eu offcreci elevando o or.lenado do reitor 
do collegio de Pedr.• II, por,1ue se achava au
to:>risndo pnra con&ultar melhor os int~resscs desse· 
funccümario publico, etl cru occasiil:o com pctente 
pedirci liccn~a á camar.• para retirar a dita emen
ua; todaviA. dit·ei sempr~ (jU); quando um profes· 
sor, um dos lent"s dnque[le c •llegio, tem o 01·· 
derm·"lo de I:')O:JS, seria muita injust:<;a qu~ o rei· 
tor do collegio continue a -ter apenas 1:2Dil,S'. Nàõ 
ê possível que s' encontre um in·.lividuo eom il~ 
necessaria< habilita~õ~s, 'lUe ~e o·esolva a acei
t:>r o emprego d~ reitor com tib exíguo ordena.do. 
A. earr.arn sabe que o vror,,ssot· naqudle esta- . 
b~leoimento qne lecciona. duttS ou ~ tres ve7.es por 
semana, q ttando muito, com o .ol·denado de J :tiOu~ 
est\1 mu1to mais bem uquinhoadv do que o rei
to\', 'JIIP- ,.lém de todas as habilita~ões que deve 
ter para scu1elhante emprego, tern ,j,, P"tmaH~
cer const:llltemente no estabelecimento. 

Por esta occasião pedir~i ~o nobre minist ''O 
{ou antes repeti•·ei o ped•dl), pc>r ~sso que ju o fiz 
qu>~ndo S. Ex. !'.aliava em nma das sessões P"S· 
sadn•, posto. que . n·'io iosse publicado o meu 
ap~t·t~). pedirei a. S. El<. quo acabe cvm a interi
nulade da inspee;toria da instrueção publien. Cunsta
we qnc ness~ lug•.r se ach•l empre.:a,to o ::>r. 
])r Pacheco, cujns habilit.t.Çites touos me nsseglt-· 
riLo ser mnis que suffictente para semelb:mte 
emprcg0. (Apoiados.) Não tenho a fGrtuna d• 
couhec~r esso ciJ.f\,liio, mR:s as infc)rma.çõe,; que 
wnho delle $iLO extremamente lisongeirflS ... 

O S:t. C.txozop Bo!tGEs:- E' mo~> mq1b ins
tt·uido, est<\ mmto n:} ca;o. 

O Sn. :\fELLO FuA:-:c.:>: -Sr. presiu~nte, eu não 
posso rctit·a t·-mc Lleste I usar sem dtzol· al~mas 
palanas "o honra,lo depuLQdu pelo lti-> u~ .Ja
neiro em t·esposta. ao seu \·h·1dent~ssimJ dlscllr· 
"" ~ inopportuna [H'.:>vocaçilo com que S. Ex. 
ent~ndctl <JUC de1•io. chamar-nus para n discas
são. 

Qua\luO um partido, dird umn opiniiio, está 
mot•lio, _cvmo o not.n·c dcpatudo a.:iSCVdr4).11, (juando 
c~su. opinião p.>r culcu.l .. ,. ou con•o o uol.Jre de
pLI.tmltJ t(uizcr, mesmo l,ar•L çundesl:'cnd..:L· (..;I.JUl cUe, 
por impotencia relu·a:se da sc.,na po1iti~u. par~-ce· 
me fiilL:t d~ ::; .:llct·osulaJe pruvucar essa opilliào 
para 1'~1-olvcr o pass.ul.,. e discuti•· actvs que por 
mai~ de umn vez t~m si<lu uc~usaJos e tlcfc•u.lid->s . 
Ma~ cu u.io e;t.auh.ei que o nol.>r~ deputauo uus 
chamasS(! pdtl IU!lflJira p;Ji'<jUC \) . f~z á diSCll>· 
são, qnandv ollo n.io p.:>upou nom as cinzru. tio 
vonet•and" Sr. Paula e ::>ouza, d<!s<o distiucl.o ci· 
daJ:lu I.!Ujns luze.>, S\.'rViços rdcvanth:iill'lúS ~ pa
tt·iotism~> núm o. nobre deput,\Jv, ue1n· ncnhu..m 
'' utru cucn j ust:ça podot·ia conte.sta< senão inspi· 
l'Ut.l(l polu. iutol~run~l?l· quo foi, e ,c Scrú. SCU1pre 
tenivd conselheira. \ApQiudos. ) 

Por que ntzõ.o o nobre u~putado, que se aprc· 
senta a•l'Ü eomD cam[H~ii:o e t·cpr~s~utante ge• 
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nuino ·de todo o partido con~ervador, não tomou 
em consideraçlio , D.ào demonstrou a. c:<actid:i.o 
das proposições do . seu di:;_no irmão, o quul, em 
uma dos precedentes &e&;oes, accusRndo ·o n•i
nisterio actua!, dec!ar<Ju que não tínhamos &~·s
tema repr~sentativo? Por ventura niio ~ I.'Sta prl)
posição a repetiçi\o daquillo que por mais t.le 
uma v•:z d'este!l banco;:; se tem proferi(h 1 ~fns n>i.o, 
o nobre deputado enten•!e talvez o miuistorio em 
perigo, o pois como orgão g ,nu i no do . partiuo 
conscrvad'or como elle se ~ré, '.Jllcl' Impor o s~u 
ministerio: porqunut<>, a intoleraueia entan-le 'lua 
não ha ay~toma repra•entativo quando certos e 
determinados sonhares, quo o nobre doputa lo 
conhece, não es~o- . OCCl\pando as cadcil·as dos 
ministros I .' · 

-Sr .. pr~sidente, eu não ir-ei discutir esso p.'ls
sa·l•), ae?mpanhando o nobre d eput11do: toJos 
nós temo;• commettido es5a5 e tnuitas faltas: 
rrconllecêl-o só o pôde deixar de fazer a into
leraneia; pretendo unicamente mostrar a inj us
tiça do s~u vrocedimento. O nóu~~ <lepulado não 
se contentou ca·m aggred.ir uma opiní"-l morta, 
uma. ópini:'tu que po• seus actos Huicidon-sc, cn
mo .o nobt·e deputado diz, e qtt~· ap~1.!ll' disto 
t!lnt'> o incommoCio.; não irei discutir 'todas CSi<aS 
p.-opódlçiles, direi 'i't• o nobre <li!put:l<lo; ~cmprc 
13ominado pela intolerancia, nc'!l vio <tuc !l'l:m<l•> 
w:cusnva o seu collega- pelo lbo <lc J :onen·.;, P•J~ 
ap.,i:ll' o ministerio e censurar a nrn presíd~nte 
de p t·ovlnc!a, _procedia d11 mesm:. fórma, cnu: a 
ditr~ren~a ·da violcncia, dcfe.,dcndo o presidente 
e accusnndo o ministerio, · 

Ni'i.~ entro ri ' SStl$ questões, deixo .Ms ~r.;. nli
nistros e no nobre president~ do Rio de J :lnniro 
o trabalho do liquidar totlns . elln$: não posso 
parém ur.b:ar <.le recusar a _preteJ'lçiio com '1 uc o 
ilnbrc deputa-to c os poucos que pnl'tiU11io de snn 
intol~rnnciB c exclustvismo se julgao o~ 1micos 
rcpl-~l'()ntnntes tlci · parti· lo conservatlo1·, o conV> 
to.o• ft1~em umn · t.ipposição pessoal q ill'l'"'l!fica
vel 1u:.- ministcrio ~ oi maioria que n ~u•tenb ; 
sim, inqualificavel, porque os pr1neip!os s:lo os 
mesmos, menos o exclusivismo c mt~lcrancia, 
menos as pessoas que o nobre deput:tdo julga •tno 
exclusivantentll tcll\ o dirl!it'l de g.wernl\r·: •im, 
senhoms, eensurnr o mi::istcrio octual por•rua 
t>llc ·não é conserva·iór, qunn~o nad11 rem feito, 

no~s;os princip'os vão _tri!lm\)hando, fazenJ•' pro-
sclyt ·s mesmo entre os amt::os wais deJicados 
da or•"l~m e· da conservação liem entemlio.la •. 
(.-tpoiado.t.) · 

Eu <li~se que niTo · enxer:.:ava os motivos que 
o nobr•> derutado ·t inba para pronnnciar-se, como· 
ha..,,a f~ito 11 respeito (\O ministetio; a nito ser 
o deSeJo de que. elle · ou cert.a. p~sua Indicada 
pot· elle, occul?e o go,·erno do · paiz; p orquanto,. 
senhores, (Js empregvs puhlic"s Mm sido dados 
no• cc•rreligi~narios d•l honrndo deptua do as 
~:racas tl!m sido l•beralisadas a esse partid~. 

E' verdade que eu t~nho ouvido uma ou oub·o. 
censura n rospoito dessas graça.~: mM eomo •·lias. 
nllturalmente recahiiio sobre os corrclit:innarios 
d o> nobre deputado, n:lo me compete tomar a. 
defes.'l ; ao nobr" deputado, que os conhece, pet·-
tcnce fnndamentar- sua< censuras. • 

::ie por ---~ntu.ra . .., uullre rteputado tivesse ~ 
fra•aqueza de ce1~surar uma ou ou.tra coude~o~a
ç~o <tu e . coube a 11!11 ou outro melllbro uo p~r-. 
tttlo a QU!J ~ . nho a honra.· tl~ IJC~tencea·, eU. 
np P.Sentann ·u. essa a· ildesa, Ju;t>ficana ess" ;\cto 
do govuuo : p •rque, senhure~. po.t•a · a nu"ha 
pn)\'incia., pJr exemplo, houv~t·lio cincú ou scis
c"u<l,•coraçõcs que reealtil':lo .tltn membros tlcs~e 
pili'Lido mot't<> " '' opinião do nob•·e dep~tadv, e 
frU de•afio >.1<> n.,bre· deputado que cuntest~ o 
m.:r(..-eimento c.Jcss\!s cidadãos pr\!st.nntP.s. I)- que : 
nwstre 'fUC clles desltonraviio essas grata, com 
qn~ S. !li. o Imperador 'Jll i~ retRunet·nr os seus
ser viços. (Apoiados.) E' cscus~tdo, Sr. presidente ,, 
mf•;rlr nomes. U nobre deputallo achou-se . em 
pusição <litl\cil; o nobre deputado act·edita estar 
na Russia quando cl!e acha-se un Amcricn. (R i , 
sallas.] Entcndtl que umn con;;ervacão emperrnd:l.~ 
011 pertinaz como muito bem disse o nobrd mi-· 
ni<tro do impet·lo, é que . póde salvar o . paiz : .. 
outros enteudem diO:crentementc, e o nobre de
lmlc,.lo niio póJ>!, G<om inj11stiça., pt·ovoc3r·l10S. a 
tliscus.sões dusn.g.-adal·~is, qu..; po<lCnl conevr1~~r, e 
de Cacto concort'(:m pat·a auedar os nnimoi c pcr0 
turbat· essa tranquili.tllue que o pCiiZ ;:;ota, e ta:t to 
inc:olumod .. t :1 als;uem ; a :llguns ambiciosos prin
cipllllncnte, Sr. prcsidcute, que súmente, pre,·:~.
lt:o.mdi)-Se da qualitlatle de parthlist,\S neces
snrius, podem cxi:;ir ~ exigir tudo •!Uanto _elles. 
cutenúem pcrtcncer-llacs por direi to. 

Senhores, cs:;a opiuião morta em que tanto 
!nllou o nobre Jcput~ilo, pi.>r Yentum algum "dia 
o;,..;s ·utott ..:omo sua bandeira a I'P.sistcncia t 
C•.rmmctu::u h~pt·udencins, sim, nno o n~gar.•l; .. 
mas (l"r ventura a intolerancia c cxclusi\'ismo· 

é u'll facto · que vejo, mas que niio posso attl'i
bnit· scn<'io a\ intolcmncia e cxcht~lvasmll. Com 
dT~íto, o nobre deputado S<'m nlgnm f<tntlnm~nto, 1 

~em Íll\'Cutnr algumas razilc~ q11o 1m•lcs•0m jus- ' 
ti ficar o seu proceJimcu to, não pa.li11 pt'<•tntnc nr
ijc como tem feito ne~L:. scss:\o El.l sinto •1 u<) 
o tlllllt·o ti•Jptttaulo ll'itl esteja prc~~utc: cllc po
r,;m lol'á o meu discUI'M, o tl!l <Illizcr ser justo 
rc!eO'lba!Ctlrà qn1! o mini:'!Ôterio tnercco rens:url\SJ 
nii·> por svt· rdomJa<h>r. ma.< i•tst·un,•nw pot·~u" 
tem •lcbuttlo;> d e o •or, poa·quc n ·io t<)m l!lltisfo•t"' 

n'io tem f,ito o tncsmo? (Apoiados.j E demiti$, . I s.·nh•.•res, ac~itai n conliss1io qu~ fa<;o : mas r cc()
l nhecei t<tmbem qne Msn. opiniiio gcnet·osa, qu~ 
. t!iz"i~ mort.1, com:nctl.l•ll principalmente o e,·ro-
1 ·de eahir no laço que t1·aiçoeiramcutc lbll ·nrmoti 

a e~pcctati~·n puhlica, nem " necessldll<lc <l:tô 
reCurul:IS g.irnlmentA r•x:lamndo.•, c tnosutr• pt"O
m~:tt idus pelu nctual ndmini&traç·l:>. !...ll•ni fl t1o.<.! 

1 8c o nobt'<.l deputn·io n:<o f<)SSe fdizm~ll\c !;tlia·lo , 
pela intolct·ancill e e:~:clusivi~mn, teria nl.lun lado 
!leste ~cntido c dcmonstrntln qt•c n c•Juti:lll:lç·io 
da actualidade e contraria no systema rept'escn
~ttivn, que seu lio'bt·c irmii.o declnrou. (,llseado e 
mnrto. . 

Disse eu, senhores, que o nob1·e deputa.lo rn·.:
cisava de prstextos para se pronunci~r c<>m a 
Vi•Jlcncia que a CO.Ul3T(\ p>'C&eiiCÍOU, C~m e!foito, 
que mo ti \'OS tem o nobre deputndo pare sep:.rar-se, 
como tem f •ito, . da op:nii\o domiuM~~ ? Em 

.primeiro lugar ::;, Ex. Kdbeiio á mnnifcstaçiio de 
YaS:;ouras, i.l~pois entendeu. que o s~u procet.ii

. menta tnlve:r. o. compromaLti!S8e para. o · Ílll.uro, 
f' apaur (las prov~aç:ões 'lUe ett deste lugar 
lhe fi~. pas:lou a encarllr a· que;tã., ~lfferente
mente ; isto é , abandonou aos am ig•JS de Vassouras, 
e p:tssou 11 aggredir-nos, tal vez porqu~ vi o que 

a int.olel'!IJ'cia, dnndo l:"lpes de estado, snltando 
por cima <to todO& <•& deveres ...• (AP••illdos.! 

Pnrn que poróm tliscut ir isto? ( Apoirnios. ) O 
pai~ to lo ~auc <1ue sempre que· 11 ' ntolúru11eiA 
est ·, uo pocbr, o sangue l>rnzileiro cone, ou pelo · 
m~nos tudo se n::ita, e o paiz dca di •·id ido entre 
\'encidos e 'I'Cnccdores. [Apoiados.) 

O 1\ubre . dcput~do não vé que set;a um absurdo,. 
mestrru uma loucura haver b omen;; .JUe -le'<'an
t <Ssem a bandeim da revolta como principio?· 
Ma,; o nobre deputado diz: t~Na•ia, e<teril.idade 
perignsfl, eis aqui tudo quanto dessa opinião tem 
sabido. " Ent,·etanw, Sr. president~. sem ir tio · 
longe conto o nobre deputado 'fez, direi np~nas . 
quo essa opiniito sah·ou o p!tiz e ás instituições 
em l:>n : que depois v.-.lt:t.ndo ll'l J>nder acciden
talmonl.e, como disse. o nobre deputado,, porque · 
u P"'ier per tence a cet·tos e (),•te rmiAudos · inoli
' 'iduos que ell() cor.bcce, digc-, essa oplnllio con
correu p:1ra a lei de a tle Dezembro, ~em que~cr,. 
é yerdai1e. entregat· á thscriç;\o da policia .a li
berdade do eio.ladiio ; c fez mais ainda, pacificou 
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-o imp~l'io ,; •lot()u o !)~i~ ~om algumas leis im
portante~; ess" opinia.,, apezar de qu~"to disse 
<) nobre depulad<J, acnbou com o defieit. 

O Sn. F. OcrA.'\"L~o."SC.:-E' unta ,-.~rdtade. 

O Sn. lllEt>Lo FR,:-;ço: - .'\.e:tbOu c.•m o detieit, 
-como m~us <lé umn W7. ~e provou nesta easa.. 

O S"; 1-'. O•:r ... v.u:so: -E se di~~ na fnlla do 
throno. 

O SR. l\h;r.LO FM!-.'CO: - EntretRnto, Sr. pre
-sidente·, ~~ssa opir.ião ten 1<> de ltttar com os pre
.conctútos, tendo de Int11.r r.-)msigo mesmo, porqu~ 
.eu rl!conheço eom o nobre de~;~utado que ultima
m••nte fallou, essa opiniiio subro no pol~>r q<U!.ndo 
niio J e,•itt; h~~ita,-a, pnirasa pela nc.ccosidu-ic e 
tli'iô sn.tis(a:t.ia cert·1S cunlprornisSCl'5, porque .alên1 
de tud•> era necessario d"struir praticarnente 9.5 
'Calumnlns da intol~r.>nci& e cxclusi\"lsmo. 

O ll·>bre deputn.lo •1ue ncg;L ate a cOnTOnian · 
.cia dcosas p•lquenas rdormas 'l'le nos tem sido 
annunciada; c <ltt-~ nó-; •tceitnmos, promettendo 
o nosso V•lto ao g •V,·r·no que as re 1lisat', dev,; 
saber 11ne ests. ·opinião \'i\'ü• cx.ist-e, e exist-e tn<lis 
fo1•te. d1t qt:'e a desses n!tr,Jp;t·nUos .ou conserva .. 
dores. pe,·tm·17.es 'lUe entond~tn qu~ a pe.-f.,LÇ'i" 
hurnanu é o est.o.d .• cst~\CÍtHlnl'Íl) uu ·a inet·eia. A. 
inercia. Sr. pr·csidente, não é a perfeiçit•l humana: 
-o nobre deputado qne e.<tá ao tndo de V. Ex. 
sahe di<t' .perfátame;~te; o honrbm aperfeiçoa-se 
.consrnntetucnt••, c a $OCíeda·i~. apezar de tuc:lo 
.qunnto se lh~ oppõe, ma.rchn e ha. d~> marchar 
{!ara lttn estad.o melltor. E' pois inlispen-· 
-saT "1 que se reto~ue a legís\;~çilo. N"rn se !liga 
que ha perir: ·~. em ~c c lmpro1llettcr um l)u outt·o 
<Jue n~o póde \'ir '' e.;ta casa sen:\o pvr fot•ça da
qn~Ua. eonsa chamada ehapn: est<J 11>\tur,.lmente 
;;;c ha •le reçoltar cont.·a um·• m~diua quu !ogo.l
m.ente lhe trancar estas po,·tas (<lPOi'!do<': mas 
(j uan i o O [IRlz {'Udet' S~L' r"po·es mtado, quando a 
opinião publioa se pntler on(lni(eslll\' CO!l\'CnienL~· 
men~~ ne<tll casa, niio r~e•)ie "nobre dQput:ldo re
\'Oit:is: pelo contrnril} u adminístra~iio suprema do 
-eslado teri\ mais vi,~nr. " paiz descanstm\ em 
seus \e~itimn' reprcs.~ntantes: a morR~ida Ie t•>· 
tnnr.{ seu. lug:ill'9 u todos 'tJS ln·n;t.ileiros s·~r.io fe-
iizes. · 

Sr. presi•lenl c, quando no paiT. u ,,,, ha uma 
s!J pess-)a Mdat:t qn-, pos~a "''m r•o.z ia contc.;
tar qu, o ch.la I" '• ain·ln o umis [lt'ocminenh do 
Ímplll'ÍO, 1l'Ô0 p(, le ltW 1l~SC11tl) 110 [l ll'hllllC!ltu S~lll 
lit-.'1\i,;.at t..lo go,•ern.'t (·~l! fu:tt:• 1) ~tu·~ pt'lt\'ll:, se .. 
oh\lr~~~ se.11i•l .n ncec~ilhith.it-! de t·~C.H·mo.l·-~c a 
lei que e ncor,·e [\R ta '1'1~ o ~rotl!ln:l t'elw~sento. · 
th·o s.•jn too ht'llllltnwnt" f>tl~olRdJt (Apoi<rdO.<,] 

E\l cootinuru·ei JKli'S, sc-•h,u·cs, a pe ti•· 1•·J ntt
ll'Üslet•í[' <JHJ n:iu Q-4tunrt!~H~ que niiu rt~ "';olJ.:ll'Jc, 
9.11~ se co\l-Jqnc iL fr.,ntc ,Ju~ U\'CC~sldn:tes pu-
15\ir.ll8, sem receia r o< dcseu!l(~ll(fllll~lll~s dn in· 
tolmm\ci \; pOl'<ll'C em tnl ca< • o ~ai r., e •m ~x:
cepçii:o du muito p~ucos, o nuxi!Janl : Sim, o 
tJerigo, se 11e1·igo hn, qunl\do o patr. está como 
todos ..-~m. cxi~tc n~ssa c•mScl'l"d":io qull nã~ rc
~onhuce sua~ ''er.tnd~inos nec~S<id:ules. 

Eu <lnt!mdo, Sr. pre,<ident~. q11~ lli'C~p.tlto u.~s,;:l 
tai 011 qunl rcf..rm:t t•nt'!:HnelltQl', c <ln~ íncom
patibíli-laJ•,s. o n-•brc d~putado u<io póJc r<>peth· 
as suns perguntas, c dizer·nos q_ue niio ha op:niiio 
fQl·mada. no pniz: n:io, cida. hi•ts muit:} imp or!an
tes, pert mccntes a ambos •1S !;~rios politi<:os em 
que o paiz se tem dil·iJ.iJo, tem-se prvnuncíado 
a fã 'fOr d•ts rcfm·tn:r:;. 

H a. em verdade, os magistrados, ao meno~ 
~m gt!lliJ .: p.u·t~. qtt·: nti'.l padem ac,;it.al·IIS; c 
.cou\o. a~~Jit:tl'dn c:Hle~, Sr~ presídente, me-dij)as qn•} 
poú~m df!Sio::a.t• nlguns. n·i,, digo t•lJos, qne os 
priva dCS<'! coutaot<> bencfico, P~··.. ell~s. dos 
.Brs. ministt\.>S tlc <·.sLn.do, desse contacto em que 
se tL"ocã.o palavras uff..:ctuosas, dc.s.se contacto que 
ce<!unda em oenoncio pt·oprio? 

O suiciJio ct·cio que niio é pennittido, é mes
mo um crime ; CS!ICS segarameuto hiio de achar 
muit' inconstitucional a medida. 

$() por venturo um magistr·ado com 3 m~zes 
tl~ s~r,·i~o. ou pçuco IIHLis, für rern~Yido de urna 
camarea de p_t·imeira cntr-aneia para outra de 
segun la, em cansequeucia de rela~õcs: qlle têm 
com os Srs. ministros·, Jtatnraltn,,nle lht! h a . do 
parecer. ineo!?-~títucíanaL uma medida que o prí\'a 
da c•mtm~aç:1o de semelhante relação, quo lhe 6 
tão pro\'~ltoSol. . 
- Senhores, cu pe<;o <leste lugar ao nobre d~pu~ 

tado que não p'-ocure de·m'\neira algllma nzeda~ 
as discus~ões, c chamar-no> _ para un1 terr-eno 
que e 11 entendo fôra da.s. cooveniencia$ : o nosso 
passado ahi está, é do domiuiv <hl hi$loria: o 
Ilistot·iador qu<: . o descrtile, mas não o nobre 
deput.ado, dominado como e;tá pela intolP.rancia 
o exdu.;ivismo, (Apoiados.) . 

Ell entendia, c entend-> ainda, que quando o 
minlsterío annuncíou ·a. ne~<isoldade de lll"umas 
l"i3rot·tr.a~. Jlào foi, Sr .. prc:o;idê.nt.t'!, fJenão e~ _con. 

I s>qucncía do reconhecimento de u<n facto; isto é, 

I que a pt·etc:.;to de onle. m e . conservação se tinha 
. ido muito alem do que convinha, e por consc
guin_t_e me paNceu tambom conveniente que a 
opposi~:io liberal se cala;3e o espJrasse; isto ella 
o ~L . 

O !t"""'rnó tí.'m pNmcltído, tem encontrado dif
ficuHo.•le< em re,\fi$at· suas pL·omessa.s, n\io. du
vido; tal\'ez espere con\'cucer· a intolerancia, 011 
esc,olhc oppoduníd~de. Eu n\o tenho razão para 
acreditar ••a smceridade de todas as pL'·>messas 
que o go\'eruo t~rn f~ito; todavia -.conti<lUarei a 
esperar. 

Continuar.:li tambetn a f•zc~ ·as censuras que 
me parecerem com· ·nientes sem •lesncatar as pes. 
SOIIS dos 8.rs. rúhtistros, l'espeita!<do a to!;los sem
pr·e, ~>poz.>r de p•·a,•ocsJo, como é rneu costume 
e deve!': contitl>ULr~i 110 >nJ~ono prop•;sit·;, e di
rei ao nobre deputado a quem re•pon<lo que não 
uccitarei. mais suas prvvoco.çõ~s. · 

Detx>, Sr. pre3idellte_, a }l\'On opposição, fe·
lieitando-me P"' tm· p1•e;cntidu prim~iro o ·$eu 
instincto, as suas inclina(Õe~; previ sempre nell11 
o demonio da intol~rancin. previ qu~ n iutolcran
cia era o earaeteristic-r do nubre repr~sP.ntnnte a 
qvcm 1·~sponJo. Do!iKo, pois, a jo11en opposição 
e·.tregue a.> sc11 de~tino, deixo-a entr·egue ás S\tas 
~spomn~~s; c lhe d.rer que, ap~z·•r d~ jllven Q 

r~tlomada com o ~cu colla•· <le diamantes brutos, 
11 :I v tne requestarú. 

O Sn F, Oc-r .. nA:-;:.): - l\fuito bem. 
A discus~:t•> fie,, adiada pela ho~a. 
O Sn. Pn~:<toE~'TE mar~l\ a ·ardem d,J di8. se

guintt- c len_-lta a sess:io. 

Sc>J.<iàC> P.m r:;; de .Julbn. 

St~m.<R m.-E.<'pdi~ntz._- Apo·e.<dnl•tçilo do regue· 
rinl~a.to~·. Di ... vcur~·o d.·; SJ+. Leitdo da Cun1t~.
OrJem do ui:\. - O>·r.cun:~t(o do !mperio, Dis· 
curso do &· .. nm·úosa. l'ot·•ção.-Dl$pensa das 
l~i• "~ amoJ'ti~uç<'io. Discw·sos dos S1·s. A>·a.u.jo 
Lim~. Parcm~gu:i -e. A•·a100 Jo,·ge. 

A' lrom d·> costlm\c filZ-se a chamada, c nchlio· 
5e presetttes os Srs. Yiscondo •lo Haepend", 
Paula Can:lido, Maoha-.lo, Co,·rêa da~ Neves, 
Lim:>, P"chec~ JorJ•~·'• Jose Asee11so, Leitão da 
Cunha, Se:íra., l>au\.1 Baptista, Ferr.Jira de A?,iliar, 
Almdd:. e Albuquerque, bat-ão de Maroim, 'Iitãra, 
Cunha, Augusto Chaves, cunegu Leal, 'feixeira 
de s~uza; Siqueira Queirot, Araujo Jorge, Gom&5 
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!libeir.>, F~aTa:z, A.ntoni? Carlos, Q.;()S Siqueirn, 
A~dré· Bll.Sws, Atrigio Ouimouiles, Barbosa da 
Cllnha. Luiz Arau o, H enriques,. Pedreio-a, f"in oa 
e .Si Iça Sobrinho, lodrl:."lles Silva, Taques, Dias 
de Cli t·~·allu>, Caldre e .Fiiio; Luiz Carlo", l:ibeiro 
da Luz ll Brusque. 

Cotnp llrcccndo depois -o$ St·s. Y. Lisl>Oa, P·•es 
Bat;r<lto,. Purana~ná, Duh:a · Rocha, lübciro, Beli· 
.sano , Breta.s, Vb·lrn de ·MaUus, Raposo da Camara, 
Sayão L·>bMo Juollor •. Beo·nar4o de Gouvõ '• Pauh\ 
Sanl.t>s, Sour.n L elio, F into de Campo-, F Ocla· 
via>oo, Luiz Soares, Jà.:inth•' de Mendonça, Mdlo 
Franco c .\ranjo Lima,. o Sr. preshl.cntcl abre a 
ljessào. 

Cor!lpareccm · depoís os Sr,;. F ernondes Vieir•>o 
.Costa Machado, MeudP.$ ~e Almeid>\ó l"aust..,, 
.Nebias, ::>ay.tn L ·ooato, Teixeiu ~e Mac.,•lo, A:u· 
i(llSto de Oliveira, '1'o'8.vassos. Antonio Cu.ntlido, 
Jol!é ?Jlnthuts, L ivrament>>, Belf•>rt; Viriato, Nu 11-:~ 
.Gonçalve-<, (>auua Flt•u ry, A.~eredo Coutinho, Thco
. philo. Hippolyto, &.>eco, Custello Brm1co, conego 
Silva, Sat'lltvn, Pachccn, Dooningues Sih·a, Pel'eirli 
dA S 1lvn, Nab11co, Horta, Monteir o de Barros, 
Magalhães G:ostro, Z..elln rias , Barbosa , Paula 
F onseca, Só. e .\lbuqn~•·que, Sobral, Braud:lo, 
D . Frnnci sco e Candidu Borges. 

Lli-se e approva·se a neta d:~ scssio nnter iot·. 

Um officio . elo Sr. m'i.nis(ro d o imperi<>, en,·iando 
.mm .!lutn:;rnpho sanccion:t.do . dn resol uç:to que 
a u tonsa o , p;uverno a conceder H mezes de li· 
::Cen~a com todos os seus vencimentuS: ao Dr. A ll· 
.tonto .Polyear po Cabml, lente cathetlratic.• de 
.clínica mcdic:l da faculda<le da B>hia, para ir á 
,Etu'Opa to·atar de s ua. saude.-A m·chivar. · 
. Um requ~rimento 4o palr o Guilhe:·me Paulo 
_Tllbury, p roprietnrio -vitalício d n ca leh-a puLiica 
,de l nglez nosiJl. córte, · pedh1•lo qu•• so mnndc 
pagar os ordenado~ elos sn '"" clnl'uutc ~s ~u.1e~ 
'este,·e prlva1o do cS:ercicio r.lit <lit· ' .:adcil·a.-A' 
1• comruissão de orçamento. 
· E' lido o npprovado o seguin te parecer: 

u A commiss:\o de pensões c t>rdenndos t~mlo 
examinado o requerimento de l >u lro 'l'll\'ar~~ o.Jn 
.Cnsta, so.licit•1dor <.los feitos da f>1zenua da pro
v íncia d ;l Pnrahybn, <( U< representa contru tL 
ordem dtl Uwsmtro de ll l d•l Ja•teiro d<> nnn <> 
pro:a:im~ passn<.lo, q ue . mandou ndo só restituir 
.a dill'er nn(n de :>uns que percebeu desde J nueil'o 
de 1:-).j·~. ~ (lo ::1()06, seu anLi~·.o voneimentl), mns 
t.ambem cons idera estn nhlnm qnnntin c<•mo ~ou 
vcrdaddl'to · orJcnado; é dtl parecer que, nUen(n " 
nu•teriR dn peliç.>lo, t. e$tn da compet~ncia J ot 
res p.,cti\•;l coonmissii.o d~ fnzrmln. 

" l'aço da ctunnrn dnd •lcputnd<ls, 4 de Julho 
de l~J.-.ll. F. Ji . d.z Sil!J<!il'<l.- Gome.< Jtib.liro. • 

<a S 1•, lUlJul ro <la X..u",- S r. prcaidcn· 
te·, qunncln rnlln·.-,, n:t ~cs»iío do dia 2 uc Julho 
o nol>t·e d• pnta<.lll p!la proviuci>l do R io d~ Jo\· 
neiro, dando e'l '"" nptll'te, Yi que outro nobre 
depu tado, dirigin<lo-sc .a m im,1·csponctia·me: n!io 
Oll\'Í n em c11tcudi o ·quJ cllc. disse nessa occn· 
aiiio, p >rtÍD\ ''••jO a gora O segu inl1 h parte: a 0 quo 
o n<;~bre dcpllt •d•• d iz são · p:olavras de ~crvi· 
li!lmo. " Prot~sto eoutrs. ·este ap:ut~. e upillo 
com ener~io. a Ofttlnsa o · injurtA. ... que ncll ..: s e 
conté m. ~oi<> q~ter() que a eum nra e tod •> os q no 
l er""' o J ,rna.l pens.:m que o &C()ito, nlo: a·c
pillo, e r epillo com t<Jda. n fo rçn. J"imit-J-mc 11 

' estus palavt a.~, pQrque não querei tr .. zcr para. a 
~asa quest\ics d<!sagradaveis·c irritantes. 

O Sa. Pal!> t D:.::-r·r~o::: - En tambem n~o ou vi 
o a pnrte •lo ::;r. deputado · pelo Rio de Jnn"iro, 
neno o <lo Sr. de'putado por :Uína~ Gca·aes, por· 

1ue se ~ tiviJSsc .ouvido não deixaa·i ·~ de chnma\· 
á ordem os bonrad<>s membros. 

0 Sa. F . ÜCTA\'l.lso: - lias Y. Ex. det·in 
chamar primeiro (l o rJem a quem me prot•o>Co.u 
po•·qu., >~.l.iás eu n lio tet'ia l'espondidn. ' 

O. Sa. P RESWENTK: -J•t .disse que chamaria á 
or<i~m Utnt • um como 011.tt'o senl!or se tiçcsse 
ouvitlo os ap81'tes que derlo. ' 

. O Sr. Sayà.n Loba to .'Jtt. .. 'tlor• .. - s.-. pre
~~d~ntc, no discurso proferido p~l" Sr. :Sccc~ 11a. 
se~.•ão de 2 do cx.rrenle, c que vem publicado 
no Jornal de hoje, appareceu alguns pnntos sobre 
os q unes n •\o posso . deixar de rec I amar. 
D~pois de .. um annrte dai o p~los Srs. Cvrrca 

das ~cves, di~ o :Sr. S.JCCo . .. --maç el'!'o~ de ~::on· 
tade hllo. o.s tmloo: (A.poi11dos. ) 

_Aitribue·SC•me ~m s~uidB um aparte que eu 
nao prvf~ra. ·Durante todu o tempo em que o 
nobr.> d eputado se occupou em fazer a defesa. 
du .s!'a m<ralidadc como magistrado, eu guardei 
o m:us compl~to sile ncio, e s ómcnte no fuu d .. , tlldo 
disss· que a res peito da quostiio dn mo.,do. ~lllsa 
eu me ha\' ia louvado n? ::;r. ministro da j ustlçn. 

O Sa. StQUEU<A Qc l!rnoz: - Apoia:lo. 
O Sn. SAYÃO Lon.<TO J uxton ;- Tumbem ve•n 

ouwo . apst1e incompleto, e.é o s e:,'llintd: « Quem 
e:otpedao as ordens dd prisão dos c1iminosos? " 

NMte ponto do l\iscl\l·so do nobre deputado a 
quem me refiro, o aparte qna cu lhe dirigi cotn· 
prehendeu· qunta·o inten·ogacõcs, e foriio ns sc
,;uintes :- Quém colheu os eseiarecim••ntõo do 
crime ? - Quem intel'l·ogou os cadctés? - Quom 
clCpedio a s ordens em ''io·tuilc das quaM ftH·iio 
presos us assassinos captul'ados na villa da 
Cnehocirn e ·na cidade <lu !tio Pardo?- Quem 
dioiglo J) proces~o? 

Fol'iio portnnto qunt ro int~t·roga.çõcs, e no J OI"tH<I 
appnrecc uma só,. e lncompl~tn. 
· Esta r eclamação e indis~cnsn,· el, po1·qne o n ühre 
deputado t\'O.tav.o d<J demonstrar q ue não fo~i n chef<> 
d" polícia <I:L provlncia do Rio Gra,ode tio Sul 
q~tom d ir igio n:i diligencias emprcgada:i p1.&ra o. 
do.;eoberta e cnptua·a dos nssa .... in.;s de Manoel 
José Tavares. 

Para isso trouxe o nnbrc d~putudo :i casa in
f,>rmnções, u quiz com ellas dcsm~ntir tud:» <tu auto 
e u havia •u·ançlldo R resp~ i to. O noU.r~ d~putado 
disse qno o tncto se tinha t.ln tlo por uma milne•·ra 
C()ffi!>letamentn dlvct'Sa, c cu e ntão di~igi·lhe esta 
r~:elamaçiio : 

w Gompi<Jt llmcnto, nJ~ s~nhor." 
Devo cxplicnr est~ aparte, para q ue ningttem 

s .o persuada lJ.llol au vunho ~ui nr;.:umcntllr de 
m :í fé . J>.,poi~ qnc Itroféri o discurso a guc o 
nobro del'utndo l't1Spondcu, tive occnsiiío de me 
cncontt'lll' nest:l etkte com o chefe de ll<>llclR d tl 
pr.>finch\ do Hi<> Grande do S1tl, o Sa·. Dr. Ber· 
uurdo hlaclmtlo da Costa. Dor in ... 

O Sn . PIIE8IO~XT.::-Te ltho n rlcela rnt· ao nobrE' 
deputado <JIIc n:\o cst<• na o1·dem, e que dCYt: 
limitar.se a fazer a sua rcclnmnçoio. 

O Sn. SJ. Y:to LoBA T<> Ju~-yon: - Perdôo·mc Y: E x. 
O Sr. ch~f~ de pollcl11 declarou·me cntlio que 

. tioh~ s i<lo pl'vcurndo pelos Srs. Cruz Sccco c 
Mendonça, q ue ambos ceies ,;en!Jort!s tinloilo-llw 
pedido inf.>rma~-õ c;; a r~spei to des~:a pnrtd do meu 
discurso, que ~Uo lhes dissera. que nQ::; m inlJas 
dedor;t~·(k; feitas pttao:tc a. c:u nnra hat·la inteira 
, -crcladc ; q ue fO ra clle q uem colheu os csclaN
ci(nent..,s do crnué, quem i z~torr ... gou os cadetes, 
q1tcm c..:peulo as ordens e m yit·tu~e das quaes 
ívriiu pre.~c>s os as:;ns-tinos •. 

O· Sa. PRF.SIDESTE: - NO\'Rmente d<-claro ao 
nobre .deputat.lo que estã. ftir a da ordem, e que 
de'<'e · liuutar-s" a four a sua reclamar.l\o. 
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O Sr<. 5.1\::l:o LoBn'.> JustoR,- Sr. presidente, 

cn ...-~j •>-111....: na !l€cessidà.de de entrar nestes d~-
• talho:s pa1·a cxplicur o motivo da minhu. rccl11· 

'2)/3,&,:,l0a • 

U :.>n. "PttilStOt·.N'r~: : - O no \.Ire deputado deve 
1·eser\" ar c8sa ~xplica.;ão para occasiilo opporttma. 

O Sn. S.t.\'.Au Lon.\·l•u tlll':-o•on.:-Püis, bctn· re· 
scn·u·U1<' para nessa occnsh1o dar. esclareciment-os 
contp!et.,s a e:;tc respeito: cntretaute uevo rar.er 1

1
. 

uma olltl'a l"l~ctiftC!l(.ÍlO. Qllnudv O U obre Jcpu
tnJo trntoll J,, questão rclatlvi!. ao the~OUt"dro da 
thcsouraria u, Rio Grand~ do Sul, quiz pelo \ 
wrmo Jc eX''tnc mostrar qu•J niw h:wia c:~:actHl:io 
uns lleclara~úcs qne eu Ih a tlll respeito. l'\o 
JoJ·"'~lal upp...1.rece ~nt..io \l :-;eg:ufnte npa.rtc: «E~- por
quo entr.,u com o Jinhdt·o. Leia para hai>:o." 1

11 

Eu. não diss" isto ; o que eu disse foi qac o 
fin.clor Jo th(:suureiru eutrvu co1u o di1J.!a:llirv., e 
isto ó o que consta. do termo de exame. 

O uis~m·St• U·> Sr. Sccc.,, ::;, .. prü~iclcut~. snhio 
vulllieaJo muitG ineompldamcute . .Xelte '"'" exis· l 
tem u-utitas l~cclam:.l.'::ves que cu fiz. e algmuas 
qu~ :\p[.lat·ccctn llli:O P.St,\~ lJLtblicauas peJo lll0(C0 
}; r.n· q LIC ~en ·ns p~·ofcri. · 

Yej.;-m.: na n~c~ssiun.Je ue· fn~er estas reclu. 
tua.~ücs porque o discu1·so uão foi otwi..lo p~ln. 
caruanl -na :sua Ul.Ltior· pai:te, e sobrctud!J uó:s 
pont.us a qu..; s~ referem a:s ulinhas recla
ln~çiJe.õ ruí apt:n:ls Qll\'Ldu por trcz.~.: pes:tOll:S, 
" subci·: Y. Ex., o Sr. utinistr0 elo imp.t·io qu~ 
:ISSISÜ:J. :i..Jiscu~~ciO do _OI"'i'llueuto, UIU eSpC.~laJur 
que se aclHt\"a uu. gakna do h1do de term, vutto 
que s~. acbuva na g~.duri.L tlo lad,; uo· war, o 
:Sr tacllygrnplw que tomal"a o •liscut·so, o S1·. di
i .. :\:CtOl' da ~mp1'<Z<l d0 JuJ·nal do Qonunt!lacio. eu, 
v :s~. Siquoit·:. QudNz, o Sr. Arnujo Jor~e, o 
S•·· ~obr~l, u tir. <Jalurc Fiiio, o St:. Jacintllo <lc 
~I~uuon~a, e o :lr. Cun&a ..las ~e\·cs, 11ue, U.e
pois qu,, pi"oLrio u >lpan~_quc a_pnrec~ uo_Jvrtlal, 
~e re t1"0u b:,go cJa. sala. !\ao hana mat.;; ntng:u.erna 

Sou fvr~au(J a OlJl'éSentar estt\S rccln.mações, 
porqu~ de ot\tri"L s<wtc pns>al"i:1o po1· exactas t •d!IS 
as iH~xact;<l~es que tenho assigualauo. 

O :SR. PRBSHI~~"I'~ :-Eu t~nho tnmbe1n a de
·clumt· qtte <lúrantc o uiscurso do 51". Secco POl" 
dt\"cl'$!1$ ,·ezcs l"cclamei a nttençno do nobre depu_ 
taclo, porque in~n-rompia o oradur cum apartes. 

.<• S1'. Leit..ao \la Cunh-..-. ;- ..:5r. pr~..~si
dente, est.muv tal\"~z tomi"Lolo< todos os ~abbados 
fatul"dS com m·gcndas voenciolns, e precisan<lo 
t~ll t.l.t! illÍOl'm:lj~Ucs t.t~ lJl"O\'incu.l. 4Jlh1 u.rpti repl"e· 
sento, conc.=!l'nl!llWS Ú saluUl'iJ:l•l(.! 1-JUÜ,jcu, nOgo.tcio 
lUUiln im!Jol'l:Lilt••, pt!~O n. V, Ex.a 1flltJ Cl.liiSUlU.~ ú. 
cúnu\ra ~c Utt.: pcruLittJ nt•g._·nciu. po.ru. nprcsLmt.tü~ 
tun n.:•rue;l'hu•;ntv a csW l't:o~pcltv ~ pt'utuclt•> que 
1wi ...tt1 :~cr tuuitu Ut·cn.·. 

A éUHHH'a Cülu~c•lt.! n ttrg:C'Ild.:l 1u:~JiJa. 

O ~a. l..l·:n-:tu J),\ C a::-.: lL\ :-- Creio, ~~~. pr•):o~i
tl~nLc-, 11Ul! pt~lu l"t~~imtmLu 1uo C perttnttido tuu
<htmu!l~!>t <1 111~11 t'<!<Jll<:t'illll.!ltto antes U.t! •~Pl"oJ
scnt~l·o ? 

O Su. Pnr;;slnr::<TE fat. signnl affirmnth·o. 
O Su. Lt·:nio l),, Cc:<u.\ :- A11te;; de entt·::.r, 

Sl·~ llresidente, na npr~c.w~tlo das ra.zõ~s cotn que 
pr'-"tcnlo funtlamcntar o nteu r.er]n\:'rimentoy se .. 
J:l-Ule IWrmitticlo occnpar :.\ attcn~iio da. casa eon.t 
ul:.;utuas (.1\.>cicrvn_,;;jcs que tônl tudn a rol.t~ii.•.; eotn 
c!le. 

Qua11J0 pedi ll palllVL"U na uiSCUSS:io du Ol"ÇU• 
lUCt1Lo LlO itupcl'il.) tHlu Lt:-:ncionav::\ occup~tr.m~ cum 
« P'-'litica g.,ral uu p.<iz, uão só pL•l"IJUe reconhecia 
a insnlliciehcia de tuinh;IS for("'~ mtoJilectuaes para 
u fazer de Ulll u1ouu satisractorio depois üc t:.io 

-uislinctos ornuores t~rem tomaJo parte ucssa Ji~· 
cnsSJ.i<t) como ponluc nlc pàL"et:ia que a alt...tuçÜ.I> 
da casa U.evia estar natt1ralm~nt~ cansaua c~m 

llnt"- discussã:o que tinb,, tomado tão lat·gas pro
por~õos. 'ri-.:e sómento em vista submett..~ a .e$
clarccida apreciação do go\"et"IIO imperial atgu.m>ltl 
Jas muita~ necessidades q11e sente a pl'Ovincia 
d~ que sou representante. 

P~r<.liuas, pot·érn, "s esperan~a.s de poder iallt~.l." 
na_ úis.cussão .lo orçam~nto (1, imper10, !Jorque, 
SCJU dtto u~ passagem. tendo Pccliuo a palavra 
eu1 um d~~ pt·in•eiros luga es ftli qualificado etti 
d~cilll•>, l't-me forç,ulu a reduzir essas ..1bservaçí::es 
;1. Dlõl.Leri~ do rcllucrilitento que vou tet· n. llonrtL 
de uprl'scntar ú. cun <idcroçiiu da camnrn. 

Pudcr:\õ t.nlvei ser a.; t·azõ~< c<>m que pretend() 
ju~tifiear esst! ro<Jnerirncnt • tn.ldtlzid"a$ por o.lguem 
~omo um voto d~ censura ao S•'binetc. Declaró 
que uiio tenho esse p t·oposito \flpoia<!o) llto\s ·se 
1uinhas cxprcs.~üês. nãu .1Judere1h :st:r toma<las $Q

nào nesse sentido, sejão·o embora, ·pol"•!UC se 
tcn h o a honra de pertencer á malori a da casa, 
se tenh<l apoiado o miniswrio ·actnal, tem s\u() 
nnicamente por me. pn·suauir qne os p1·incipios 
cardines Je sua p olitica ·são li•IUdles que prof<l6$o·, 
e que, me~·cê de Dcü:-;, e~pero prúfessar scn1pr11; 
mas nem por isso declinarei o im p~rioso dever 
ele uisc,wuar com ·O g<.~vcrnO, ele lhe fa?.el" -mesmo 
cCD$urnS, principahnente em l~'eUidas p~U"a:monte 
de a.dadnistn1.ç:\u, quando -ou.ten.llet• 1ue s1iu alt.\s 
llcoes,o:u·i as para bem al •·ogar os m t~ r~sses. da 
pt·uvjncia <JUP. tenho o. honra de rcpr~setHi'r. 

Jú ve pois a camara que vou fnllar com mnita 
libcrJ.ndc ncst'l uiscussão, que vou aprcselttar 
n"uma linguagem muitJ fi-anc<L e l~al a exposição 
ue neces~1d"d~s que de1·ern ser immecliato.monte. 
sem perda de tcrnpo, attcndidas pelo govoruo irn~ 
p~rinl em relação !\. província que o.qn.i rcpt·e~ento. 

R~l'ito,. não pretendo pôr-m,, em opp<lSiçi'i:o ao 
gabin2te, mesmo porque set"ia ·eu o menos "hàbi· 
lit~do para o fazer, quando t0nd . d~ referir-me 
~ ohjcc~os que conem pdn"rcpartiçi\o do impctio 
deY<l lcmbrar-t'rtc <JUC me ntercce-o. digno minís"tro 
respectivo, além da ,·cnnraçito ·qt\e cvnsagro· n 
tü lo o· ministerio, a que lhe gnrant<o a polsiç~o 
que outr'ora t<lVC de meu me~tr·~. e da qual ai\ld~ 
me "l"ecorJo colll muito téconhcciruenio. (J:luito bem.J 

s~ulwres, quaud<> se· pens~. quando se ··ef!C!cte 
no gmnJ~ assumpto elo dill; no assumpto que
por_ sn!!.. tnanscea~Llcucia ~ham_arei. nacional, .a co_ 
lomsaçac>, nssoc1 o.-se logo· a 1dén da n~ce<Sidnde 
de um sct·viço muito regular nas .repartições ·de 
sand''• principalmente- nos !JOrtos maritimo>S do 
impcrio lllllis impnrtnuores de cülonos. · · 

O :õr,, P.\UL~ CA~Dtt>O:- Apoiado. 
O ~n. LEtTio "" Ctnma:-Vejamos pot·ém se

nh,rcs, t> •Jn~ ~e tém feito !' cgte respeito. Uccu
pnr-nhJ-hei nponns ela. pt'o,•incta. (lo P.:'l.r:"t, p .. Jrl}OO 
as outr11.S üm jJl·nlicas circutnstrmcjas tCm 'aqúi 
mui ui:;no< reprcs~ntantes <JUO me coadjuvem neste 
lulwnvcl inteutn. · 

A pl"vYindn du Pará, on·le lwjc se priudpi>< 
a. d~scn">olvct' ~ss.l gernteu da nos.;a. futnm pros
pet•iJauc c gratluc7.a, lcm uprcscutndo ncst~s 
ultnnos dous annos ·um principio Je colonis.;çiio 
j:\ ue alguu1a imporlatlcia, porque s<J faz ella alli 
notar em qnatt'O especics mui Jistinctas: -a •;ol<,
uisaçào cspoutanea. pur agora, em ,~erdaJe eu.L 
pc<JUella escala;. a . colc~nis.u;iio cvntt·actilutl pela. 
cotupanhia du Amazonas pnra as CL'luni"s a cujo 
cs\>4bclecímento .olla se obriguu pelo coülrn.cto 
u~timamcute C~!teb1·ado eom o governo íntp,~ria.l·; 
a cul<mÍScl(ào cautrn.ctada. J:lClv go\"Cl'llu imy~ríal 
pa1·a a sua colonia uc Obtdos; " a cohJn1tiaçào 
cuntraçtaJn · pel.L J)l'Ovincia. . . 

A asscntbléa pt"OI·incial . do Pacá. prohiUlgo~ 
ui Li mamcnte nrn11 lei atttorisauuo o presiu~nt~ da 
pmvinCÍt\ a' ga~t.ur !b:vl.lilS tlnnllilcs com ~~impor· 
t~\\.~iio d~ C(\louos S.!tu obl'ig-at;ão de restitui«.,;úv aos 
cofre,; publicos. 

N:\o <Jntmrei na analyso do merecitn~nto ues~a. 
csp~de Ju colonisa~ào •••• 
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SESS.\0 E~l 5 UE JULTJO DF. 1855 
O Sa. c.~.~moe Mt:xnEs : - E' excellenta. 
O Sn. LEn::i:o D.\ Cus liA : - ...• direi a;>cna~ 

que a lei tem jl produzido alg11ns do.< benel\e,•s 
t:lftútos q11c a asscwblta pro,·incial i·:ve em 
·vista pruruulgando-n. Durante a ndmínistraçlio do 
Sr .• Rego Barros entrárao no Pará 1,0.10 e tnntos 
eolon11~, e. atlí devem entrar no · corr~ntc anno dP. 
4 · a 5,1lOJ colono< contra.Ct~dos, além de alguma· 
e~>lonisaçiio espontanca que, como di•-•e. s~ vai 
tamhen1 desenvulvendo. . 

. .r.t vê a carna,·a '}Ue a col,,nísaçiio na pro>vincia 
do . .Pnrá ni\o -ê tiio pe1ueua que n i<> mereça totla 
~ attt:n~~'io, todo o desvcl.o da part~ do governo 

. lmper:a\. 
Vejamo~, porém, senhores, o que se iem feiL·1 

a t·es_pcito da necessida-le de que ha poucri vos 
fallci -um scn·:ço muitu regulat· nas respartiçõ:s 
de sau1e tlos ~·c·rtús. · 

Seuhor,.:s, peza-we ·dizê! -o, m:l.i força é que o 
diga, a est.. re~peito tem·sc feito tudo qunnt•J 
era pos~ível razcr·se n:~ Rio de Janeiro: mas nas 
p ro,·ineias nada nbsvlutameute se t•m feito. 
(Apoi~dos.) 

O Sn. CoRIIol:A D.~s N,.vl<:l : - N~da, nã<'1. 
O Sn. LUTlo DA Ccxm.: - Ouvi, sen!tot·es, com 

muito prazer o discurso do nobre deputado por · 
lllinns-~era~s _que t ·io d!:;n~mente exerce ll h~g:lr 
do· pres1dcnte dn comm•ssao central do hygtcne 
puolica dosta cót·te, quando elle nos expóz em um 
aos dias passados OS serVIÇO~ \)OT e!lc C por seus 
d ignos collegas prestados <lO R1o de Janeir.>.:D~
claro que o ouvi com muito prazer, não só porque 
v seu Jiseurs • Jizla re:;peito n uma muteria em 
que eu e todos uós ddVélll<ls ter um in t ~resse 
imm~dial.o, eumo JliJI'que fui esse discut·so Jlrofc· 
1·iJv por um9 nuturic.lade de tanto pC$0 como 
cou~iderl) a do nob1·e de ).lu toldo. 

o Sa. P~o.uu. CANmno :·~ Obrig:~do. 
O Sn. LEtT:\o nA CuNHA.: - -Ma; ; s·enhot·~s. o que 

conclui cu do di:;cut·so do nobre d<'tmtado? C"n
eluil'in por ventura que ess.•s gel"viçu:5 ~ 1ue tinh~\o 
pr.:.duzido result:ldos tão· vantaj ·• " pwa o mo 
de J,meiro, qu:c ha,·i:io consegui.lo a \nóentar com
pktamente o JlageUo . da felíre ounarella, fossem 
u~icamente devidos á intclllg.meia elevada, no 
zel.1 e de.lieru;no do n .br~ depntndo digno presi
dente 'da jnuta central :le byg.~nc, " ..te SI!U:> 
collcgas? Nii<> P->·lia, senho•·cs, tirut· semclhnnt~ 
con~tusã-1, por~ul! nas pro\·ineias l!Xiste, niio .sei 
se til.nta intell•g~ncia, mas ao mJnos tanto z~lo, 
tanta uedicl!ção pelv scrv:ço publico como o <lo 
nobt\.: ucputal.>.. . . . 

o S n. PAUl-A. o.,:mJOO:- E timb~m tanta int-<:1-
ligeucil\. 

O Sn. LErTlo D.\ Cv~mA:- ••.• c entretanto nas 
proviuc:as tem conúnundo a f11bro amnr~ll11 a 
ceifllt' muit.~s ,·idas, e nada Bd tem f<:!ito para 
evit~l-ol. 

C~c;;uAi p~rtanto á conclus::io de qnt>, se no· 
:Rio du J unoiro se tinha feito tudo qua11t > a~ ui 
DO~ exp<lz o ni>brc deputado, c nns pr~vin~1as 
llllda uisso se havh fJit(', era por.,ue a intelli
gcncin, o z~lo, a dedicar-ão d~ nollrc deputado 
pdl•l set·viço publico · tinhiio sido aj udndos pelo 
go,·emo imperial com os .-~-cursos de q11e carecHto 
:pat·a -.tornar eff~.:th·os es5-)S sen·iço"·· A commis, 
s .io centr:al d~ bygicnc publica da cô:-te foi auxi
lia.lu com todos o; moius indispeasaY••i ' pa.-n b~m 
dcsarnpeulhr sua at·uua e importnnte to.r11Ca: !Ji 
auxili~ la com ll; meios u ecess:nios pa:·a n1cnt:w u 
servi~-o do h ospi tnl mat·itimo uc S.tuta Isab~l d•J 
ffiQu<>· por que ellc s.; acha ; entret.,.nto que :>s 
pro\'inc:a s l'orão c.nuplet:uuentc csqneciJns. TIJ· 
lcn.: o uob1·e ministt-o do impcrio que um amigo 
dedicado da actual· administt·ação, mas um amig.> 
tranco e leal, lhe diga •\.~st-1\s Ye•·dades , pol")ue, 
s~nhote.•,_ eu entendo qne o vcrda:leir-o amig•> P. 

artne~le qnc falla com toda a fran')U•'7.1l e lcaldaole 
(tfMtac!-ov.l, e aquel~e que não v~m para esta C9s:~o 
cncobnr as necoss1d~des oa provi ucin 'I 11~ e lle 
r~p-:,\~Puta etun r~cero de ufl"duder U1n ministe
rmlrsmo mal cnkn..Udo. 

E eu declar~, ;>r- pre~identc, que :;c, .como 
me>~bro da mnv>rul, me 1mpuzessem a obri •nçilo 
de 1r em tud•> e pot· tu lo c•>m o mi n isterio de 
não lhe fazer censuras quando as julgasse neces
S&t·lasl nosse momento · desertaria do.s fil~iras da 
malvrra J?S~ aa da oppo.•içilo, porqu<l me 1.a1·ece 
que o prtuc1pal movei das n llSillS acções ncstn 
Cl!-Sll_ devcrn . ser os legitimes interes:~cs J»s p•·o · 
vmctas q~e _ ··~prcsentamos e do pai~. (Apoiados.) 

.Como ~rzu)., Sr. presidente, nas províncias nada 
~P. t~111 f~1tll ú.quclle r"speitn, oumo pa.sso a· dcmon<
trlll'. N~o me oc-:uparei das pt•ovinr.ias de P ernam
buco ou da Bahta, porque n. primeira tem "•' PN· 
ttC!!IIllltes muito> dignos nesta casa, ·que, se me 
Q!'rzer,em fazer a honra, t-lma ritõ a palan" e 
d1scutm~õ a materia em relaç<io ú. s11a pruvlucia · 
c a. S•gu nda, além diss.,, te•u com" seu t'epre: 
sentun~• aqui u . digno pt·esidente d" commi ,s·\o 
da _hyg1e"e publlc.a dcss11 pro\'ineia, o_qual uece.l· 
sartamente toma•·•• a palavra e me aj 11darll neste 
empcrrh•>, afim de que o gwcrno imperial olhe 
para ns demais p'r->vincias du imperio com os mes
'"!15 -<lesv~los e ntt·mção com que olhon para o 
Rto ue Jnneiru. 

O Sn. GiBS Sr'lliErn,l:- Ap)i~do. 
o SI!. LEITÃO l>A Qt;,.IIA : - s.nhor~s. VOU e m 

h_r.\·es pnlanns expô r á casn <> . que t.:~n aconte
c>do no P<>r.i com . retaç;'i" no objec~<> de que tmt\lu 

Quando em J ~} 1 a fellrc amat·ella in\'adio a 
CR(Jit":l d_aqutllla província, n:l•'> p->~i>l escajlar " 
pers p•cac1a, · ao ~elo P. à dedt~acao pelo . S<;rdçv 
l!llllllco elo ~ntão presidente d~s<a pt·ovincis, " 
·~r. consellletro Jeronymo F"aneisco Coelho, 
n ecessidude de estnbe!ecer .um lazareto unde vu· 
dP.<Sorn s.,r rcculbidus e tr-.ot:ldos os doentes 
aff . ..et:tdós uessa enfermidad~. O Sr. Coelho, por~m, 
11 t'i '. d:spunha de recut·sos de qualid:ule a:Iguma, 
e vro-~e forç;<UCo npen"s a mnn.iar lan~nr '"' llhn 
d~ Tlltuoco, iu:;at· d:>stinal-• pelos p•ofissionacs, 
d1stant l da capital q11atro> ou cinco milhas, os ali· 
cerees d~ umC< ca$a qne para o futuro s>.rvissc 
par;~ esse laznre t<>. E.ssa vbm, scn!wre~, llcou 
np~nas em esqueleto, c pas>ndos qu~ !o"1•> os 
J10rrvres quo .. trO!tXC eomsigo a Íll\' il.SÜO da rl.!'bre 
nmnrclla, ac~ntcccu o qu: inf ;lizmcnt > ncou · 
t~co sernprc _cnt•·e nó·s ; a'}uclla obo·n f.;. i aban· 

·donnda ! 
O SR.. F.<u.;T.) nE AcurAn :-Estú enganado. 
o· Sn. L>;z-r;;.o D.\ Cc~n., : - Ap;'olCÍO o npnrtc 

lntervcnt<Jr ·lo nobr~ deputado, o estimo muit•> 
')Ue f'lle, 'lu•• t'lo •li<;n~m nte exer~cu o ent•g., de· 
p:·csid~nt; d<l Pnr~. c é lwjc seu rcpr~ .;cntnnt~ 
n -sta rn•&, me aju·lé no. taref:l ~m q•tc estou 
empenhado, . 

0 ::iR. FAUSTO 01:: ÁGUIAn :-:CI)m muito p_ra1.er. 
O Su. LEITÃo JlA C u;o;uA: :-:Essa .,bt•a estava' 

C•>mo dizia, em csqucl~to qun11olo fui s ubst.tuir v· 
So· •• c~uselhciro J eronymo Francisco Cuelh;> o nossú 
digno c•>ll •g:o hojo rl'prosentank Ja')uella pro
,·inci ' • e dut·:mtc n adminish·uçilo do qual na la 
s~ fez n este respeito. 

. Mas, senhores, porque é que nad:l ent.'io se 
f z 1 ::>crí.1. po:·quo o digno pNs :dcntc de cnt:1:,, 
o successor do Sr. Codh•J, •>lhas;e co:n m~nos 
attcuçiio para cssJ ram•.• dP. ~ct·,·i~, publi"o ? :;;cria 
pOI'-!UJ tivcss~ mc:\os interesse, tnen os 7. .)\o c · 
•ncrto~ d~dica~iio por esse objccto, tio itnport:li!IC, 
d , que o s.:u nur.eces,;or? Certam~nte •!UC 11no : 
C>lt.àO qunl ""''' a co .clu,;iioo logiea qn-~ me cum
pre tirar! E' 'lu ~ es-se presidente luum r.~m a; 
m~smas difficuldades, com os mc, mos embaraço• 
com que lutou o ::Ir. Coelho, e com que hoje 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lm!J"esso em 16/U11201 5 09:40 - Pêgina 5 ae 19 

56 SESSÃO EM ·5 OE JULHO DE 1855 
·se luta n~uelln provineia, com a falta de 
r c.:•1 r;;•>S para se mandar ac.<har aq uelle ediliei<>. 
e )lara mouLar o servi<:O necessario, sem o qual 
par:l nada s•·r virá o me~mo edificio. . 

O Sn. FAU~To DE AGUIAit:-~1a•tdci fazer o or· 
Ç!Ul) .. ·nL.ü e o rcrnctti ao governo. 

O Sn L•·-lT-~0 '"'· CcsHA:- :\la~ o honra<lo ele· 
) >Ul:\ 10 que aJministrou n. pr'?"in~ia por cspaeo , 
<:t'~iu quu de Uous .anno~, t ... ·rJa. hJo cert.aJw·ntc 
t• ·tu IJll p.-.na. m_a11tla1' esse or~ament•.) ~ eõrtl!, ~ 
r~<.:clJer o " mcw~ ped:dos piu·a. a. rcnhsnçl\o da 
ol.ara: ma s pc t r~~c_ a wio conclui o? Quc.ro crc~, 
s~u hore$, '· lu e u lw11rado do!>U~ado unu cumpr;o 
~SSt! , d.Js seus 1na.is l"ig.n·osos ,tev '-!-res? porqu.t: 
o;; recttrsos pedi-lt>S nu,;ca 1:. cbegM:iu. 

Poueo' mez.;s esteve ni\qu~lla província o suq· 
ce:IS•)I' tio IHII\l"l\c.IO <.!t.pntad<> : fll t l ugo suhSLI· 
tna l<• pelo S•-. consdhei>·., :)<!bastião do R~go 
Bano,.. l 

J:-,;,io é, senhores, oo:cnsiiio proprin par•• f~llar 
nt"'$Sa aüwin;str:~r.:iio: J ia"t·i poretu de p3s.sageur, 
por ,.x,gil·o o n:;,;umpw mn Jiscu •siõo, que, sem l 
off.·nder aos il•::nus anlc.:cs:iOI'e; do :ir. Rc;:o 
Unrr .s, sahio cllc daqnella l't·ovincia b onra.Jo · 
(('111 lii.Ulos •lc agradeeitnent.a muil.<> <õülllplet-·s 
pt!lu :\ thllin\sl t·nçiio circumspccta e 11lu~lr.Lda que 
allt fc7. :'al'oí-zclos) : " · po•ts, \"é-se clnraDICil_l.e que 
tA-n•lo us ,.i~k'\S do· Sr. Rc:;:o nuingido n )lon ws 
q~t~ J" omettt'lll. utl! fulut·~) do pru'SperidrtaJ~ iL prO: 
v•n•-u• tlu Pnn•, nno pudtn tur d.-txntlo •le vlhnt 
f.'" '~ o q ue diz r espcit,, a<> sert•ic:o do <JUe t ratr.: 
:So:i, IHCUS scnliOre~ . l(t\e o 8r. Rego BniTOS ro. 
l l l(.!-SltiiJ it. THtuoca examillar n: obra: do lazllt'c-t~.>, 
<pliz ""'" o estado> desse estllbcledm••nto: pe tio 
natnr•thuontc recursos ao R:o d~ Janeiro pnra a 
Cl•nc.:lusii•• Jdle; cntretl!Ht=' o ~r. R~go . Barr~•s 
f'ahio ,la l;'mt·ineia tio P.u-li. ra~en<lu apen~s n .

1 

csto• l'o·~p<tto um coutructo por 2:o0J$ paru con
tiuua~:ii~J da mt:sma. ubra_ 

O ;:;1\- FA~JHo '"' Aouu1c -Foi ~ppl'OVlluo css~ 
co ~ • t!'ucl.o 1-uHu go..,·erno. 

O Sn. L&n:\o OA CuxuA:- Seria approvndo) : 
n •as pcro:u11t,i cu : 2:) .(),'; será qnnutia ___ pnra o 
C<•ruf" '"'n~nto d!l ohra de tal oatur-:za? E ntendu 
que 11 :o. --· 

o :-;~: . . P .wL_, CAxnuXI : - Apoiado. 

rmn S<!US collegas que montassem o sen·iço re
gularmen~. e que volta;_sem para. a cõrt.e~() 
l"mperio cvbet·tos das bençàos daquel18.3 provin-
das. · ·· · 
Tra~o estn . eo:-.sideraç1ío, Sr . . presidente, por

quo o'el ole bollo fonte que· tratando ol~>uem do . 
mini4orio BObN semeH1onte n.'sump(Q com O nobre · 
cl··putatlo que é pr~;.idente d~ junta central de 
hygí~n~ publh;n desta. CÓI"LC, e <tU~I"~IlUO ellu dar 
mais uma ~rovn. . do seu r:conltcciu•> ~elo pelo • 
S~I" \'IÇ•• p:tblico, d .ss~: "O dlll em que o g.,v~rno 
imperiul me· der semelhant~ comtniss:<o, s~t·á a vcs- · 
pera. da m inha partida. ~ . 

O Sn. PAuL.\ C!.Nruoo:- Apoiado. 
O SR. J";,:rTÃo nA Cu:>: IH.; - Om, p01·que niio lia 

de ser acuilo pelo g;wcrno imperial um otrdre
eim ~nt.o t:1o p:ttl"iotico como este 1. __ 

O :)a. I:'ACL! ·c ... xoiD~:-E' um de,·cr. 

O SR. LEtTÃo m. Go xu~o. : - • _. P"rq ue niil) h a. 
de se.- D.c<Jito p~lo ~owlru'' imperial utn otr~rec.i
mento cuja aceit.'lç..'lo prometterin um fulu,·o de 
tnnt.a pro~p·,.·1dadt!, de tanta ~randeza, n:vo d igo 
só •I z>r•>vlneia do P :uil, "m :ts '' todo o •mper•o. 

r. orquc '1:10 entendo que se POSSJ\ tr.ttar :ll !UÍ de 
_1t ·reSS•!s parei MS de prot·incias sem qu e impli

Ctl.amcn te se t•·at' dos in teres ;es de todo o 1m- · 
P<ll'iO. es1occialm Pntc · tratllndo-so desta m ntcrio. · 
\.tl poia(los.} A questiw qt1e s o liga á. navegaçiio : 
do ~raooie l'i,> Amazonas , - por exemplll, será OI\· 
nih> uma questiio P <tramcnt" nacional ('~,Piliado:~:). · 
uma _quesHo <Jne. noo nfl'<:cta sú os i n~"':~s~es_da 
pro.v•ac•a d·> Par:., mas .. s de todo o unp.:r•o?' 

Orn, $e o t:(OI.'ern" imperial . està r <Jsoh •ído n · 
montar esse ~erví~o com t'eJtularidnde, como nio · 
t•at-ece que d·, .. ve ser ntontado, entt:ndn qn(! dtu·tt 

.um gt·•md~ passo sa I"<!Cober o offQrecimunto do · 
n .obr~ d<•fJUlad•>, se o mandat· em connnissiio a& 
pl'oo\"Íncias d •J norte. O itoobrc deput.ac{o cvm -a
~nn ale • inttlligencin, com o ~eu ~elo pdo ser· . 
\"ico pul>lico, cvm as m,u\ciras. nfT~tveis qu~ pús
sue, cons<'JtUirá sem duvida JUais facilmente com 
se•ts C• •lh:gas do norte o grande nm r•o.r que 
t.O.los nl~~to·jatnos. Pot· e.mqnaut,, sc1ihores, repfto, . 
' ' pl"<l , . , ncia dll Par;\" jaz iuf~lizm"nt~. p elo lado 
de semelhante sen·ico, no mesmn e»t.láu em ')UC 
jaz a antes da inf .. liz i nvasão da febre a•na
•·ell tt · O :;.,. LEITÃO D.\ ç.,,..,u: - ... porque hoj:, no 

l'n.r(t 'iunt 1ucr obrn , por mais iusiguitico.ntA! •JllC \:'~tU. toc..'\r agor-a. n"•tut facto que, por doloroso 7 

~(" 1n, t'tl -st.Jt do~ ~ rios d·~ dinheiro" C·•IIIO pode tuuito me ensta eúmm :m,)ral·.ô, mas 'iUO dC:\'0 
'"~·->'tal' o P"<>A'i•• n .. bro d··pm ado. . i>·:t~~l -o como vro\•a cabal ,(a,luillo que tenho 

·. • a ... t-" '11-;'lnt-.•, cunc~Jcntlo ;uth.h l qu~ se fnçn e~qlusto. do. falta de r\!cur.;os que se stntP. no 
a · ·••t1\ c.nm e:<!:Sc~ ~:O: tns. conCJ!tl•:nlio H\1!:-'lm> •Jih; p,u-.\ •tnan.to se trata · de meios l'ara a salu'bri· 
So• •lê· mais t!inhcir u p:.rn a sun concluso1u, 1oo·r· <Jade pubhca. · 
><c-hu r it • t•ul"? E n:.Cuc.lo <Jlt'. niin: a ppd l" p11m :\ti dia 1:; de !>f:lio dest~ anno aportoll it capil.:\1 
H .. ,,.·,fi .,si•Jnn•s, t"!~lt:~ •Jtto diJtoiU St! pal'ot cull••·t' ,JnqueHtt prn"Çineiu \Út\ naLvio proce-hmtc da ci-
~~~ l"l'~ttl t d •> S •JUI! $ · tl<•\'>. 111 ~~peflll' do 11111 t 1tl oi Ro lo! tlo) !'orlO COIIl ::1111) COlOn• S mais •)U llteiiQS. 
,. ~~.-..,l.,·· l··<'ittH!ht..• oi baslunte (m:et' o cdillc:to •• ~~~ tnwes•it~ o a burdo desse 11avio mu 1Tê •·Ão 47 
,,,~ x:t:·•t. _,tln, i :-o.~.t ê o numos: o m.n.i~ c~t.ia nn •·tllonus. QannJo. cheg .• u esse nnv h' no Po.t·ú., à. 
Cj !'~~uLi .... u,.;:&.d ...... Hlll ,r, ~U!l1lt1\IH•nLt:, u.J ttct•vic;o l}HI! \' isitn. que foi dn alfttndcga se nprc.sentlh-õo va-
lhÜ <! ()l'ov ri(\. ( .. -tlwit.ttl.o.s .) g• lW)r ~e utlo•tdt.:t' l\ rios Uos cnlono-i.· rcd n.tuaudo provi,Jencins contrn 
h! t · ' •lU :;c .~ast" aiuJn hoje. " ~" ,;t>ISUWÚ <li- ,, bn.rbarida<le do c!lpil•io "(nttendno bem us uóbres 
a~ :.c~rv U•J l\.io Je t1au ·ir•l, conl cs:~~ rtlmtJ d ~, dcpuL1Lllos ·pa1·a esta expo$içào, e \*cr:?io se a · 
:i: a·Yl•:" . t;•Jiuo a•1S cxpd~. o nob1·e •lcput.no!o. qu·~ p tSÍç:l •J do P ará é critica ou n f\o, se tenho· ou · 
•L ~11ut11cllt~ •·x.ercc o ll•g•tr d ;~ prcsi<.l~ntc daJUIIta nil.:> raz~o para faHnr agora com tanta ft'anquez& 
c.,;,u-a: .1~ hygiéno pul.olica dusta c•lrte. nesta· cama.t-al, esses· c,•lOIIOS rcclrtm:íl'iio provi- · 

E ''"" 'o pr tont.lerã o go\·erno imp.,rial organiSil\" oloJIICil.IS C•j lltt"a o capitão quando ll visit:\ aa al-
e ... « ! ~•- 1'\"io- U? or.•t.euderÍL iucum1Ji1• CSS1l taNfa {I f:ln l~ga fui •L h<'ll'<l<l do navio. 0 inspeotOl' da. 
c.:ull l'. ' ls~út) - Ue Jj,·oi..•ne publica ,lo P.o.r:\? ~t~n lwt'cs, u.lfanJ.e~a. levüu tndo immediatamt.!utc ao conh~-
t"f.:..; .. uh~~r:•> qtt.::: -:.·~!!,~ eonuuiss:io ó composta. rle n1eu,... cilu~.nto Ua. pr..tsitl~ncia ~r intrlrmedio cl11 inspcetor 
\o r •X ~nuJto dig1u),.. · pda sua intelli:;~neiA, vol:\ sua J n t.ht•Stluratin. O pr .. ~sidente ordenou '' eQmnlis ... 
cJ.· l.•·n-;:"1 ' • pelo seu :r.elo pelo scn·iÇu publiC• • (apoi 't· são de hy:;ienc publíc" que p•·ocedessc :\s inda - -
cith· : n1n:; ·n m~ p;tn~ce ~1uc essa c-matnü;sii'o lu~ra· .. . ; :pa\Õ.!S ueccssa.rja.s a este rçspc.t •, ma:. n. com• 
J·i:l mu t u llQ d c.SCIIlpt'llh O U~SSC: dever S · 0 g\JV~tll • H IÍSSàO HãU fhHh} O lalV~Z t-Oda ÍU't:()4 lrl,DCÍ:I.. 110 
>o . IÍ;.(nas~u nlalltlur :tqud la prvvinci:\, assim ÍliCI.>J p.;l.os ínfonnoiÇOCS que t inha <.i(JS passageirOS, 
conuo :\ •Hitl"!•S [JOrtOS dO llllpcrio , n,; hOmens i l liU dclcl:OU a t.'lrefa-qnC lhe t.inltn. dllUU U pr,·l!iJ.ente 
!I<[ UI l i:oll olad u PI'•W'<S o.le conhecim.:ntos pr:tti.;og da provinda Do) ·med;co provedor da snudol do 
a <:stu respeito, horu.,ns que fo.scm consu ltm· p orto. E .;sc medico.> foi a · bordo do uav•a, c <:xa-
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minando o nc~ocio <leu 11 !l<',:tuinte Informarão, que 
.a camnro pe•·:mittirú que lea: · . · 

~ l!espondeudo ao dlicio de V. S: . datddo Jo 
l1ontem,· que · eeomp~lliJOU · outro do Exn\. Sr. pre
sidente para que eu informe a resveito .da ga
lera portugueza De(ewwr, entrado. honlkm do. ci
dado do Porto, t.euho a siguificar a V. S. que .. 
tendo·m~ dado pnl"te o secretario desta repartir.ão 
de ter impedido o mesmo na,•io em rnz~o dA ha
,·crem rallecido trinta e cinco colonos, fui lmme
di,ltamentc examinar n referida gal~ra, e re.co
nhed na realidade que estes infelizes uiio falleco\riio 
do moleslia algum!\ de caraeter maligno ou 
eontn~:ioso que na viag~m appareeesse, mas sim 
morrêrão ã fome, á séde c espnncndos, pelo 
capitão, que além de dar·lbts pcssimo alimento, 
ttiuda chegou a tanto a malvader. dest• cnpiião 
qu.e esse 1ucsmo ·pouco c p es.;imo <)UC dava ~ra 
cozinhado com. agua salg-ada. A.' ' 'ista do dcplo
ravel. estado mi que achei estes passageiros co
bertos clc mi$crin, des<'mbnracei .a dita galera 
uando-lhu neste por\ o a livro pratica. 
- " E' o · que m<> cabe raspundet· a V. S. a s~me-
ll•anto tespeito. " · · 
-Depois desta ínformatiio o consul portuguez na 

cnfitnl do Pará, não . contento com ella, tendo 
ta ve7. info1·mações mais e:"actas, reclamou do 
viee-:presidcntc da Rrovincia, em exerciciõ. pro\·i
de n c•as mais deeis1vas ·a ·semclbantc . respcitv. O 
'•ice-presid~nte ord~nou de no,·o ó. commissiio de 
l•ygiene publica que . fosse a bordo, e procedesse 
a um eJ<nme mnis minucioso. Lerei alguns topi
<)as do a:fficla que a cotnmissão dirigia· ao vie<!
prcsidcntP. para que as nobres dcputa4os notP.m 
:~ manifcs\tt. colltrndicçâo que lHI entro a que 
diz a comn1issiio de hygiene publica e o· medico 
provedor qn suudEl" do p<•rto, notando-se que e~se 
m çdlco fnz parte, na fomta do regulamento da 
con1mis~ão de. saude publica. A commissl\o, depois 
de t!Xpól' Qtle foi a.bordo, examino a os doent~, etc., 
tit·o.u de suas íudagações RS seguintes : 

" 1.• Que a agua, · a carne de m atnn," as snr· 
dinhas, os feijões e cs biscoutos são de boa 
qualidade, c conscrvão-se em . bom estado. 

« ·2.• Que ·& bolncha é de. pessima qualíclade, 
fabricada em grande pat'ie com semea.s, achan
do-se algum ·wnto deteriorada e (l·zeda, pareceJldo 
se~ de torua-viagem. 

" 3.• Quo o .hacalháo e bastante inferiol\ c co
me~n: a dar indiCias de l.utnfacçilo. 

"4.• Qu.e o servi~a da ·cozinha, isto é, ·ns cnl
dei•·as, . em numero de. tres, em que se pre}Jarnva 
n c<>midn dO$ .ditos eraigral>t·•B, süo do coln·c, niio 
<!Stanl>&d.ns, mui sujas c '•clbas. c complctamcnto 
cobertas de ·Dl'inba,·re, ou verdcte de cobre, e 
outros . ~aes .dó mesmo mctdl. 

" 5.• Que u . estes . saes de cobre, decompostos 
pelo llydrocblo!'$(0 de sodn . ou sal de cozinha, 
contido em gr:1nc.le . abundancia nas ·sardinbas, 
l>nealh~o. cnrne salgada e na agua do màr, com 
que. estas coniiJu .. por -via do . regra · erno> cozi
nhadas, s~gundo ·aftinniio os mesmos emig• antes, 
~c deve attribuil·.a principal causa,. se não .11 unica, 

da. . cnfennidade desenvolvida. · .entTe aquellcs in
felizes .. · : . · · ·. . . · · . 

« G:• Que niio pouco haviõo de ··auxiliar a ma
nifestação de semelbont~ doen~a · as comidas·mal 
sãs e lD·al pr$radas. : : . 

« 7.~ Qu"e a 'dita; :enfermidade nõo · foi · oufr:i 
«.uM mais do que o· envenenamento pelo ·ehlo
ru:ce.t~ de _cobre, o. qu~l foige~l em todos qnantcs 
porl.lc1páruo dali conudas . úitu · em aqu~llas. fa
lidieaa . caldeiras, . lulven~o apen!U! escupado . do 
mol (!8 q)lo fo:r.hio, ,;cu ranc!lo .·em sepurado · em 
pe<tuenu UlRtllll\aa de tolba· de· ferro. . . 

« s:• ·Qu~ todo11 c• aymplonilia ·~numerados pelo 
ciriu~rliiu tAoa c<>~ .. vomito". eontinuado$, <l.iaL
rhéae, ·éoli~oli, j••rrJalileJllo f!c•·ar, a~dc, olhos ~n~ 

Toun ~. · 

co\"ados, proslrn~la absoluta, c tlfinnl a mort~ 
qua.si fn hrunnnte, eonfirmlio esta opi niilo. 

" !l.• Que o circumsta.ncin de hu\'Cl"·S<l mani
festado e:<ta doen~a logo qu~ · se .eom~Niu a em
p~ega,• as. referidas caldeiras, Isto é, 'ao oibY•> 
d!! da \'Jogem, ::.b<.niio ainda esta mcs tua opi
ni::to. · 

" lO.• Qnc ató es~c dia nenhum outro .incom
!YJOd~, ft1~m dos enj,õos, flagellou esse1< pobres 
1n felozes, porque aw essa epoen era a. · comida 
preparada em uma en"rme p:mella do !olha d<) 
Flandres, n qual ao depois ~e dessoldou em mais 
de um por.to de seu funda, o p or isso> foi ab:m-
donada. · 

« ll.• Que ns tres primeiras ' ·ictima• ltrc• 
crinn~as. de meJ!Os de dons nnn osj sacrificnda~ 
a.o !:•. dt:t da .VIagem pelo criminosa inciiiTcren
hsmo e mdcscnl:p&v~l nl'gligencia das autoridades 
:po1·tugu~2~s do lugar ou po•·to d'onde dcMfe 1Tou 
a emL>n.r(a~•lo, e não menos pela a\·at·eta do dono 
<lo nn\"10 e desmazelo do commandante ela em
barcnçlio; c mais outras dua< ltambem de menor 
i~ade) lguulmc~te sacri!icadas J}elos m esmos m o· 
tl\·os ao IC• dH> d!\ VI!lgem, todas com $Ympto
mas de envenP.namenta, fazem llindn acreditar 
como bem. fundada aqnella opinião. 

~ 12.• Fmalm_ente., que a dita moles tia nenhum 
(al"ncler offet·eclll. por onde pudesse ser cnpitn-
lnda d<' PpldPmia. contdgicsa·. » . 

Orn, !lq~í temos . dons p9.reccrcs em manifcst.'l 
eontr,Hhc~uo : um do medico provedor da !Snudc 
do porto, um dos mais habilitados quo tem n 
cidade dn Pará, e outro da comrnis$àO ·de lJy· 
giCllC" puulic:t; o provPdor llil ·snudo attribue ·a 
morte dos cGlcnos á barbaridade do· capitão, a 
commJssüo de snude publka ás nzões qt~o acabei 

. de ler. Como quer qu~ sej~ , o que .c facto ·é quo 
n galera nportou no d1n lo de Ma to, e no dia 
2(; de$Se n1esma mez eome•;árlio a ap pnreccr cMos 
de nmn molcstin quo os pratieos nrli appellidiio 
cholm·ina, co.m .os mesmos symptomas daqnelles da 
que forão VJcltruas a bordo da galera De{enso.-
41 -colonos~ morrendo dentro das mesmns horas · 
em que mo>rr~rilo esses colono;\, i.sto é , ·dentro 
de 4, tl e 12 ltoras: Até á snh idn do 'I" apor Im· 
pm·ador, no dia 2 de Junho, linhito snccuml>ido 
~quella enfermidade 13. ou 14 pessoas , c sabe 
Dcos se todas cllas do mesmo mal dos colonos ! 
porguc consta que dos affectndos · aponas sa sal
''ârão .duM ou trcs pessoas! Na vesporn <la ~a
llida do \'Apor Impcrcr(/o•· tinha sido recolhido 
ao hus)Jital um marinheiro do YDpor. P m·ae»sc, 
o qunl, entmndo no hospital lls I; lloras, falk-ccn 
ús 11! . . 

Estes fartos lcv:huo o vice-presidente dll prCJ-. 
,.i.llcin n onlenat· que se fir.cs~m os exames nc
eessnrios nos d~utes offcemdos dessa molcstia 
qne se nthn\•iio no hnspit11l regimental. A com~ 
rnissiio de h\"gicne publ•~n. juntamente com ou
tros medico~: . !o1·uo na ltospitnl, cxiUlliuitrõ:o o;; 
doentes, c di~crgiriio cQmpletnmente; l\lguns dos 
medicos disseriio c ~ustentt\rilo que esses doentes 
esta,·üo perfeitpm~nte afl'cctados do cbolera·morbus 
asiatlco, outros ~ue era a cbolerina. o mal dos 
doentes; as oplnioe~ pois entre· o.s mesmos mc.
dlcos erão ass!m divergentes quando · sallio elo 
Pará. o- vapor ImJ>el·ador. ·· ·' . · . 

:Mas diNne-bão·-se . a .commissão de bygienQ 
publica. do ·Pará ·entendeu que o caso·c• a grave, 
que se deria l&n~ar mão U.e precauções que,:ve· 
dassem a. inlrodueção do chol~·wz m01·bus no Pará. 
c IY'.r consequoncit\ no · BrazH: t~o.;. porqu~,. Sll 
infelizmenle uma dns .nossas provme•as fõr mva
dida. <Wsse mal; • contemos quc"O"serâ ·o ·pai;"~: .to.do-; 
se a .. commissao enteu"deu:·ser.em• .neeessanils·. al: 
gumas medidaS ·.de · precau<;ilo ·:li.. ~to· .respeito; 
porque u ão as tomou"! Senhor~s,- .aqu1 é : que.~.?' 
a qucstlto; .. como! . ~e que m~neira s~ .. tom~Hio 
essas medidas? Le•a·se· o relatorlo do nob~e ·de~ 
putado que é presidente ~a comn1issão ·ceiltral: dê 

s 
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hy~iew.:~ àcsl;.t c.Jr(c: cu o H, ,:ou .. leigo na llltt· o :Sn~ LH·r:\.o DA. Cc:xnA; - ~;\ o.scolhn dü luor.tr 
L•l"I:l, tna~. CQlUp.enetr_ci•nH: d:"t iUus.tra.çàn. d:n. s(- f OOUYen.icnt.c para o cstab~lecirnent{) do .!..."l.za.retO. e 
II!:Ud~z~ Ja<:lfe\lllbpecçuo c~lnl que o nolH'C .J.eputa~io cn1 u•n tclhdro c~tã tudo! 
tratou do :1S•lll1li>to. O nobt·c <le,.•utado nc<~nsellm 
Jl:ll'a este c~so, principalmente para 0 c:~so <'m O Su. Cotm!< ... IHS ~~"-I'.S;- O gnvcrno a.utori-
<jUC o mal ~~~ de~~nvoh·a a \)onlo de navio oito sou to1t\ a dcsp•lZ:l. neces~aria ,,o;; luzaJ-etos · 
dins <lcpois de sua. sahidu d<> p .;1·t,) leaso qu~ 50 qu::mdo s~ receiava a iuva.sil:o do cholera-morhus 
<lell li l}ordo desso. gnlel'n, comu dizem r.s lnfo1·• :1-utoru;ou :>s dé<pczns n'IJ(lcsso.ri"'> · nesta parte 
ula~ücs:, o nobre dt:p'lta.ctil accm"dba par<l este fuç.a-se-lhó justl~a. ' · 
c outros caso5 medtdas cuja, "'~1tlisa~'iio dependo O S.n. Mr:-:r~. TRO no Il!J.>gmo dú. utn apurte. 
c<;>mpl~tamelliC du scrvi~o regular de um hos-pnnl... O Sr-. Lll'rrÃo o.t Cn,,r:~: -O apal't o d~ nobre 

miuís~ro do impel'io om· verdad•l toma minha 
O s ... P.<(.'l .. t C.u uwo :-ApoíadD. J;lUSlÇ'IO um pouco critica; porque, ott me vejo 
O Sr •. l.>:l'l'lo 0 ,, Cu:m.<.: _o n.,tw~ deputado tot•ç::ulo :>- lan~ar sobr.• o guverno imp :>·ial a •·e~· 

confirma o que ucal>o de dizer. Ura, o que na via ponsab~ltdade qu~ prov~uha dessJ. falta, ou vej~>-
dc faz,,r ~ couuni~sii.o de ltygiene pull!ica do p,u-á? 11\e obngado a lan~•M e'\Sa responsabilidade sobre 
onde hnYta d·' desembarcar esses ço[.•nos·~ de qtle os seus delegad,Js th) Pat' [L. 
mane[ra. s~ ha,·ia de in~t:mt·ar o processo dr. des- O Sr.. F.\Ul':TO Dt;; Am:lAl!:- E:>tú. en~.,nnolo. eu. 
i!J.f~cção a~otlsclhada pcl~ nohre deputado, auto- niio em o presidente o anno passado.~As o•·d'ens 
t•tJadc mmto competente na xnnteria, se niio ha do govern? tmperlal f<lr:to cxpo.Jidas quando 
alllnaJa absolutamente, s~ ha ap~nns um Lelheiro houve rec~10 da invas:to tU cholem-mot·llus nesse 
como disse, na. ilha da. Tamúea '! Já vem pois unno. 
o.s nobres deputAdos que se essa cul:tmldade se O Sn. YmuTo :-E' v.•rlnde; expcdirito-so (.Ssas 
t~,·esse d~t·,·am:tdo pot· todo _o pniz, se o Pari't ordens o anno passmlo. . 
tH·er de passar par seenas ::unda maio doloro:>IIS 
do que ll.5 d~ que te.n1o$ noticias, não set'ia n O S11. LEtTÃO nA CcxrrA: -Aceito bmbem o 
C?mmi.%â<> do hygien_e public<L daquella pr<>,·in- aparte do nobre depu!Jllo po•· Matto·Gl·osso: de3de 
na <:•sponsa'l'cl por lSso; esta responsabilidade, ltWO que a fehr~ nmnrella im·adio o imp.!rio, 
perm1tta·n>o .o govemo que eu lhe dí"n ilia a desde cs;,~ unno conhcecu·$0 a ncccssidt<olc do 
qn~m não tem curado de prover 0 "pará. u~s estabelecimento Jos lazareto~; entt·etunt~ 6Ú ,, anno 
me_10S !l:Consclhados J?ela sciencia, de fórm~ que pM,;atlo é que chegou a occasiàu opportuna pa.ra 

· :.lh esilvesse o. sernço a es;;e respeito comple- se autonsar as despJzas uecess'4ri,<s? Nm> é 
tamcnte re~ulartsado; se assun füro: teria então f11cto patente, sabido, que de~de !~ nuncn mnis 
a commissiio de hygiena publica todos os meios a fcbt•e amarella abandonou o.lquns dos portos 
<le. pü!' em pratica~ medidas nconselh~das pela do norte? Entretanto <l.~sdc iS.iO nté lS:J i deixo a 
sctene•a, c_ r<·p~otluz•das pelo nobre deputado no essas província:; sem recurs'>s! Por que razão, 
s~u l'<:latono... . qual_ foi o mo~ivo .porque não se auturlsou os 

O Su. TAQiiEs: -Ac•·eolita uos lazaret.o5 t pres•d~ntes a fazerem essa;; d~,;pczas lta mnis 
tempo? 

O Sn. L~:n:\o o.~ Cv::m.~:-Respondo a. V. Ex. \· O Sn. MtxiSTRO oo IMPERto dá um aparte. 
(!lle não gosto de entra1· em qu.,stiles em que sou 
hospede: se naquellas mesmas para que devo O Srt. LEITÃo D.\ CuxiÍ.,: - (h·eio piamente nas 
estar bnbílitndo n,\o gt1sto muito de tomar parte palavms do nobre ministro; acredite S. Ex. que 
como mettcr-me nas outras? Acredito na autori: o meu empenho não e censural-o, não ,: fazer--lhe 
dado do .n~bre deputado 1• secretario, c nas de opposição; nem me persuado qu.e uma ou oatra 
outros d•s!metos membr(ls da sciencia medica que falta e1n objectos puramente de administração 
me .mel'eccm toda a confiança, c o qu.e ,•ejo e que possão autori$ar 11ma oppo;;içilo legitima ao go-
cs_ses. homens . a~onsell~ão medida$ de que a com- vemo. 
m~sao de hygtene publtca do P:mi não poJe lnnç:u· O Sn. Connfa DAS N.,;~-ES:- Essa seria uma 
mao por falta de recursos... falta muito censu.r.a..- et se em verdade se desse. 

O Sn. C-onR•h D.\s ~r;yr;s·: -O g.)yerno auto- t;ll Sn. DEPCTJ.OO: -1\fus a eensut·a é ipjus.ta. 
riso~ essas me<ltda_s com muita ant~eedencia; o 
pres1d~nt~ da l?l'OYtncm que nüo f<t lazru:ctos, foi O Sn. LEl'rÃO D.\ CUNlJA:- Que\'endo ]!restar-
J>orque nao quLZ. n1e a uma argumentB.Çiio frnnco. e lelll, tlu·ci uos 

nobres deputados que se a cen3urs é inj tuta é 
. O Sr.. F.u;:no DE AGUIAR: -:-O go,·crno impc- preci:ro q1te os nob!'es depatatlos provem a in· 

nat deu então todas as prond<lncia.s ao seu. al· Justiça da censurll. (Apoiados.) Ei"' Reccssidade 
cance. torna-se mais palpitanw quando sabent os nobres 

O SR. L~erTÃo D.l. Cclm.-.:- JA disso que 0 local deputados que se ha censura é ella fui-ta sC>b () 
para o lazareto na· província do Pará está. e~- peso da impressão que devem ter causado as 
colbido desde lílflO; <iesde es~e anno está edifi- nntidas do norte a'juelle q•te tem a honr:t. de se 
cado um .tc\heiro na ilha da 1'at•toca. depois dirigir 9. camara, tendo mulher, filhos, ami"OS 
llisso foi nomeado presidente o !labre d~putado. o" ooject.os que lhe s.'io mo.is car.H na provi;;ci~ 
peço-!he que nos diga a razão porque não con: do P~rá, suJeitos a um mal ímminente, se alio 
eluio esse li\~reto. Tomo a. liberdade de eneer· "' scen&$ de desolação, . a u.m mal . que a esta 
rar ao honrado deputado em um dilemma: ou hora talvez tenha causado es\1·agos hon·ivcis cs-
S. Ex., como presidente da provincia, 11ão ap- tra~os inea\cula'l'eis I Não sa·ei cu, ao me~os, 
plicou toda a attençM, todo o desvelo quo lhe pllrB. dar ellP'\IlSão a\. mh\ha dór, o competente 
cumpria appliear a esse ramn do ser"Íç•> publico, Para lançar sob1-e quem q_uP.r qtu seja a res· 
ou não o fez por falta de recnfj!O: n:io duvido ponsabllídade indirecta da mtrodue~ão uc~ ter. 
adaptar a seguada parte do dilenuna, 011 80 ,,io rivel mat na. prolínei.a do P11n'i T 
o Dobre deputlldo so sen-il'â ~xplicar-nos o ne• O Sn.: FAuSTo»~ Aalll.l.1l :-Apoiad3; m:LS nuca 
gocio, e o far& creio qae de fórma a não com· c onsurando ínjual.amen&e. 
prometter a sua admin.i&traçiio, !w:cndo suppór 
que :orno presidente do Pani. não teve a pre- O Sa. LELTÃ<> DA. Cu:o~HA.:- Os 11obres d~putacloa 
cauçao de olhar p11ra este ramo do serviço. fallilo-me em i!lj!lsti~a; mas d~jo qu~ mosb-eon 

onde està· a IDJWitt.;a no que cflgo. A questi~ 
O Sn. F A.tsTo n& AGuun: -Responderei. e peço reduz-se a ter::moa milito Simples; de~~ lt!OO, 

• palaYt"a. - ' repito, c:onbéceu.'illl · a nacessidade de tuilliU&reto, 
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SI~SSÃO E!ll 5 DE JULHO DJ~ 185:) 
<le um sen ·iço regular para. clle; não se fez cs.~e 
lazareto, não se UJOUtou esse tWl"Viço ; queu:1 ~ u 
r esp.,nsavel por isso! .. . 

U~IA YOZ ! - 0 nobr& deputado dir:l.. 
O Sr.. LEI;:-:\o n.~ Cu:XHA :-Eu por certo que o 

11ão sou, porque de então para cti .. ó a primeira 
'l·ez q uc Lenho occasi:io de manifes tar nesta casa 
meus scn Limcntos a tal respeito. D eclaro nos 
nobt-es deputados qne, "" o'> interP.sse~ da pro· 
Yinci :~. d <> l'ar:í. tivcs~em sido melhor , ·i;,t•lS nesta 
t".asa, IJa muito quê estas mesmas retlcxõ~s se 
teriiio aqui feito. . . · 

O Sn. F i,uSTCI DE Acuz,m:'- Fultava o uobrc de· 
pulado. 

O SR. Lll:xT:io DA. C<:XJIA. :- . ,. ho. 1nuil.o) to.lvrz: 
se ti \'esse reconhecido a necessidade de l ançal' 
mão do medidas vrou1pt.:ts e energicns . Entre· 
tanto· tudo se tem conser\'ado em silencio, ·a o 
passo qu<', ti neccssado dizél-o, tudo ~e t em feito 
para n coriC · do Rio de Jan~iro, e tanto que se 
cons~:;:uio nru~entnr completamente a !ebre nma
relln ue~Le porto, com ch·cumstancins muito 
menos ra,·oravcis do que qu11.lquer dos portos do 
norte. 

E s erei e n, S1·. pr fsident.:>, o unico amigo d<> 
governo quo me pronuncio desta maneira ncst.n 
casa? Esperem um pouco os nobre:! deputados, 
hão d (.; ou,·ir Utlvez lJUCm c.om mais auwri<!:ulc, 
quem Cúlll n1nis titu\os â. atfdçilo e symp;·otbias 
do go;crno, tP.rn de expor as mesma s· r cn e:xões 
que acabei d~ e:t:pi>r; os nobres Lleputados veTiio 
que nüo sou eu só que venho trazer liO conhe
cimento dn cllsn e$tcs factos: os nol.Jres deputados 
iêm do ouvil-ns tah·e% com algumas modificações 
a pessons mais competentes para fa:zêl-a.s aqui . 

A.ílldn tcr~i talve~ occnsião, Sr. presidente, de 
apresentar ao nobre minis~ro do imp~rio factos 
de nature1.a dh·ersa dos de que om me occupo, e 
entiio ·Jbc mostrarei, e nos honrn,los deputa~os, 
eomo é illuõido· o gove1:no imperial multas v()Zcs 
sem pensai-o: nouit.oo teria que dizer sobro colo
nisaçno na . pr6"iacin- do Pnrn,· sobre mcdJ"ção 
de tcn ·ns n" do Amazon as, etc., se me ti:vcsge 
cabido a pnltwrn no orçamento .do i mperio; cs· 
pcre1nos, e convencerei á carnR•·a de que fallo · COJU 
muita franqueza no governo imperial. Ndo d o\'O 
concluir, 81·. presidente; sem lllzer uma obser
vação. 

N;iO sd se estarei. autori.sado pata d12et- que 
nesses ncgocios do seryi~o d_? ~nu<l•: nas P•:o\·in· 
cias tem nnd~tdo. con~1dcmçucs de cwnonuas a 
meu ycr ·muito mar entendidas : talvez que sim. 
se ruo ouizcr lembrar que; por -exemplo, e c tem 
exigido (pt!l o pron.-do:r . dn saude ·do p or to . do 
Par!\, medico ·de elinicn·immensa, sll'eritlquc seus 
inter~iiSCS. particul:u:es, ik;criJ!~t..ne.!! . plio que ~nha 
quotJdlnnarncnte, . P.n~ .1r 'VISita~ emborcnçoes a. 
todas as bons do d1a e da no1te;· sem -vencer 
po·r isso um real! ·o qu'c quer-dizer isto?.Dá-se 
dinheir!l >'•s. •.nilos. 1arg~s, lia t aol t:tS . . accumula· 
tões, . tãQ p1ngues ''ene1mcnt~s pa ra ·certa . ·classe 
de empregado~.; •. · _ - ,; · · · · 

O SR. SIQUEIRA QuEmoz: :. - ~â por nhi. 
O Sn. LEx-r;i.o, DA Cu:<: H A.: :- ... e . no entretanto. 

poupa-se um inesquínho ordenaào para um pro
'\"edor ·da saude;. bomen1 'que-presta tilo impor· 
tantes serviços, serviços que alfettão os· interesses 
ma.is reaes da população!. , .. ·. · · · 

'Ull S!t. DF.l"IT.\oo:...:..l<.ãO. é.!õ no Par.\, nQ l.fa." 
ranbão aoont(:Ce .o mesmo: · . · ... · . ' · 

O Sn. 'LErr:io J>A. CoxHA: - Po1is ''tnlia 'o nobre 
dep11tado ajudar-~•oe nestas. observaçues; levante· 
ae . o nobro depnt.do. : -e d1ga : • P a$Ue_-se bem s 
e~ provedores·. de saude. das provmeu1s », por
que: ba scrv1coa que por . baratos sabem ·caros. 
Se· se exige qllC ·um medico, ' proYedot- du saudc, 

largue os seus int~rcsses, abandon~ " 5111\ cliuica 
parti~uhn:, pao·a prestar este serviço pulJii~o con> 
n . obngn~"'o c :te lo quo devem ter todo~ <JS func
c•onllrlos pul!lkos, cumJ:l i'C que se lhe IOU:l'tte, quil 
perceba lios cofres p•tbhcos um ord~na<iOJ para se 
mantçr. 

. O Sn .. F .wsTo me Ar,uun: - Apoiado ; é mui(.) 
JUSto. 

O Sr..· LErr:\a nA Cc:>1n : - No cnt rctnnto o pro
,·~do~ de snude do Pará.,_ como os de ontrns pro
v•n~•ns, segundo nss~v4Jrno os nobres dcputado:i, 
nada vencem~ pel~ cxel."ciejo de:;,tc emprego, qt~l} 
de\·o ser , c " mu:to oneroso. 

O Sn. PnEsro~x<E: -Dc'!"o obsct·vnt· ao nobre 
dcpnUtdo que j n deu n hon1, e dcnmos entrar 
na 2• pnrte <ill ord"m do dia. . 

O Se~ LKITÃO DA Cv:s-rrA: - E u tcuho conclu!<lo 
mcs1no porque creio que me será pcrmit.tido toma;. 
a pnlnYJ':I quando se discutir o rcqucrin1cnto que 
vou ~nadar ti mesa •. Pc~o a Y. J!:x. que me 
pennllta le•· o rcq nerunento . ( L e. ) · 
Pe~o n p1·imcirn. informn~ão, porque ta lvez el!a 

trnnquilliso o meu •·spirito, c tamb~m p•>rque 
desejo estar ao facto do que occorrou n este rcs · 
pdto, pois quero em' occosiiio competente fazer 
as censuras que por ventura mereça a presi<len· 
ci:. <lo Par;\ pda. fnl to. dessas communlcações se 
se deu. Preciso da segunda inCvrm~ç:w pa,.á a 
3• discussAo <In lei do or~amentc , porque devo 
esttl r hnl>ilitndo c~m todos os meio>s afim de con
correr. com o m~n voto '(l:lra a despeza que fúr 
nccessaria. fn~cr-sc com esse ramo do serviço. 

L ú·M o seguinte. reqtu;rimcmto, qnc fica n· liaüo 
para o dia proprio: . . 

rr Tieqn~iro se . p?, ~:'l no gov~rno as seguin tes 
informações: 

« I.• Se ràCQbcu U.a presidencill do Pan\ i n
fot·maç.ões oftlcines· :'léerca da -epidemia que se 
desenvolveu n:1 capital daqnelln pro,·incin á sa· 
hida do \'apor Impcmclo;-, no dia 2 de J anbo 
ultimo, c qunes ~:111s inform:tçõcs: 

~ 2.• Que quantia se tem <lesp•n<litlo com o la.· 
zareto .dn il\ln :ra\uoen n n proyinein do P nrã, e 
qual a distribuida·no correnoo exercício para ser 
gasta com aquelle estabelecimento. 

" 'Paço dn cumm·a. dos deputados, v do .Tnll!IJ 
de 1835. - .-1. . Lci.ttlo c! a yunlw. » 

SEGt::mA P.-\HTE DA ORDEM DO DIA 

onc;.\)Ui~TO DO Dll'.E.Ill(> 

C<>ntinúa ll J iscussão· do orçamento dO llliDIS
t.::rio do imperio com as emendas apoiadas. · 

o Sr. Bnr l:>o,.o.·:-Niio nlc eu~olverei, se
nhores. llas· q uestues políticas ·que oom tamanbo 
proveito do .pa.iz, U.esde o comê\: o ela aetonl sessllo; 
tem prendido a attenção da carnan ·: ·não o f~
rei, nem . mesmo para oppõr embargos ·•i sen· 
tença que eondemnou · o ·pu.rtioio eonset"'"ador -pelo 
erime ôe a bastarda r, com :um:< l egislação capri
chosa e ntteutatoria .dns liber dlldes publicas, :~s 
institllições constitucionaes ;· ·niio o· íarei · para 
proteetar COlltJ.·á. a doutrina· que adopta i. mobi
lidade de principiO/i eomo condi~.ão .do progTesso-; 
acato aquella sentença, tanto· mn•s ·quanto fot 
proferida por uma alta capaciaade, por 11m juiz 
cuja competencla é incontestaTcl, e cuj~ · impar· 
c ialidade nilo pódo. ser duvidosa , Tisto que- --elle 
o ·declarlt e eu. o reconheço . 'Por um· d<l':l me!ll-
bros distinctos do partido consen-ndor. · · · 

Não conte:Starci tambem. a "Tenia.de da dontrin:i 
que aceità.a mobilidade dos principies · p oliticos 
como . condição de prog~o ; estou·· .prompto a 
aceitar essr~· doutrina sem a menor · discussão 
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uã.o sõ etn respdto ~ .. capnddfL,lc que _o pl'ocla.mn, 
como p01· su,lcntnr-3e na natot'tdade de uma
da~ nossa~ gloLÜiS p~t·lamentat·e,, o S1'. Vascon
cellos. 

M<>dificarei pois as minhas idóas, deplorando 
súment(! tt:r YtviUo tanto tempo em c1·ro, erro 
!L que fui e<.>ndu~ídO l>Or lli\:0 COlllprch<:ll•(Cf IJ~Ill 
~quclle illustre estadtsta, de qu.,·m fui, e con
tinúo a ser um dos maiores admiradores : com 
~trdto, senlJOres, era Cl)lll elle que eu linhu apren
didv que· os principias V<Jrua·leiros si'io ínunnta· 
vcis como a verdaJe. Peço licença para repetir 
ns pnla·n·as do illustre purlamentat· que fur.io 
causa do" meu erro, levundv-me ã illusào em que 
tenho vivido: .; o trecho ln·ilhaate de ULll Jis
eurs•) pronunciado por cllc em occa.;ho bem so
l~m.ne, e que ·fi.cou·nle grayaJ.(l n~L lll;,mloria._: (( Os 
homen~ passão, · ,cxclamu.Ya o ::.r. Ya-sconcellos, 
pas::)ão as circum.sta.neia.s, znas os princJ.pios su.b
sist~m .•• 

O SR. GóEs St.;.\iE:tn.~:- Apoiado. 
O Sn. BAR1lOS.I. .. : -:.- e em dc~peito das intri

"as, em despeito da. cnlumnin. sahem em to<la.s as lutaS triumphantes e sabem Yingar•sú dOS ultra
~c$ que lhes inogilo a. in justiça, a ma fú, ou a 
i"nomncia.n 1.-l.puiados.} Este p~nsamcnto, senha· 
l'CS, mll.l traduzidO seguTamente pela. minha ilt• 
tellig~ncia, leYOU-nte a ncre<lita.r ')Uê a m,,biJirladõ 
dos princípios não ~ra tole ada como d~utrine. 
legitim·n, nem podia ser aceita pela "Piaiüo con
son·ad~ra ; interprcLa~iio errada p<>r certo, nas
cid>\ des<a fraq ue~a. de i ntell igencia a que me 
t€m le.-ado o esta.tlo moruido que touos llle re
conhecem. 

Nilo tom:wei parte nos debates politicos final
mente para protest:1~· cont-ra a theoria dos factos 
{:ensummados : aceital-a.·hci t(unbem como um 
artigo de r~ para necrescontal·o ao cr!ldo poli
tico do partido wnservador, muito embora tenha 
para isso de desp,.ezar as •>piniões daquelles que 
cla~sificiio de r,el'igoO<> semel!Mnte principio, ~nten· 
dendo que ol ~ desafia a$ usurpuçvos e as resis
t.encias promettendo reconhecei-as e legitimal-a.;
s~ vencerem ou forem !eli~es. (Apoiados.) 

Não tomat·ci parte nos debates po\iticos ainda 
porque nem possuo a verdadeira eloqueneia, e 
os talentos de tantos orador<::S que fazem o oroa
ttl ento d'lsta easa, n~m esse d1>m p •·ccioso· du 
3ppnrcntnr o. cl<>quencia, componto bcllos rnmDr 
Ihetcs de p:1lavras para com cll~s cnfdtar ott 
-esconder o vasio de minhas ideas. · 

Continuarei, 81·. presidente, a !'luardar o silen
-cio em que tenho estaào até 1\(l;o, ~ilencio mal 
illto.rpretado seguramente por · ·nqn.elles que .o 
attribnem ao eans'lÇO em que nos achamos. nós 
os deputados por Minas, de ser prudentes cal'· 
Ngadorcs de ministros; nunca nos reconhecemos, 
senhores, p(ir carregadores de min'istros. (Apoia
dos.) Temos princípios politicos que deseJamos 
""" sempre preponderar nQ g<.Jvcmo da sociedade, 
.1\COm:PBnbJunos uma politica q11e entendemos ser 
a ma1s conveniente tl. prosperidade do paiz (apoia
<Ws), apoiamos os ministros que prof<l<!são , os 
mesmos p.-ineipios que nós, consideramos porém 
os nomes dos ministro!!~ eomo questão secunda
ria, exigindo sórneote delles lealdade nos prin
;;iplos conse•·yadores; capacidade su1ficilmtemente 
Yal!ta para <lOmprehender o estado da. sociedade 
e as necessidades· de seu desenvo!-qimento, von- · 
ti$de bastlllltemente furte .para· sustentar aquel!Ps 
principias e satis(uer a estas necessidades. 

Somos. pois ministerialiata.s poTque somos con
servadores,· e porque· o miDJSterio aetwd o. ê: 
igualmente ; somoa ministerialist&s porque vemos 
no minis\.erio capacidades du mais ele\'adas do 
partido conservaaor (apoicdos) :·apoiamos pois o 
ministerla, mas nlio somos carregadores de mi
nistros. (Apoiados.) P~la m\nba. .parte, ~tlboNs 
tenho outros motivos para_ não me eovoh•er na$ 

questões poiitica.s: o primeiro, 
n !nlta de t.alculG, ::1 !alt:t de 
<ll>oittdos.) 

tomo j.i disse. é 
eloqu.eneia. (Não 

O Sn. FEnR.\z :- E' modestiu.. 
O 'i\n. B.<nBoSA:- E' nàG possuil· essas qusli-

dade.; de <:lmdor. • 
O Sr<. F. Ü::'l'.<. YHNo: -Não apoiado; os seus 

proprios inimigos não lhe negão e.;sas quli~ 
dad~s. · 

O Sn. B.umos-1.:- E.1. qu·1 t·econlleço não pos
suí l-os, que necessidaue tenbo de tomar. tempo 
á. camara, tempo qne púde ser dispen;alo collt 
outros que sabem elevar as discussões, esclare
cer a c:unara, e mesmv edificai-a' outro ·motivo 
<i p~ns:>.r que as minhas opiníõe~ sii;o conh~cidas 
ha muito ·temp-1,- quer a respeito aos· prilléipio; 
eardiacs d~ política, quet· a respeito das ques
t<>es especiaes, que ta.nt<J n~s hiiv occupacl:o, a 
reforma judiciaria e as ineompatibilhlndes ; mem
bo·o da commissãl) de jus~iça . criminal, minhas 
opiniões nchiio-se consi::;nadas em diversos pare
c~res · ácerca dessas rnnteria.s Dem 1.is, os 1neus 
co:legas sabem que <lu aW hoje pertenci iL velh11. 
escalo c~nservadora, que n:\o admitte a mobi
lidade de_ principies, que os considerava como 
verdades demonstradas, capazes .de aoommodar-se 
ao pro:Jresso _ da socieJa.de, q_ualqucr que seja, 
s em · preci~a.- de mudancas, nuo podia eu, pi)ÍS, 
desconfiar que fosse preciso, pn>·a s' saber qltaes 
são as minha$ opiniões, apregoai-as todos 0$ 
dias. · · 

Ha-, senhores, ainda uma outra circ11mstancia. 
Occupando ha. dons ·anno$ um.1 --dessas po~içUM 
officíaes que niio se diio, que não se aceitão 
nem se conseniio por -um instante ·sem a mais 
eomplet~- confiança do governo. sem n mais pet·
feila homogeneidade de ,·,~tas enb"e .o gú.binet.e 
e aqaellês que ·nella.s o ajudão, de$de que est2 
posição foi pot· mim aceita desie qae nella me 
tenho conservado, não em possível 'du~ida~-se de 
que as minhas. opiniões fossem favomveis à po
lítica adoptada e proelamu.da pelo min isterio. 

0 Sn. F.,;a~t.u: -Isto é \'Crdade; e p~eeisl) ter 
sen1pre bom estomago. 

O Sn. B.I.RIIOSA.: - E11 me pcrsul\do de que o 
nobre deputado q"e mo dí• est9 aparte !ar,. -jus
tiça ao mea cu.racter. 

O Sn.. FERRAZ:- E' sinc(lt'O· 
O Sct. B.1.anos~o.:-E acreditar•• que se a 11141s-· 

ligeira sombra de falta de eontlança do go'l'eruo 
pudesse em quntquer occasião ser por mim pre
senlida, se· não tivesse, :J?elo _contrario, eneontutlo 
;;empreda·parte dos 'Dimstros a mais "Plena appro
vaça.o, as provas mais irrefragaveis de confiança. 
provas qu" confirmilo as doola~es Cnt!lcas a9ui 
feitas pelo nobre ministro do imp2t·io, estou bem per
suadido. de que o ul)bre deputado faz.ju•tiça ao 
meu caract<Jr .p11r'a aeredita.r.da qne não era pos·
sivel por·.um só mamento querer cu eonserv:n'
mo nessa IJOsição, que sem taes eon<iições _tor
nar-se-bia •gnominiosa. {Apoiados-) 

O Sn. FEliRu:- Sem du\'ida. 
O Ss F. ÚCT.I. VlANO:- Apoi_a.do. 
O Sn- BARBoSA: - -Direi . por ultimo,. seuhorelt., 

que não tllmO parte aetiva · nas discu~sões· da 
camara p~r call$a mesmo ·desse estado sempre 
morbido, sempre valetudinario •••• 

O Sn. FEtta.~ :-!5to niio aceit() sem atteata-» 
de medico.· 
· O St\. BA.RBOSAc:- •• ·- aqui deScrip~ eom·có&'es 
tão· vivas por un1 · honrado depat.do· pelo\ ,pro
>otinci& do· .Rio de Janeiro, eat.a.do .SDOrbido qae 
ni\o dnidan~i eD1l<)(lrdar· em ~o.a ~ intbo&:$4& 
completamente a .minha intelligencia (nôQ 11poitz~ 
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!:iESSlO ElU 5 Dl~ JlJLHO UE ll:F">5 . 
do~~~. c queb1·ado u1uito a cnJL'gl&. do n\l!u eo.1ract<:r. 
(X•1o apoiados.) • 

Gl 
ç;1o do paiZ, .t\ tlns l.lt'4ÇO~ ntodtiJ.,.~s . n amu intel· 
ligcuH~ia que. a.s cnt~·t·miclu.-J~..-s inLtt ili:;úrii"•· H. uma. 
vontad~ s .:m ~neq::i .\,~ in:Sist.i.s e m co:Jsér var na 
administraç>to tle tal po-o\'incia · uon honwm ·que 
llâo c.owprel:euile suas .u~cessiund..s, c1uc . S~<crí
ftcll tocl .. s os . s~DS ioteresses, rp1e eon to:Jos os 
ramos d .. aclministraç,to não m11nt!estolt seuão •••• 

O Sa. F. Ü.:TAVlA:.o: -'Fra·ruc.\111. 

M~s. senhores, s e era este c proposito em qu.; 
c u esta \'li, se o silencie era ai uda o meu pro
~ramma na sessão actual, lwje t ~nbc um d<l\'Cl' 
qu~ n1e 'Jbri~n a nã:o guardai-o. }'ui aggr~iJo, 
o e necessnno defender-me. ·Os meus amigos, os 
homens que me conhecem, segurament-e não a.:rc
ditartlô que justificando meus netos t"nl1a eu em 
' 'ista gu,u·d~tr uonn, posição sem d u vitlrt muit~ 
l10mM''• muito glorÍG$n, capaz de satisfazer a~ 
amllitôes do espírito mais exigente, mas que perde 
todos cs&a-; qualidades n meus olhos quando 
l!OlicitaJo ou quando aceita por outro moti'l'u que 
niio seja o de ser" ir ao c;;tado, ~ o.ul<ilia.r o go-

I 
O Sn:..B .. r:nJs.>.:-Fraqueza;não: fonio ou,ta\ 

cxpres.>oes. • . . 
. 9 Sa . .E'. O cT AYI.\sO ·,- Falta de encrgi& por 

doen\:a. 
O Sn. B.\n\los .. : - . ... incr cin. e d .liClil<o . ... · Cvn ~ 

s~n·ais tal presidcntn s.'\ben :lc. do taolo isto, <lcixnis ,·c~llo que a olfercce .. .. 
O Sa. PAUL.\. Foxs&c ... '- Apoiado. 
·o Sa, B.\nnosA : ...:. • . . . e que seria dcsail·osa 

pam quem a pretendesse gua1·dar como s~ guarda 
111n patrimonio. (Apoiados.) 

Se me Y~jo na necessidade. de f,tllnr hoj e p l ru 
r~pellir e mosLrar que são infuí 1dndns essas 
ag:;ressõcs, nào.; .t<1mbem porque me aJilijão muito 
o ridiculo com que me f~>i lunça:lo .... 

O Sn. F . O."T,wx .. so:- Ridicu~o, não .; exaeto. 
·o SR. B.u:.aos,,:- .... o e.>carn~o ~om que se 

insultou as minhus dores. 
O Sa. F. ~TA YIAxo: ..,... Niio é cxaeto ; hou,·e 

moderação, a mais humana. 
O Sa. BARnos,,:-Defendo-me, senhores, p orque 

tendo até hoj~ gozàdo de uma ta l ou qual repn
t açiio, tendo tido ate looje a fo1·tuna. de gozar o 
ÍM'Or, n opinião dos homens honestos, não desejo> 
desmerece>' dessa opinião •. 

O · Sn. F. OcTA"n.\:-;o: - l'enhn cuidado; niio 
lance allusl>~s : se .quer. dizer q uc os outros n:io 
são . honestas, repillo. 

O Sn. B.\RllOS4 :- I.-so ti toma:r c. 1·ecado no topo 
da escada. Acredito o tiobre deputado, acredite a 
cnmara toda, niio tenho o· mais pequeno desejo de 
offcnder a pessoa alguma. 

o Sn.. F. ÓC'TAYIA:;o:- Dcm; cu· niio o oll'cnllL . 
O Sa. llARliOijA.:- Acredite, posso ter muitos 

inimigos, poaso ter ruuita gcnLc que me odeie. •nas 
ha nol!to> mundo individuo nlgum.a Cj.UCm cu deaeje 
otrendor, ou n quem odeie, ulio odeiO, senhores, o 
meu advero~~~rio nem mesmo no momento em que 
elle . apúra " penno. )Jar.l cob.nr-me de baldõ..s: 
·estou JÚ . muito habituado a e3tas , causas. tenho . 
soflí·ido multo; lt'l . nuno.s do exper1eucia não s:ii> 
IAo pouca co usa ~ra me não ac:os!umor a ter resig
n~çao; como be1 de eu agora trr1tar-me com acca~ 
saçõea que 8$ podem chamar um pouco de ridículo 
&óbre mim, segura111ente .nii.o . OJ!'endem, o meu 
earact.cr de homem .publico c particalaJ:? . 

Der.:nJ1.1-rne, · ~>enborea, ·porque· -a ~inha defesa 
envohe a dl:!esa •dl!ll\e :ministerio a quem · ~nbo 
scn.ido oom toda··a -lealdade C·. dedicaçãi> de que 
sou capaz. /Aj>Oiad'Js.) De!e11do-me, por~ue a asse 
ministeri\1 amigo vli.o ferir as settas dtsparadall 
11PPI'irent~mente. . . . · 

Nem eu po~la decentemente ~lar·me, quando 
a prete:do dos· aetoH ·e dos· pade~nmentos pessoaes 
do presidente da provinei& do Rio de Janeirn ~ 
aecusa o ,minlsterio de fraco. e prevaric:ador,pols 
taiiW signi.fl.clio e.m resumo o que disse o meu 
aetusador. : - · · . · 
. O:Sa. F. Ocu,·u.No :- N.Ío 'apois.do; dis.<e qu~ 
o con&a!vado por bllll, enléndlda lealdade. 

Q · SR, Bo~.RBOSA ~ Sim, M o mesmo que se lhe 
díaesseiil : ·aois prevaricador, porque etltregals e 
.couservais a admlnistral;.ão de uma provincia de 
primeira ot'dem, da província R mais rica do im
perio, daquella que caminba.,.â frentt da illustra-

os interosses de uma gr:mue popula~,io, d,; um" 
pro'"incia a m•li"' ilo\·csccntc do i m(Jt:r.:o, c.-J rrer ú 
r evelia., presot.:ncio.os tudo jsto, sa.bcts cl.,. t1H.h.l7 rnns 
o fazci5 para .!ardes a um •tmig.l cnronuo os 
meios de cnrar-~e . " 

O Sn..F. OcrA\'1,\sO: - Niio; uma guppost..1.pro.;~ 
de loaltlade f->i o q ue se disse. V~ja o tina! do 
meu di;<:u•·so. 

O Sn: BAnuosA: -·A admini~tt·a•;iio da pro \-in
cia do Rio ·de Janeiro. tli <:1e o nubl'o) dCpJttMo, 
n11o c ncnhotm lugaz· qne se destina pnr11 enfermos 
s~ cu•·ar~m I O <l ue 'q ltor diz~r .. o•ta propus iç•1o ? 
Ja pela Imprensa, em um 11.rt 1go qu~ tt·n?.•n a 
inicial do n ob•·c deputado a qucut tenho a bonrn 
de re~ponder, e no qual cot .era \'lolentamcnte 
aggredído, se dizin: consena-sc o> presidente da 
pro\'incin do Rio do . J:m~iro uaicamcnlu pela 
qualidade de t er muitos li.lho <, e por que não sr. 
jul::n conveniente allnn,lon'"' uma fanu lh tã~ nu
mco·osa.- Pois, senhores, uon j!!lbinNe C(õ\é S;~· 
crifien. os iutct·~s,;e~ do .uma f;!'ll lldo provincia, 
que lleixa a sua :J.Lhnini.;trnçii.o C!utrc::ue it inercia 
c ao dcleixo, e vil lmpo.ssi \'cl cswaga,·cm·sc s~u~ 
''nstos recut·sos ; quando es.;l) g.>binefe eoo~erv'l 
o pr··Siuente, Q!le p:1rn satisfot~cr seus capricho:o 
de.;feit~a a todo.<, c pro voe 1 contr11 si a indis· 
pos içl'io dessa. pL·o,~inci:\ cu' p CSil , c conserva-o 
uoicament.e piU'!l dar um <>ttlena.lo a um tunigo 
que precisa de cu1·ar-sc, on qnc neecs.sita àe piio 
pat•a distrlbuil' >i ~ua nun1cn osa. rmn ilia, c· mntat 
a fome de seus fill:os, cc>se nlinistcrio pôde talvez 
ser composto de bou1cns dol.ndo.; de eor~tçtlo sensí
vel ; po1·ém cu · mesmo . não poJ~l'ia deixa•· de 
accusal-o por ·falta•· cviJentcmcnlc aos mais. sn· 
gt·a<los de . s ·ns à c,·c•·c•. Aecu.sais tambom J o 
fraco o uünisterio: rr:~eo, po>rque como se suppoz 
conse:v;l esRe presidentJ d~ 'I"~ · se trata, nã • 
porque entenun. que n sua poli~icll •\ ·POI' cl\e bem 
comprebcndida c fic.lmó1nlc c~eeutuda, mais por 
dererencia aos Al'npos patLlm·mtares, e. sem cJar 
fé,· sem gWlrdn•· a . menor dderencia pnr11 com a 
opinião pnhlic.:l, que está aliils. ~m primeiro 
lugnr • . 

Ora, senhor~, se cu ent!nJ<1 q ue ns accltSll· 
ções que me .ru~iio dirigidas: Yiio directt\mente 
ao ministerio, n'io send·• o meu no me sa11iiO um 
pretexto, eu, á~lgo dedicado 4~s . nobres .·minis
tros, alliado do gabinCltc, tão .ole<licà.J(, . h~je q_uc: 
tenho a honra de . occupa1' um cargo da ma.•or.
eonti.ança, como s~rla amllnlul go , tivesso de dei
xar esse earg.> (nJ?Oiadn"i• t.iio dedicado hnje que 
conservo uma. posr~ão> otlicíal ·c:omo ·era antes de 
eer cham&do a ella {apoiados) , posao deixar n 
ministerio por seme\bant9 tnotneh'll · índefesot 
Nilo; não era t>OSSiveL' Nio - tenbo d e rcpel.lir 
e6Sas ·ins inuações .q11e Jl"rccem ter p<>r obj«to 
chamat ·sob~ .mim o ndic11lo, aprescDiimd~rme . 
ao ' publico como objeclo de. com"!isetação, mas 
cedo á força do . dever:,. provo. o meu respeito l'Bl'il 
COill os. bomens·bonestos, e 'pn~a com a provfncla. 
que· me tem sido confiada; aio la : mais, .seahonJSy 
aat.islaço o· que de ,·o a essa lfl'BDde. e illu.stra Ja 
província, que · tem o~ olho~ sobre o weu pro-

...... : 
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(. ·) J~ SES:':\0 I~M 5 OE JCLHO DE 185!) 
r-ü ... Ht~l~ntn) (} (]11t:" (~rh.l<l-llW •·1(•,•:tJo ta·nto ro~ree~ 
hcLu <ptu mH •Jll:llqn(ll" fHlS:it:.;in 0:111 que me n.cllo 
]n<J;:;h·t~-me dj~no cl.a •~or1Ho1nra 1tn)t<ls vczc:; St!m 
intçr·rupção tlepo.sit.cldn ne-:ste vnletudinnrio~ de 
qt1Cin · ni.io fórmn um conr.• .. :it.o tiif-. mi:.::eravel como 
atluell<..} 'ine ;aqui ~c lhe procnr41 estabelecer. l''ii
raute cs:sa pro...,·incia tcul1n nccesidade tle sus • 
tcnt~u· a opiui:io t.]tl'! lhe tenho 1ncrcddo9 tanto 
cORl c) <h·vo fazd-o per:tnr.(l o go,·erno imperial, c 
perantt; c~ta .camara, qne tantas proY:l:8 me lHL 
UaJo tla sua c(ntsidera~:~io. {..:1prJiados.; 

A 1Hinha tar-::fa. fclb.:ment~, ·Sr. pt•csidantG., nilo 
é diHicit; pusso Ucsdc já a cntrn1· na annlyse 
<los c:\pitulü~ d~ uc~u5>\~ào qu~ me foi dirigida. 

Principim·,; i )lOl" fdicítar-mc com os m~us :nni· 
::os, os illu~trcs deputados pelo. provinci:> de 
:\linas, pelo )'l"~!llnbulu do lihcllo ll.CCU$!ÜOl"ÍO 
:l'PI'éSenta,lo cont• ti o pr~siúento da pro,•incia do 
I=:.io c.lc J!l.JH·il·o. Foi para ntit'l'l nm mo1:iYo de 
p;ra.nde "Sntisfu~ITn lel" es~e: pn!nu)bUlQ cn1 que o 
ho:nado deputado pela pL'OYincin do Ilio <!c J"a, 
n~11·o f•·uncmll entc declara q1ta nccusandv o pro
~iclenlü' Ja pr0Yincia do l~io de J:~neh·o não 
<':S~nhdC'ce u n 1 ccrtmné de lJt'ovi ucra. a. provlHcia, 
recouhl!C0 mna t.nl lh.miOgctlejdnde de lntcl·csses 
pntro ns tluns pro,·incias2 Hio de .Janeiro tl l\Ii
nns, qlu! ns J.t>llOminoa il'lnãs; acercscentando 
quo ellns ue\"()11\ ''iVel' scmJ.lrC de nccorJo, coLl· 
d~mnou positLYatnente M id.:as de pro•·iucialismo, 
u~clarnndo·ns impopnhlres ua provindo.~ do R!o 
de .lanPin>. 81'. presid•IlLQ, fdi cito-me ·~om aquellns 
Jnns p1·ovincin~ e cOul ~s meus hom·atlos amig.,s 
por s~melhant.es d<.:ch>rnçi"ics, ()Ue condemnii\l ccl'· 
t:.l.:o:; l~ropo:<ll<;~\.!S hTitantcs pol' {.Hv~r~n.s Yezes a.quj 
;:o;ottns. impL'Ult(•JLLemcnt.t no anno pas::;ado. 

Appl:m<lo ''$ cl~clal'<\~<ocs de :t'"'OI'fl com tanto 
müiQr smc<ridade, qun':lto nqncllns idóas de mes
•plinhas riYali•indes pt·ovinciacs acolhidils p~la 
imp~·~ns''· ~ l?''!ncípnlmcnto em certos artigo;, que 
tmz1ao " InlC!OI . do nehr0 depnlRuo amea<;l'l'''h 
ser·IanH."Htt~ n. paz dns dn.ns pl'<n~incins, o !J!'ornot
tiih· uma lnta <)no destruindo os l:t<Jf·S 1le r,·ater· 
nid:a4lú t'1lh'r: ns tlun:; iJ·m:is, podia facilmente 
cnntl:lgral-as, •nuo RmdD n homcgcneidnde de 
Hca:-; iut.c•·,!s~cs, Sê n11~1 fosse n declnrar.[io lia 
pn11co feita J><llO nc•l>ro •l~putado, quando pro
t~ston COtltl'!l C~SCS dclllQntoS d•J uiscurJíu, dl\1H]O 
testem1mh" d<> impop11lnl·idnd•l das me~qninbns 
l'jucst,je:{. t.l~ provit!r..ialismo; ên. pois em IIQillC 

dn proYIIlC!n de :O.hnn< e <lu do !tio d~ .Jnndro 
''!"l'üdc~o 1\ • deela.r!l~ues do nobre (].,pm.ado, a 
que dou· todn n importa11cia, c reconhe~o !':Uffi· 
cic•nte~ pam Malm:~r os nnimos nos duns pro· 
vinci!!s, ~ a pre~·enil' tnntas desgrn~as, a que 
sem 1sto se~uramente se ncbarüio a bráços. 

« Por qualquer lado que se eonsidérc n adminis
t~a~ão da p1·csid,1neia do Rio de ,r.~neiro, disse 
o honrado depntndo pelo Rio <.te Janeiro, niio 
vejo senão inêrcin e deldxo

1 
.::onsequencias clc 

m~>lcstias conünuadas qnc; impedindo ILO pre· 
sideute ~aqnolla pr<.'Yincia .de estudar e· pensar 
nas ·p':lb!•cns ~~ceSS1llad~s, . . obr1gao-o_ a delegar 
>l admm1straçao .... » 1 E~tus cxp1·essoes ultimas 
não ,·em no di~cu1-so imprel!so do nobre·' depu· 
tado, J>Orém uttestão alguns de meus nmi(!os·que 
o ouv1rão, e que tomú~·ão notas de s~n díse•trso 
haverem sido proferidas; se porém não o "forao' 
'!e ·O'· -nobre ·deputado prótestat• contra c:llas .. · .. ' 

<fsu. F. Ocnn.~o·:·- E~ p6rque 'urro · hei de 
protestar se . me são ~prest~d~? . , · . 

O SR .. B.\nBOSA• -Pai~ hêllJ,. satisfaço-me- cem 
e~sa declal"aÇ;lo. «Por. c<}llalqner' l.ndo que $e·COU• 
stdere ·a ndministração da presidencia. do Rio de 
Janeiro,_-.. niio ,·ejo senão inen:ia e .!~!eixo·,- con
s~qo.enetas de .. ·mo~estias que impedindo.-no prc
stdenle d_a.qllella· -prl!''incia ·· de e:studat'"· a -pensar 
nas publicas ne~essitlndes, obrigão-o a delegar 
quas1 sempre em seu secretario.» . 

O ~r:. F. O('T~'\·Yl;\~ó:-N!io sêr.hor~ obri~~o-o :;1 
•l,..hn.r- n nihninist1·açüo ao '\'ic<!·prcshlcnt'e, que 
do mesmo modo a p~sS•t no seu sl\bstit uto. 

O Sr:. B.um•'So\ :-Eu pretendia :responder a este 
aparte do discurso tlo nobre dcpuhulll .... 

O Sn. F. ÚçTAVJA};:O:-NITo acredite em me,;;(.-... 
ricos; V. Ex. t~m feito nmito mal em acrcditt\r 
neUes~ 

O Sn. ll.\llliOS.<:- .••. tna< como o nobre d·~
putado reclama contra essas cxpressiJcs, cu n,1o 
tratarei dt\ d~legnçiio no sccl:"cturio. · 

Adoeci, Sr. tn·esidente, como qualql\('l' outro 
homém ~stá sujeito a ndccccr. . . 

O Sn. F. Üc'rAYu"o:-Apoindo, conco1·do nisso. 
O Sn. R\nBosA :-.... .uma pnenmoui::~ violenta 

accommettett•nw em occasi:lo qu<.! tive ncccssi
dado de accunllllnr as obrigações que ostA,·1io n 
nl~n cm·go con1 nR QtH! t""stn.\'!io no l'nrgo do nobt•e 
~epuhüo.... . 

O Sn. F. Oc:r.n·ruo;-Camo? 
O Sn. BAnnos;~.: -Adoeci tencJ,> de oceupnr-me 

no mesmo tempo dns ol>ríguçõcs que c~tan'io ao 
n1~u .. cnr~o como presidente do Eio de Jnuciro, 
c das obri~a ç:ões q uc. csb:n·ão a cargo elo nobr-e 
deputa1 o co mo meu .secretario .... 

O Sr.. F. OcuvrA>:o:-E~pliquc isso. 
O Sr.. R\RÍJ.08.\ :-Eu explicar~i. Precisa,·a, tinha 

necessidade dll dobrar o tcmpl> do trabalho e dé 
f:~zer e~forços que nfio se compadedào com o men 
esta do frnco ; mas, senhores .... 

O Sn. F, Ocr.>.Yu"o=--:-·Oihc que· promettcn uma 
cxplicno:;ilo. 

O .Sn. B.\nnos.\:- Se me csqucc~r redarne. 
O Sr.. 1•', O=rAvuxo:- :ifaito bem. 
O 8~>, B.\niiC>SA.: -Acomrnettid·o ·, senhores, d~ 

uma enfermidade vi~lcntn, mas qu~ po~ suo. na· 
turc7.a mesmo nüo pt)dc ~c..- l1abltu.a\, trtttei im
mcJbtamcntc qnc comprehendi o meu esta.Jo did~ 
giL· a Y. Ex. corno 1" vice-presidente nn1 convit·l 
alim tle ttlm:u· as rcueo.~ do g<n·cruo que eu niio 
estava em estado de mancja1'; um ami~o qnc plll"'l 
isAA chnmci ·(porque n0S~e temp > tinha· como 
umi~o o )::;1·. ~ccretnrío <lll p•·oV"incia) me fez ver 
não ser isso prec.iso, Tefcrindo pNcedeotc~ de 
outrvs :.dministmclorel:l q'"~ pol· <nrios moth·os 
paB5R\-iio vínto c trint~ dins impediuos scmochamar 
o mbstituto legal... · · 

o "Stt. F. o,,TAV[A~O ; --:- Isso "são . pi'CCCMII· 
tes elo nctuCll n\inistro <fo·impcl·io,qunndo presi
dente. 

O SR. B~nuoSA:- Mas 'eu queil.ão nchnYil pll· 
riJu<le nes,;es preccd~ntM; e entendia que o CID prego 
de achninistrador: de uma 'itrande ·proyinci~ t•ào 
pó de solfrer se1nelhantcs. in~errupções, sem prejuízo 
níio só do .scryiço ·eomo o.las J~<trtes, n_ão podin 
,.ceitar éSse parecar, não. querio . tomar a res--. 
ponsabilidad~ de uma administraçilo (!urante ·~ 
qwiClra d~.uwa molestill que zúio sabia ató q!liUldo 
se prolongaria,·~hamci pois o mcu,Jegitimo. sub: 
stituto ., c -'""stou eom~e.neido .de que durante· o 
tempo de minha ·molestia a ndmin:stra~cão .não 
padeceu... . . ' , . , .. . . ' .. . ·. . ..:· 

O S.n. F. OcT.~ -ru~-o:-Ate· este\' c melhor. 
O Sn. BÃnnos.\ :-Tambein ' o reconh'e~o.: ,quatÚio 

me restaheled, !em br(lomc de ter lido um :trligó 
de nmn. folha diaria cuja. · redacç&o se ; att.-ibnia 
ao nl}br~ deputado. llnt<io secr-etario da presidencl~< 
d& ll.J'''-'~ineia.,do. , Rio ·de .. J"aneiro,.e .eon o, qual 
$0 íelicit:n·ll. áquella .. provlllcia.. peJ.G, men resta
belecirneuoo, pela mltiha.·..-olt.'l á adoÚnisti·tiÇão,.da 
i':tQvinCia ... ~.~ · .. .. · · · · 

O Sn. F. Ocr.o.n ... -.:o:- E' '\'<lrdn.de, isso pra'l>li 
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•J&h: cu stmlprc olht;i COl\1 t••uit:t i mp:u·d:llit.l<hie • 
ns COIIIC<;Os do. ntlministmçiio du S. E"·, c •}ltC 
f tti c u c.tuotu s~m.pra diS$C na impr~n!ia que •te· 
,·ia ~coit.ar-.;J a SU~\ prcsid.cncb, .cOn.t t·a c(!'rta.s relu
cLancias . 

O Sn. BAnu~S.t: -A!. leu niio s.abiJt qno a mluh~ 
nom~nç1'io tinh" tl.ep~ndido das dcli\J~ra~õcs <1 dos 
•·otos dost~ ou tln1u"lle cil·cnto. 

O Sn. SA'CÃú LoM-ro :-Peta minh!l parte d cclni"O 
•ru• nunca entrei l!eS~:I.S discussi:ics. . 

O Sn. BAnnOSA:- Senhoreg, clljá era. t:io fraco, 
tão vnlctuchnario como hoje, quando tio;d a honm 
<lo se•· chnm'ldo :J.()s mais a.ltoo; cmpl'e!!OS da 
ordem ndministrat.iva (apoiados; ; tpJando fui ch:t· 
mado à presidencia do !'tio ué Janeh·o. e•·a j<• 
~ste mesmo b•Hnem que sou hoje; tnais doente 
tal\'~z: po•'Óm n()s~ oeea <iiio o meu eata.tlo valetu 
d ioaTio nito foi uma razão parn. que a proo;ineia 
do Rio de .Janeiro deix.asse de ser felicitad:>. pelo 
honmf.l, deputado por cu ser o escolhido para seu 
presidonte •.. 

O. Sn. F . Oc-rAVL\NO dá um a p3.dc . " 

O Sn. B .\DBOS.\.: -Era j >i tão doente eomo hoje, 
tiio fraco C•>mo hoje. ·quando o nobre deputad o aeci
lll\"a a mi11ha adiJ1inistra~ão ... · 

O Sn. F. OcT.I.vuxo : -Apoiado. 

O Sn. B.mnos.i. :-Como pois quer-se hoje dar 
por justificaçao ,ela posição ad\·er,;a do nobre de
putado para com a: administração do Ri•> de Janeiro 

.um fact<i' que jà lhe era conhecido? N>io foi o 
mesmo nol:ire deputado quem disse em llm trecho 
do se.n d isctu·so q uc a previsão de u1n hotncm 
poliLico n~o devia ser. igual á previ~iío do um 
menino de escola, que só· ··\"o a!< eousM quando 
se lhe aprescntoi:o dí~nte dos olhos? Nito \'ÍII ello 
quo a. nomeação de 1lln homem valet11dina.rio, 
do u m homem oonsta nt.emeute do<:!ntc, imeo•·tava 
o sael'ificio dos intereSses mais Yitnes di!. •mpor· 
tanLe provinci>\ do Rio t.lo Janeiro que ella re· 
prcsenta, e q11c cu estou prompto a reconhecer 
q11e ·representa di:;namonto 'f Nã() ·poaso, senhores, 
aceitar como justll n a.eeusação que so f;llt no 
minist.erio por nonu~nr \lnl homom doente : crr. ou 
i.1 doente, tlio doente como llojo quando retobl 
do nobre deputn:la um Dpoio valioso, o <JUO muito 
mo li30n~:eavn-e animava, e niio sú apolo como pro· 
Yi'lll do os Uma c dll conaldoraçl!o.. • . · 

0 Sn. F. Ocr.&.,"tA...,o: -Apollllio. 

O Sn. B.4ftBOS.\ •-· •• pro\·as de estima e con
lliu<!l'açtio q 11.> on folgo da ri!Conheeer, o quo tenho o 
denaoocituento do pod~r &$!16\"oror quo forlio por 
mlm c:orra.pondidas em todas M oeoasi3es. 

De\'O agora, Sr. presidente, dor a cxplieaçilo 
que prometei ao honrado deputado. E11. tinba dito 
qM a necessidade de accumular as obrigações 
<:lo carg.> qne me estava.eonllado, c muill\s .vezes 
as do ca:~ ·que. estava tonfi.ado a.o nobre de· 
putado mo obrig:írão a. dol:ora.r o tempo de tra
balho. , saerifieaildo . assim . esso resto de forca~~ 
que ·me '· SC?Iira.-ãQ d.a.s noASas lu.tai politica.~, · 
o de 18 an110S d~. sen·i_ços prestados ao estado. 

Não er11 minh& intenção, senhores ,- eom estas 
palavru feriT, O' nobre deputado:. eltplicarei· poi~, 
dizel\do -qnEt · antes 4,11eria nessas oeeasiõe~ ex e· 
eutar o trabalho qne ·cabia. ao nobre· daputado, 
queria i&&o. an~ .do que pratil:ar um Aeto qual· 
quel'; d izer 11ma·. palavra que mesmo ·{te longe 
pude&se ollender ao 110bredeputado.. Todoa sabem 
que o l<Obl"e deputado era ele uma ce>mpleiçlo 
dema-Madament.e debil,:e. :visto .que: ello. ·fatlou na. 
poeamonia-quc ·solfri. · t.llmbcm erei.> qne nlo Dlfl 
lend &.llllll di:r:er que.aa· suas moleatiu o lmpe
~llo alglU!Uis ·VeteS de CWilprir· c»n• as :auas· obri-
caç3es... · 

._ , .···· ...... . 

o Sn. F. o~Laviauo !-)}i~a ~Ut<.•S tllt t! ,·in\,~ !1~ 
scr,·i~:u do_ miui::iterio ();) intpf' ri•>. · 

O Sn. ri,,m..:.s.~ :-0 nobre depntaclo p,ulccia ha
bitualmelit•! uma lu:Jn•,pthisc, 'I"~ l h.; , . .,,bn; 
t rabalhos aturados, e. os ·seus sotrr;mentos lllll i to 
me couswrna vão·. · 
· O Sn. ·F. Oc·n,·l.~~o dl um apa•·tc. 

O Sn. Rtnnos., :- . . . como me cnn~lel'!lnrio~o 
aintl.~ hoj e s" n:''io ltle aeltasse IHt!Jilita t.lo a d~ •· 
,; l"'~'·incia Jo llio <ie Janeil'O os parauens p~l•> 
r~s~abelecimc uto da saude d o s :m •·cproscntant~. 
pelo que já pú<i• ~xi:;ir que os valct lldinarios 
fiquem de parte. 

Eu, senhores, erfl ami~o do n~>brc d4..:putn.Uo. 
tinha ndle a .maior. confi:u:ça, não pr"-ticava. um 
neto que lhe f,>sse . rescrva<lo: t•Kh<~ as minhas 
coro-eS!XJndencia.~, n3o ·sv a official como a par
tir.uhu que t inha \'elaçilo com objcctos da admi
ni~tração lho ,m1o eonliadas, e r~ri\o sempre 
con fiadas Clll todo o temp··· que o tiw eomo 
auxiliou- porque cu d~scjava ccmsorvar o nobre 
dep utado sempre info•·malo de quanto s~ pas-;a\'a. 
Foi em Agosto qull me npereel1i do;; pdmeiros 
s~mptomos dA o.verSJ1<> do nobre deputado, nver
suo que um !aclo si:.:nilicativo r"z-mc o.eredilar 
quo chegárn até o dcst>rczo... ' 

O Sn. F. Oc·r.;,n.~oxo_ ,_E. inc~acto. 

O Sn. B.,n&os.~ :- Im·•>eo o t ,ilecmnnlw d<> nol.ll'e 
pr~sldent~ da ~amara dos S•·s. deputados; _nppello 
pa•~ ·. quem !oi testemunha ocular tle uma pt·o,·n · 
trr.,fr~gaYc\ · desses sentimentos c dessa mudança, 
cnjos primeiros sympt:>mns cn nàn queria nct·e 
ditar, n<io tendo. n\nti\'O _que os ~xplicnsscm. · 

Niio subia, scnho1'éS q•mcs p0 li:\o se•· os ·mo· 
th·o> rle um:\ mu lnnca t!to e~mplctu tms rdn · 
~uos tiio ramilinrcs c confidenciacs atê cntiio 
existente~ ontr., " p1-esidcnte da p ro1·incin · do 
R í•> do Juneira e o seu sDcretario, ou ent•·o mim 
o o nal>rc dcpntad<> que hnjc me aeeus"; n:l<i 
q uero p~r&crlltnl·os, t1·n~o i~to somente. p!>rn moS· 
trnr qne em A qosLo do 18-:i 1 separou-5o do mim 
o nobre dcrmtollo, c como cor::e~nsse l<>g~ tt hos· 
\ ilisar-me pcln imprens.\, o po1· to :los os mQios 11 
ao11 alennec, c n ~;t~ t empo n·1o ex:istissem aindlt 
M fLICto~ C~pocitica\10 < ng•lrl\ h ll lib J!i<l llCCUS:l· 
to rio, sou lc\' ll'i <> 11 c1·cr qué o11tros e n;1o esses 
forií•> o.• moti,·os dtl oxer,;tio em qtte incotTi: qne 
8~jitO CJICS, r lt lli'i•l 5Ci, é i&SIO aiu<.in. Unl m)'SicflO 
que ncnlnun rue\ • me nutoriso. R. dccifr.1.r : uno 
p.>~ IICtedilur <JUO CSSA avcrsiio nascc•se de 
ltllvcr Oll alilli..'Cido n ma \"<17., 011 de ter ma.neir11s 
menús agrnd'' \"eis, etc., etc. : devo pois · supp(ir 
que lm uu>th·· •s <lo nHior pondot llçiio, q nc fi%e· 
l'Ao nrrednr d~ junto do pt·csili~ntc uo R io de 
Janch·o um nuxiÍiat• 1]1\C · e\lo m11ito apreein\"ll, 
rorquo ó preciso co!!fc>~snr, . so atgumas vezes _as 
1nolcstiaa o occupoçucs o.lh"'ss llO sell eargo ths • 
t'rahiAo ao nobre deputado, om uma horll de 
Q-ab~~olho clle \"encia tt·abnlhos quo outros ~mpre
gados em 10 dias não ven~cm .... 
• O. Sa. F. OCTA'CUNa·:-Vo.u-me emi>Orn., não 
llou ma\s apa rtes. · (Rt:tü·a-se d<f ~ugm- em qru 
$.6 ' acha., . . . 
·.· O SR. -a·.\~IIOSA. :-:-•ao s~i . foze\' injustiças a 
pt>sso•· alguma, c· muiw menos <iquelles que em 
!lUalqu_er · t Jtnpo se aeh:\1iio commig<> em rela~ües 
"es trd1tas: (.:\!uátj) Mn.i . . . . 
· .Entre 0 11 factos que compuzerào o libcllo ac· 
cWlatorio apresentado·· contra· mim, :U!l' ~Ues f<>i 
a. nleidad~ de. reformistll em ma$olr1A de 'lDUJ'DG· 
eã$ pubUCa. .1\leas antecessores d<1vão impG_r_taneia. 
i. illstn~cção publica : .o Sr. Paranhof< fez benos 
regulamen~; co!'tinbã? ·esses. reguln~'?tos po· 
réut . dis~tçUes diSpendiosa:! e ·mexequtveus: estas 

. d is()O'!'i(;oes deiD&Siadamente di,;peadiosas e inexe• 
~uiveisque contiubão os re~a~ntos d_• ac"'~l 
~-"JDlnlatro d08 neg-x:toa·~~U'u .. en~!'!O prea•-
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,1 ~111 ,~ ' lü u:..:. ... t ~ Janei ro. fil 1 ir o Cnt·rigiJas no rt1 gUl;\- <lo distincto estadista que os elaborou. ; u13B <> 
mcuto public:11l<l pelo n h r~ míuis~ro uo impcrio nobre deputado não se <~eu n esse trabnlho, c 
qn:mdo plcsiJ~nl<> o.!nqu .. lln pn., ·iurin : este re- n•m se podia dar, porque se o nobre deputado 
gulmn.:uto P''" t<> em cxc<u•:•i<) •h.>d<l I:<J9 nilo npre- revolvesse os rclatorios de meus antece:;sorcs, 
~cntol\ um só• ,\ ,•feito, tlll l:\ Eó lucuna; todos os neHcs era contraria a condemnação comple~n <l<·ss,·s 
que servirão r:or c~s~ tempo o reconhecêrlio co•no lyc.'!os, ndles ''eria. muito francamen~e exposta o. 
obm perfei ta ma~ logo <J"C entrei paro. o. ~- ncccssidad·· de acil.bnr com taes estabelecimentos 
mmJ:;U·uo;ü? dn pnmnc>n do Ulo do Jane1ro ou de os r &formnr r adicalmente para que pudcs-
nehei-mc. 110 tltzea· do nobre d~put:vio , s ufficie1i-

1 

~em prés tar os servi~os a que sil~ destinados : 
tem.;nl~ h:ünlitado p,u·a n 'Couhcce>' erros cras$OS cslo. opini:io nr.harin o nobre deputado consig· 
que l•n,·iüo t'~t·:~pndo nt>S S1·s. marquez de Parnnt\, . nudo. pelo noba·o ntinistro do impcrio quando 
l'amnltos, c PcdreiL·n! Ora , senhores, que p o- 1/ p>·esidente da provínci a do R io de Janeiro, no3 re
der~i eu oppt\r n s0mclhnntc nrgui•:no filo des- . lalorios não so do l$r. minioti'O do impe rio, com<J 
t itui<Ll d <> fnnd:lmento t Com!ll:nre• por uma . do i Ilustrado ''Íce-pr~>sidento que costllm:n·a st1b· 
sin>plcs ob,:; ~r•··~~o . c •\ <'lHe o Sr. tnarqucz de I' s tituil-o quaudo vinha para a enmara. · 
Poron,\. nilo se jttiA"mt offoutlido porque o Sr. Pa- 1 l\Ieus anwce!;sorcs .ll llCrárilo os regulamentos 
rnnhos jul:;ron coll\'Cniente fazer nlgumas mo- l de i nstr11cção sccunclaria, pedil'ii.o autorisnçào pnra 
•lilicaçõ..·s nos n.'g-H I:un~ntos por clle feitos ; nilo refomtas 111a is profundas; em porque se interes-
podin ,, ~r, P:trnuhos o1f"nder-s(l e julgl\r preei- sn,-ão pela ins trucçào publica ; · mas cu {Iorque 
pitudo no :; ,·. PcJreirn p or modifie:u· os reguln- ., npenns declarei que coueordava com ns opini0es 
tncntos que- <>llc lizcra, r•gnlamcntos· que cn treUlnto de,;ses meus nnl•cessores. nego o valor de ins-
o n '' b ro depntacl" julgou necessilnrem de modi- tmcç:lo, sou criminoso?! '1'rnz1n aqni os relatotios 
ficnçõ~s por cr.nt(ircm di sposições dispendiosas c pnra confi rmar o quo uí::o, 1nns como u ão sc•n 
inexcqniwis: assim cstott CGtio de que o nob1·e I conwstudo poupo-me ao tmbnlho de le1· os to-
ministro tlo impcrio, <Jtte elabo•·ou com mu ito picos a qu" me r~r~ri. · 
cuitla tlo "regu1:lmento vigdnte, obm que cn \enho D11.ia a lei (note-se quo não é 11. ld; ô o rcçn-
:\ s•\ti o f:-1~:1'> de di zer qu~ em materin de lnstrt\C· · lnmento quo eu esta,·a autorisado n r cfuntl l\1') 
~'io pul>Hea tlr<l a Cl)nsa mais perfeita qu~ ti- qúo qunndo os lentes não tivessem discipulos 
uhamvs no impN·io a.~c n pnblie.nç:io do" rí'~ula- vencessem· metade do ordenndo; o presidente sns-
mcnt •lS d n. c.jrlc, niio tinha sc•gur::>.mentc r• opmiüo peudendo os tmbnltlOS do lyceu r edur.io os l entes 
tll <Jlh! fosse impossíl'~l em qu:1lqttél' t empo a a meio ordenado. Eu não sei, :Sr. pr•·sideutc, qu~ 
<'xpcrit ucin mostmr a ce>nvenícnoin do nlgum outra cousa se devesse fnzer, dc\'cria mnndo.r 
retoque. O mesmo · nobre ministro do impo;rlo pugnr o ordenado inteiro a lentes que niio tinb.ão 
cstnud~ccu css:i. opini;\o quundo ·desejava que a discipulo·s? Cla'mar- sc ·Litt contra o desperdício. 
llisctts<:io na o,sgemblcr., da qual dev•a rc:;ult.nr O rogulamento era muito claro. Do\ler ia mandal' 
:\ appro\'Uçi'io •ldi.niti\':t desse rcgulament.o, não que não se ll1es pagasse ordenado algum? Cln-
tives~o lngm· immcdiatamcnte, . porque julga\'~ mar·sc-hia com ·atgumà raziio cuútra à sevel'i· 
nccc:.;sa •·io '1"~ o r 2sullnclc de suas locubrar,ües dnue do acto, como otrens i,·a do direitos thlqu.i. 
e do ~·In estudo fosse sdlndo pela expel'ieneia, ridcs, nppellnr-Sc-bia para o sentimen t.;tlísmo 
c qat•>'la obs"t'Y:u· s o ella mo~tra,·n algnmnlacuna . cont ra o presulenw que dcixas;e n•tn"lles empre-. 
qu~ dl~ d cscjm·u [>~d~r r cmcclint· . sctu l'CCOI'I'ea· ~ndo< c s uas !nmiliM sem 1neios ele mau ler-se. 
a no•·ns a uto>·iso.çik s . :iegui o meio termo ·; o que mais .se· conlinnll\':1 

Senhor.,s, que mu:t<> crn 'I_IItl cu pens :t...o.so dn com o direito estabe:ccido. . · 
mesma fórm11 qatc " uobre .mlllistro tio impcrio ? .:\Ias, senhores, numctc:- sus pender as ma triculas 
:Mas •mdc e; l :\ n minha solfrq;:uitliio rcfonnis ta.? no.; lycuus, e por isso ~0<1 c~nsurado, ·P.nt retanto 
l•edi cu n a ulori;;a<;:lo g uu t.nnto c.:nsam o uolll·.:: P!lllS.'.> ha\·cr. p•·cstndo. nis•o um servi,'<> :'1 pro-
dcp<tlndo '! H qn.o.n·to f~1 cli11. d tula, fiz cu 11lgt11nn YIDcJn do B 1o J~> Jancn·o. <) nol.lrc dcputlldo SAbtl 
l'CÍ<~l'llllt impt•ull••lltc ··t qual é o nbatim ento, o descred it::> ~~~' qn~ o:~. 

O no!Jre J cpnlll<lo ·l••\ 'C ~!thcr como ns cousn3 lyccus tinhão c"h ido, a n ullidncle 11 que se acha-
><e P"ssári'iv nn ut<•~mt>ll·n : trntnndo-s~ dessa mn- \'uo 1·eduzidos. No · de Angra , ondo o i nternato 
tc•·i tl npa··~st.·ntl'm1<> mo.lificn~ i:•t!S con~idcruvds no em ndm.ittido, lu~viiio dezcsei~ alumnos, dos quncs 
rcgu}UJOo:II(O do ::01', f'c·drt~ÍI'n, IIS '}UOCS Clt rÍ:lO npenns a ous int~a·nos, e nfio sei M ttm delles "rl\• 
ns podia d., .. jna·, · Rl.i r><>t' hnpo1·tarcm nl;;umll tuito; todos oe outro" externos fi lho,; de pes.:Ons 
<:ousa t:un•l~llllllhll\ p•l1í c:q>cr icncia : niio jtotl<lndo da c1dade de Angra: o. disciplina estava lnteirn-
n a~M•·Juhlên clu~gur· u um uccordo, cnt~nde)'iiO mente p er?ida,. toilos os c:srorços pm·n .l'~stnbc-
~eus •li;:11us tut'milros uc\'cr dar no · presidente lecd -a lie~ni'io Sltll) iueffica~es; o Jycctt não crn 
nu tMi><at:lo 1 nl'll fnzcr :u1 motlillcaçõcs. nconsc- n1als do que um centro de' Intrigas, não ·se podin 
lha.l a.~ p c·la c"pé>'i~nein. 1>~\·ia .eu rcpcliir a r e- m_anter .pe las propri:ll! rendas, como ·havia pre -
:~olu•;<>o Jn n;;s o:mbl•ln pl'O\'Íncinl qúe conciliava ':1s to· o r~gulam euto que · .o regia; n pro1·incla 
:1s opini<•cs J iw rgcntcs t B' n snnc~ão dessa l ei huh:\ de ·concorrer nnnualmcnto com· o suprrí-
um · luotiYo SCI'io de nccusao;ito t P ôde elle con- mento de·.ti ou 7 eontos·dc réis, .nlélll' dos ·or.Jc-
\'en cel' o g"Linotc da con,·enicncio. de r etirar-me nados dos lentes.' · · · · · -.· · '· . ··· '· 
n confinnçn, que . eu sou o primei>·o n confessar :o lyceu ~a · cidad'e'·de' Campos .ll.clta'\·a:se 'em 
c l'eeGuhecer que pod>n ser 111elhor d<'positn:da 1 ! c•t·oum stant?Uks '~lvez aind..'\ .rx:iores·;· PP.I:P Jii:enJa 

r.o~~:.: t~:~~~r~~\ 0g•~~~~d~~~~~c~0s1~to tl~uf;:i~::'J'ó ~:{a~o~t~~ citmrl:;e"ctiv~0 d~~cect~~~0b~~ ·~··"J~~eto~· 
por u ma . lei p_t·ovincial. a modificar . o regimen do lyceu de Campos no fim do:onno :de·:1Sã3 ,.._ 
de dous lyc~O!> . que. existc.>m · na província.· do:.H!o . « O !In no .to! :tnníto ;pouco -concon ·ido de · n!tttn~ 
tle Jnnciro. suspendeu ns matriculas desde ·que no:s. ~ · l_ente .de: rhc\ori!lltha f:res .annosque nito 
teve e~sa autorisntâ<>, reduzio os leútes {< me- tem ,dl~p.utos, o . do .pbJlosc.pb1a· ·ha · d<lUs, ~ ·de 
tade do · ordanndo, julgou-se competente . parA .z:e- bi&lO~Ia ~>.o.este.-anno !i ·que ~w nlguns-tthnnnos 
formo r : o. re.gimen · d~sses , estab~lecimentps ,.dado mas . m!ehzmenU! em Outubro tlldus ·o-:d t!ixáriio. 
pelo. ~r_. mnrqu~>: de . Paraná quan.to, pce~;idiha ~ppa,recein ·:nl~~~~ :ge talquto, mos : em' ' V('l'!lade 
prou.:>CJac d<? R>o . à.n .Jane iro. l>r . .- presadente,:~a- !alta.qucm osJ:d!nJil.• : . .. , · · -•. • •· .- . . 
t·ecc·mQ. que .tlutcs de tudo .cabia no .nob~:e .-d.cpil, . ·Em .fins -de. lt!i>J, .quando :.se . encerru.vão· c1s ·eJ!~ 
t:1do pr ovar que. n provincia .. do ,,}Uo de . .Janeiro tudos, ~gnlldoi os . rcgulnmontoi! ·uistonte.•.da>JI\'()0 
cst.av! tirunJ•• ,pr_o:vil.ito. dcssesl~·céos·, .q11~:·a imt, vlncio.. do . R iO. .dc•~eiro, .. uma·.· cotnm19$1"io ' ilo· 
tl'UCÇfl•) sccun!)ano.: . J~bla" -alh grande .lmpulf~, !nenda-ptio. goYemo" .IISBisti<r '.aoe . exame&• :E.'! 
que_'?. 'r~I:'Uh!Dlento,. p~r. Qntie. elle&· ~ ,regiiio.pr.o- mfurmal-o do apro\'eitamcnlo do~ alumnos· 
duz:a tO"® Q ~1\~'ito;· ' q\\c c ut i'a''a · nr>s cnleulos commissiio fGi luetunbida por mim no Sr . Cle.udio 
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1\f:>.no..l de Cnstro, que SU[Iponllo dP.J;apab:ooadc 
l} de qu~n1 formo tJ n1t'1llôl" conceito, creio· qu-~ 
o conl>eeem muitos. membros àesl:l camnra. . ·. 

Eis o q~~ diz es~e senhor·: o Em eonsequéncin 
do d c tenn,nado. no offieio de V; Ex. de 2"~ de 
D ezcmb•·o do anno lin<lo, eutendí-mu com o di~ 
reetor do lyccll desta cidRde, e mat·cado o · dia. S 
deste mcz para os exames alli eomp:~reci : sen
tindo di2cr a Y. ·Ex. que só cncont•·at o . dirccto•· 
ll um .lente de geomctrm, po•··.ter e;;to sem du\·ü.la 
de o.presentar o3. ponllls pnra os ~xnmcs de sua. 
aula, . como depOIS affirmáro. E v1sto como n iio 
.np_(Jnr.e<'essem os lentes examinadores, ti\"e de 
retua•·-mc depois 'âli; t irada dos. pontos cni nlgo
bra,. ndmiran<1o-ntc . . da .faltn dos lentes,. an clc$
pre:;o e inditfet•enti:;mo do poyo· pa.•·a esse cStabe
Jechul)nto.. No 'di~ seguinte nov ... '\nlente con1parcci 
á horn marca.Ja (l) .da ntanhn) ; ·c t.i\'emos todos 
de espe•·m· por 1,nn .dos l entes c:'J;aminadvxcs ql.~ 
dlegou pclM. ll hol'''s e .arguns minutos, o' Isto 
mesm_o J><?l' ter o. d irector _:narí~'l~~ chama l-o pelo 
portetro a sua casa. Forno exammado~ em alilh· 
metica c algcbrn tres estudan~, dcõtc.; um & tllho 
do lente q ue o examinou, c · out~o estudava n 
lingun lntina, o tnmbcm. cxaminou-:~e ncss~ p•·e. 
p~rnt.orio,_ c todo!': ..fodio a ppt·ovados plenainente; 
na~ Oll\ r1gorosa J~St1ça, cx~~pto .o de latim qllo 
sattsfe;c. A ncco.;s,dndc de rcfo1ma c melliOl'a· 
lll~nt.o· do lyce~ é de . . l.odos. r~e;onheeida: como 
e.-.c~,;;te desacr editado e sem frequeocõa , etc. etc » 
. E is nqur senbo.res. o esta.élo dos dous estobele· 

çnnentos .litterarios que e u conunetti um crim~ 
1mperdoavel em. nmncta1· suspender tendo de r e
fo:·mal-os: não se acha no me!l acto nem o de· 
sejo .de economiJ;nr . d inheiros g:~stos e m pnrn 
perda, nem ao menos o merita de rompe•· com 
" passado, parn que IJOS lyoon~, depois de refol'· 
mados, · o publico ni)o. ecJ n . induzido a Yôr os 
lyceW3 como cst.wão a té a~ora? ·! .. . · 

Apreciai. agora,- eu vos pe~.O, ' o . valor da acctt· 
saçiio que 1110 é fei ta: · ·.. . . 

. ,; *iio. se _imcon,tr.o.._ ~~n"? .i~crciu .'c delcixo ,11 11 
admmls h·açuo dn pro,·mcm do Rio ·de Janeil'O.» 
:Mas .as provas . desse delei.:o, dessa · inercia niio 
se provà.o, a rgun\CI'!ta·so . a zn-iol-i. O presidcnt.:l 
é doen te, u n1 bom_em doe:nte :nllo se p~e oçeupar 
dos .n egoc1os publ!cos, logo os nc~ocios publicos 
correm ú reveli li .. Nüo se v1\i aos. factos niio so 
escolhe um ramo dó adnlin!strar.~o, nito se' aaa!yda 
?. que por el~e . so. · passD,. para vcriflcnr :10 ll11 
1nerd li e d e_lc1xo; JUfga·sc. b!lstnnto dizo~r que o 
pres1den te ó doei) te, e· como ó docnt<l ti por far<:tL 
1n_ertc :·e 4_!!lci1C.IIdo·: :nilo ao (],11. nodn il.o esfor(o,' c 
a\ ded•ea<;uo ole \U\1 homem. do b1·io. Porqtto nito 
r(!concu o . nobrp deputn~o t\ ,n_dministmçtlo das 
!>br~ pu.bh~s. t\ AdmihiStr~çll? dn fazc l)dll, da 
J.Ustu;.o., d.n . mstr!l~iló publico, etc., ct.c.? E tn 
qual9~cr destes,,·ram?s•. -.um Pr~~idcnto. qttc tem 
adm,ID!strado _n . Pl"ll:\'IJIC•.n ,, _por cs~nço _do dops 
!lnnos,. se nNO, •. cu,m.prll .. Sllllfl. obr•ga(:oes, s1f ó 
merte : e . dcleix,a~)l;; a,ão . !5C ,Pod~w cncontrat· gran. 
d_ss Calt11s ~t1l" n<;>t,W:;r,'Diz-pe a..P~P.~ ~ue n instrri,c
çao .PUblica . . ~m ,e~~fl~dad<;>,-qufl. ~m .sido ~~:ban·. 
dona_a~, .que Já. n.~o ,.J)ÕC{e .bav~r, ent'!)ttslas~~_t.opela 
provmct_a do:Rt~.,dl!,'l!lnelN!f ; .J' , t= . :, •· . .• , < 

1):"1 . qUlllqner· . ~.ss,es. r;pn.os,:dc, adJlllnístraçilo, 
a . qu_e o nobre . deput$do .,se que!ra.dirjgir, eu o· 
conndo a .que , procUJ:e.deseootir .os effei4os deste. 
delei;o, ;.da_s.sa iuereia,!ll' q)lé.accu,si>u o ,preside~te 
da ·Pt'OVIDCia, ·Se .. o, , nol;ixe,:depu~ao .. qu~esse d4l-. 
se a .este .. tra.balho,. ,a.mo.r~ que , CJl'l .. : qualqnc~ 
dos : ra!"?B · da .adtnlo•sh:açâ:~,illle&mo ,no , que .pcr, 
~nce. a ;~us~cçlo •. p~lic!l;-,s~ eA.,n~o.,tenho .. J/0: 
àido_ faur ·Dlilagl·es~·.teo_!lo P.e1o · ~~ ,si<1o Ji_eL 
ás, liçues que.tme. ;di:W!rao.:meas. jlJlustrcS- .ante· 
ce.sores.; t$1bo f~ to,! .e.J~~t.ar · ~- ,pl!!'t~it&m~te: 
qlU\Qto. ,era. posslyel.illll dispoa1çaes.,dos. regula
mentos vigentes, regúlaliu~ntpli:Q~.têmdado D)II.Íill 
bom :- !"eaúlt.l~o, q11,0 l.êm, ,.fei~ crescer,: Crl:&eer 

TOMO 3; , ... 

scnsh·clml."'ntc os fl'llCto3 da iustmcç;lo tH·imaria 
de anno n. mu:o, sem· que 3 incrcia c Q Jcleixo 
da aclu:tl . PI'CS I (I~nto tenha pt·ojuJ.icad , :1 marcha 
sempre nsc~nolcntc J esse progresso. qu~ ma11ifes
to,u·sc. c_m lar::;a cscnln .iurllnte n prcsickncia do 
::;,·. mm.stro do hllperio ·: achai· ia quo na• dcbei~ 
nao>_ morbid~s _lllãos. do actual presidente não 
tem a rrovJnCl3 POl' esse l •&do decahido; antes 
tem · SUSt~uta<lo C~ntO }lOJ' todos OS outros lados 
um ntoVlmcnto con~tnntcm.;nt,e progressi,·o. P;~ra 
comprova i-o apresentarei os seguintes dados:· 

Em 1&>1 for.io as csc~ilas pnbli.cas frcquent.:ld~s 
por 4,2;36 alumnos; em IS;;:?, por4,766; ent ·t&..'-1;; 
aono em que· r.omcçou a minha ·· :ulminl~tradi~ 
(n:.l!.s 110 fiai, porque tomei poss.: ·em Setembro) 
·t,a tO; no segundo anno <la. minha admlnlstN~i\o 
4,872. A caruara. notará s empre um mo\·im~·itto' 
progressh·o na frcqucncia dos · escolas. . ' 
. o Sn, FErm.u::-:l.tus o numero de aluumos n:t•J 
o: p rovn. 

9 ~n. B.\n~.\:- Bem; ~u irei m~is ndi1mtc . 
E~•stulo em 11:'5:3, 13!1 escolns publiéas; no anno 
de ltlát, segundo nuno da minha a dministrar.ão 
exis~ião mah 16. :Existem ]JOI't~nto hoje 1~) · es: 
colas· publicas primarias, UDS qt:aes SÓ· Urna S•) 
acha vaga; n chtsse dos professores adjuntos 
ou nlumnos mestres; em que so depositão ta.n: 
ta.s esperanças, tco1 recebido consideravel oun. 
mento. ~ 

O Sn . Fimn.1:-. : -:.rs :o sim. 

O Sn. B.\J:.r.os.l : -l?crgnnto eu, senhores, <.mele 
nes~ ponto ha dccadcncia dn instr11cç:\o pri· 
1nana' 

Compat·ando-se o ntlln~ro , dos discípulos upro· 
·witados, temos o s~guinte rasultado: No ann•J 
de 18S L .fizcrão exame c foriio jlllgados b abilitn
dos .mls nULterias do ensino pl'imario U:! ulum• 
n~'> ; no anno d.e lSG-2, 1M; em 18:13, 100 : em 
18;», 1 "f.l. E m "\'ISta destes dados olllciacs pódo-sc 
di~e1· que . nestes .dous ultimos · annos em quo n 
provincia esteve conllndn M m;,u cuidado liouvo 
âcca dencia · na insttuc~iio Jll'imarla ?' Parece-mo 
quo o• dados estatísticos ·officWmonto colhidos 
niio nboniio scmelbnnte tJroposi~.iio. 

No· que respeitA a\ poliein e · 1\ jltsti~n. s·c o 
presidente quo tem estado ·lul dous· nnnos lll\ 
ndministrnç~o, tendo nuso por-iodo assistido a 
duas clelçilee aeeun~larins o a umn cll'i,ilo pri
maria, 110 cato {'residente ~ - delcíxAdo, se 'M sun~ 
molcstins fozcm <}lto cllo \'iva sempre na inercid, 
quo dele! xc no eump1·imcnt<l · Jo seu.~ do\·Crc~. 
neccssarlamcnto tcrai dd:cndo nos scas· !ICCilSR· 
dores, 1\0S 80)118 ad\·ersnrios gn.ndcs motivos pnr:J, 
aceuSI\1-o. }lns o quo 110 imputll nesta mll.tcriiL 

.no presidente dl\ ·provinda do ·Rio do JaneirO'? 
Contrariar ·as id~ns do· Sr. 'ministro ·da justi~n 
"!'J!leando. :!(ara · dclcl{n~os do policia juizes mu~ 
mc1paea; JUtzes muntCIP.nes qlic; aeerescentou-sc, 
vãc. · 1\na rchisar os .municípios, entretanto · que se 
demrttem homens probos, homens·exP.i!timent1i"dos; 
homen_s · pa~B._cos d'?!f ~~n.ielpios; ~ . se reze~ 
as;nom eaçoes. , · de~scs·.J~IZO$ .tJ,úe' ··o.s . ':Üo-· an:~..r-: 
ch,sar.- E ' . uma propos•~;~o ,dcmasmd::u:ncnte'gene' 
rica ; ~ pet.o licença· para c.o~ tes~i' .. 1\;']>ropósjç'iío 
de quE! .. a nomeaçiÇI' 'd~~ , ,tUt;te~t m'IUllClp_aes ·pa.~ 

~;~~ ~r;o~o;ie ·~~~=-~$·d'?J~~~~·c:P,"t~·~/P:::· 
.. Quem DJ!O . s.e lc~J>J:'I!. .. da qu~ ~·. n.o,b;a tq(nl~~ 
ace~to11 n . t~én · dç~o,. ,ac.cD·IJl~.tM\i:a. :4e: .C!IfiOS ,no 
~e~tp de ref~?r:mo..;sr-ds.e •• ~iCu,~ ,n~ ~~!l~d!_à;~ · 

.. u_saose·mc:.._,por ·(a<fuS'', eJ!l~4)~,; ~.tQ!!IlS,, .. s 
pesso

1
ws, ·.a.~'"'--m~~- . . . ~ ~r~ ~-~~.(-P.-0.\l!~-e~_,.-~pt 

seu . n= r JU•.>:es . q~re vao. ana ~- DlUJil"-Dl"S. 

Eu. iiiô"' preci~til de,.;" Ji&r . .. íà~~4~~~".pl(~ 
~h-~gar . ,ao, ~ç:o.itltado , ,ac ,cn~~-~- ·1 po1lpa.._..,<:>~ 
Jtuzes, lll"!lnlCIJ?&es,._P9r.qu.c e~ q~~!-.fb<i~9s·:~u..-

!l .... · 



c â"nara dos OepLtados- tmrr-esso em 16101/2015 09:40- Pág ina 15 de 19 

66 SESSKO EM t> DE JULHO DE 18Z">5 
nicipios esse facto se da,·a, como pro\a o rcla
to:rio do \Ilustrado ,·Ic~-presirtent~ dA quem r~c~l:!i 
a administração d•l prodncia do Rio de J:mciro. 
Ahi Y~ul o trcelw em que so diz : « qunsi todo~ 
<•:> lu~arcs de d~l~gad•..s de P':'licia <!St:io con
fiados aos jui2cs muok.ipaes. » Eu pois n:io ti\·o 
mais do que continuar a idéa que neheí •·eali
sada, c niio acho dcs:u-razoad!>, ídún quo nccedi 
como membro da commissiio de justiçu eL·inlinlll 
qu:mdo trntlimoa da refol"ll\1\ judiciarh1, c foi 
aceita pelo nobre mirust1-o d:l justi~. nHo t inha 
necessiâade de dernit.tir esses hom•ns experimen
t:ldos quP. disp~m da. popularillade, (JU" não 
precisi\o ana1·ci.J.isar os lllltniclpics p~111 substi· 
luil-os por juizes ulunicípac$ que os f~:;sem amn·· 
dliSBT. · . . 

Não me lembro mesmo de haver damiltido no 
o$pnço de dous nnnos senão Un\ uclcgndo, e ric 
tet-o substitu.ido por um juiz municipal. Se b:t 
alguns outros factos que tJI?Oiem a proposição do 
nobre deputo1do, eu o con,·,do a quo o dccla1·~. 
Se o honrado deputado ju1ga que nesse aeto, 
unico que me · l embre> de t~1· praticado, da de· 
missão de um delegado para substituil-o pe>r um 
juiz municipal, ha int~ntQ de ·onarchisar o mu· 
nicipio para .onde essa uomeaçito foi (~íta, pri
,·ando ·o de uma autoridade experimentada, dotadll 
da torça moral e bem íutcncionada ; emftrn, se 
o nobre deputaJo se rcferin n esse delegado por 
mim deliü ttido, cu o com·ido a declartn·, }Wrque 
tenho n consciencia de nito ter praticado um >Ó 
'!eLo que não supporte a discusstio. Nao duvido 
mesmo discutir esse, estou preparado para isso, 
mas só o farei se houver alguem que me pro
v-oque. E ntretanto direi que, se se quer apreciar 
o deleixo e :t increia do a etual presidente da 
p~o\"incia do Rio de Ja11~iro nn part.e relnth·a ~ 
policia o á justiça, o tnelbo1· 1ncio seria. c:r.amioa.r 
,, t!stndo da repr~ssilo c o t·eseeito que se tem 
:.ua.rdado nos direitos do c!dadao ; por este lado 
íe>lgo ainda ·nc hno;er acompanhado meus nnte
e~res. 

O nobre deputado tratnndo do e$tado de abo· 
timento dn pro,·inti:l., no iJUO respeltn :\s c:.bras 
publicas, depois quo n1e forüo eonfladns ns r e
deas da administrnçüo, d~pois que a admini,;troçiio 
eabio n11s fracaa 1nr\os dci5So \'aletud:nario, com() 
<lisse o nobre deputad<J, e:tprimio-so nsaim : ~O 
f>rcsidente rêpellc umn uon lei dl\ aaaombléa., 
<1Ue'-J)ara niio se pcro!~t· Ulllll boa i!brn, o canal 
<!C Magé, cóncedin Íll1"or·o.< a unHI companltio. quo 
11 aproveita8Se, dando.,·idn no munieiplr>, c repello 
1\ lei co111 futeis pret~xro~.· 

Eu penao, Sr. presidente, (jllc o nolu·o de~u· 
1!\:lo dlrig\(lomo eal.n llCCU~n~;;o por nüo t.er hdo 
n !c: a que se refel·e, ou uiio se l"olCOrUoU: bem 
do que ella diz, nem doa motivo& em que mo 
flltldei para de~r de sa~~eclonal-o. Niio é possível 
que de outra fórmo. um l1omcm tiio il!ustrado · 
oomo ô o nobra deputado, dcix.asso de dar-me 
razão; eu acredito mesmo que o nobre deputado 
collocado na minha. posiçilo procederia como eu 
3 ._reapcilo .de s P.melliante lei. 
· A lei, .senhores •. wmeçilva por es.tabelecer un1 
privilegio . exclúsio;o para à naveg_n~ a vo.~r, 
não no interior da provincill do .Rio de Jane•ro, 
mas na bahía de Nietbero~·, .desde :1 córte até ao 
lltor.al do município de Jalagé. Contioha pois 
um:. dis!!Miçiio incoostituciona.l, J.Kl<qufl feria as 
a t tribuiçoes do corpo legislati\"o: mjusta e incon
nniente por prejudicar lntere.;sses jri. ereadcs, 
direitos jê. adquiridos ; porqoauto, entre a cúrte 
Q o · litoral do mllllieipio de 1\!a~xist.e já e$ ta· 
~leeida a nave~o a vapor. lei daria 1\ 
uma companhia jlt. conhecida, · já e:ti!l.tente, di
"\'ers.. coneeaaões para que pudesse· levantar os 
capi\alls nec&.~&&rlos para adaptar o ·canal ·de 
M!lQt\ J\ · ua..-egaçllo por vapor, construir um ca
muibo de fetro até . & raiz da sen-a, podendo 
~ur um eamlnho de ...unos até ás margena do 

! 
f 

r 

Par-all\·bn: entre :tqucllns coneess<:ie• d~clan:.-a 
qrl<! n· ~ssa companhi.\ fiellSS~ gnt·o.nthlo 11M" todo 
o t:"!mpo do seu privile~ i~ um ,ninim·> de j~ro 
de 5lf;l dn tudo quanto de$ pendesse!. .• 

O•·n, senhores, ou que :.lém d" não ser muito 
inclinado a conceder faeilmonte esta$ ~;aranti..s 
de juros, notava que a l~i não apartando-se da 
l "CSI"!I eomntum, eon ' ·ez tle autotisar o pl"CJ<ídentc 
a conceder aquella gnrantia a os cnpitaes da com
pauhi<L que mais vantagens otrcreeessc, u!cr.a-se 
s urna companhia certa e determinada,. concedi~ 
cffeclivmnente o sern intero;enclio do poder admi-

. nislrativo a garantia de juro; sem mesmo mnrear 
o maximC> d'> capital garantido, nem detcrminnt· 
os obj ec tos em que cs"c capital devia ser gasto, 
por con•eqnencia. tnclns as despe:zns que a com
panhia fizesse, quacsqner quo fossem, qualquer 
que fo,;sc o seu objeeto, tinhiio de gor.o.r da. ga
rantia· <le juro, a qunl d()I'Íil durar poo· todo o 
tempo dos prh·i\egios da me •m~> companhia, que 
é de S,, annos. ·Nesta I' circumstanchu• e ntendi 
que fn?.ill serviço {o. provincia d·• Rio de .laneiro 
liHando-a de tal onus (apoiados), tiio l n<:l.,ferido. 
tiio arb it raria. · . 

Neguei eu po~ \'entnra a .convenieneia de me
lhor"llr essa estrada, de nttvc-gar <Jsse ca n11l, c de 
protc,c:~t· mesmo essa companhia? Pelo con trario, 
se nuo sanccionei a. l 2i como estava, como ficou. 
em eonsequencia de umn emenda aprcsentl\Ja c 
aceita, poreee-me em Sa discussiio, indiquei a mo.
neira por qM entendi qUQ ella de~e ser modi
fi.~ada pno"ll quo a. ernpre$a do eatml e estrada se· 
possa- rcaliSBI" sem ferir direit~s, ·sem $QCI'iliçar 
os inter~sses da proYincia. . 

Entretanto, s<JRIJOres, é este um dos ractns com 
que so qulz convencer a provinci~ do Rio de 
Janch·o do que o actUJI\ president.l s11~rifica os 
interesses dclla por deleixo, por inereia. Eu con· 
t li:unrci a pensar porem que cumpri o Jneu de,·er. 
que tive na. consideral}ão devida os interesses da 
província do Rio do Janeiro : appell11 p:tra a 
conscioncill da cnm·•ra : appello · do tto l.>ro depu· 
tndo npnixonudo paro. ·o mesmo n L>b1·o deput.a·lo 
meditnr n. sanguo frio. · 

« SRncclonou a lei do canal" do CarnpOM, lei 
abGl\tdo. porquo 61mpraticavcl a nAvegaçiio.• Foi 
outra ~~Çeuaaçrio quu ac mo fez. 

St·. preaídcnlc, r.or que motivo d~ixaria eu ds 
annccional' tU\11\ oi quo onvoh·c ldéll$ d~ tanta 
utllida<lo ? Era procl•o que, scgund., o pensa
mento uo lKibre deputAdo, cu d.,c\nra.sao lmpra
tlcavoJla llA\"c-gaÇilo o. vnpor nee~o canal. Mas eU& 
lei f• oi elaboradl\ em umn comm\~<Sil<> da qual era 
membro mn doe nouos jov~n~ engenheiro!! que 
ruz honra i acadcnlll\ mllitar, o com jltsti~!l ('assa 
por · um tAlento quo ni'io é tnUíi.O eommum. Ona, 
em matorla quo nilo ó de minha proflsa~o. en não 
pooia arrogar-me o pri,.ilcglo de saber mais do
qne 01 engenlJeiroa. Eu n§o podia. den~gar " 
aancciio · â l ei por ser impraticavel a navegação ~ 
va_por no eanal, tend(), a\1\ín daquillo que a favor 
della cxpo:z um i\lus1.re _deputado l'Cla. J!tO\'iooia 
do Rio de Janeiro, a opiniol'!" · respe1ta-:et do 
Sr . F ernando Halrcld. Inenmbrdo po~ m1m :da 
eommisslio de estudar o .ea~al .de Cllmpos, _o 
St·. Femlindo Halfeld, respondendo depa!~ destes 
est11dos ·aos· qu·e~it'&s ·que sa~tti s seu •o:.sme, 
111n dos qnses era o seguinte: io Como se poderia 
tirar malor proveitQ do e.tnal de Campo!!? • Esse 
engenheiro, longe de declarar lmposs1vel a nave
gação a vapor, a facilitou demasiado indicando 
a convenieneia de que ella ·se · estabelecesse. & 
d~clarando a.té as dimensões do~ bareos.qua d•vi~ 
empregar-se; qui deviia ~ o seu ealado; a saa 
tonelagem, para tulvegar .. m ditfteoldade, sem 
julr;:a.·· que foBKe preciso l'$veatir de ·cantaria aa 
paredes do caMl, 011 dar·lhe uma larglltll muit.o 
maior do ~ue têm; ni\o jai&OII qne a, aga~~e do 
canal (OHeJn ineuflietentes. ~ · 
~ eeubcm!s, q11e nu De& Un a preaumpçio, O· 
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orgnlho lonec 11e querer ser omr•iii<:ien~ nas ma- disc•·i~,...., na. escolha, ua "'l't>lica~iio. Le\·aular 
terias clns diversa.'! profissões, vejo-me na ne~s- porém de uma só vez 10 empresas toda"' garan -
sidnde de ouvir os profissionaes, de ouvir os que tida,; pelo p•·ovineia, uma sv dn" qua~ Je!l'anda 
catudârào, e q_ue lnspirào confianta; eu erro com 3,()()() contos, serin realmente da .nünha part<: 
<:lles; par-i ev1tal-o cumpre escolher para presi- uma grande imprudcncia. Mas fiz eu isso, sc-
.dentcs de provlncias homens encyelopedicos, h?- nhores t Comprometti eu os lnteL-es$05 tia pro-
mens. que ~>ejão a um tempo engenheiros, mili- vincia que me estavLA .confiada levlmtando a um 
tarcs, legistas, medieos, c emftm que tenhiio todas tempo imprudentemente 10 empresas como a,·an-
as profissões auxiliares â. publiC.i administração, çou o nobre depatndo? 
ou .a que ella oareee mUltas vezes recorrer. Se nbores, eu entendi e arnda entendo que um 

Nlo me demorarei mais a este respeito por- dos meios mah efficazes de poder ter bOas es-
que o nobre deputado pela província do Rio de tradas, que nos permittão mudar os nossos actuaes 
Janeiro (o Sr. Sayào I.Obato} tomando a defe11sa meios de trans110rtes é eonflal-as á energia das 
.deste, e alguns O\\tros dos meus actos, part!Ceu- empresa~ particulares (ap":iados} ; a ex perieneia 
me nado. haver deixado a des6jar; não parecendo tem enstna<lo que esse me•o é em ger:ll pretcri-
conLe.tavel a. utilidade do cano.! c sua no.vcsnç:W vel a qualquer outrO". , [Apoiados.) . 
mesmo a vapor depois do que elle expõz com 0 S · 
tanto talento. Esse llonrado deputado teve a b on- n. PAULA. C.umrno:-OxaU que cssn doutrin3 
.da.de de tomar a noioha· defesa nest<l ponto, e se ~;:eneralise. . · 
em . \'erdade ·a fez n\uilo melhor do que eu a po- O Sn. B.umos" : - A idea nlio é minha, mas 
derin fnzer, e a sua defensa · envolvendo o reeo- einceramente a adoptei, e tive a fortuna de Tel-a 
nbecimento es.póntaueo ao menos dos meus bons aceita pela assembl<!a provincial do Rio de . Ja-
desejos, dos meus esforços per desempenhar os neiro, que apprllvou um projeeto de lei a.utori-
meus deve1·es, dando disto o valioso testemunho I sando a or~anisaç!o de companhias para. certas 
de s_uo. consciencia, fez mnis do que eu poderia estradas J?nucipaes. Na di~n:;sio desse projecto 
deseJar. . ·. . . apl'areeêrao diversas emendas estendendo a au-

« O presidente da provincin, tendO" a idea de· , tõnsação e os favores a outras estl'adas. Acha-se 
en&regat: varias . estradas a. compa·nhias susten, extraordinario o numero das empresas, aceusa·sé 
tadas oom garantia ·da proviReia (disse o nobre por . sanceio.nar a lei; mas o que tez a lei1 au-
deputado qne me acclLSa), dolixou em abandono torisou-rne a le'\"antal· essas empresas, mas pro-
os caminhos actuaes, sem conservação e sem me- cede!l discretamente est11bclecendo as condições ~ 
lltoramen.to. O sett plano era dar ·de uma só ve.i que dcviào sujeitar-se, as vacto~ens. que dcviiio 
dez es\1'8das, das qucres uma só tem de custar ter, deixando ao criterio do :president<: da pro-
3,000 COil.tos: impru~encia manifestai. .. » vincia o que devia ser-lhe den,ado ' oo interesse 

Sr. presidente, . allegaçi'íes de · tal ordem .não se publico. Ora, havia eu de n!lgar a saneç.ão . a nma 
fazem sem ,as competentes ·provas, e eu não posso rei que não. me · impl.lnha, que confiava ·no me~t 
suppór quo . o nobre deputado antes. de avanç.'\l' criterio, a um~ lei cujo prinotplo ê .reconhecidas . 
que todM as e~tradas actuae11 t;,m sido abando· mente util, CUJO systema está nas minhas i·léas, 
nadas, deixasse de. exarilinar bem· este ponto. .eu· que tinha a convicção ·de. que niio. sacritl.car, 
Mas, se o nob1·ç deputado 5o · d~e o <:sse trn:c nunc:1 com contraetos imprudelltes, os intaes.so 
balho,. teria achado qu"C se as obras publicas da da proviriçia? eu que sigo .a regra de aeredita1· 
província do· Rio dê Janeiro· niio "têm tido todo em todos os · emjiregos .que· oceupo; que os meliS 
~uc~le impulso que, e:a pàra dn:'~Jiu, pelo menos succes.sores hiio de ter tão boas intenções .como 
ha.o recebt~o. sOJb .. a :mLnha a.dmanist.ra~o aque!le eu, <~ mais intelligencia do quo Cll ?. « Mo.s con-
quo é p()SSIVCl, o que .esta'\"0. ao alellnce dos meios traçtou a. estrada (\0 Mangaratlbn, e por uma 
i IJ•ioha disposição. :EU. convido. a · qualquer que inju$tiça. que não se explica deixou de concede...· 
possa duvidar desta proposição ·a · instituir qual- a !aculd!Ufe para eneol'JI?r&r outra . companhia 
quer comparação· com os ari.nos anteriores, contio para a estrada do .Pres1dente, e o fez (disse o 
que .. desse exame r esultarâ q11e durante a mitiha nobre .deputado . no seu· discurso) para néo íerh· 
admlolstraçtiQ. n parte relativa aos 'melhoramentos · os inter~ses. da companhia · ·de MIUigaratiba. » 
materiaes da. :província da Rio' de, Janeiro nio Sr. presidente, · o meu honrado adveraario se-
tem dcclihido, qne ainda neste ramo de serviço guramente tem razlio quando . mo supp~o lgno-
tenho· seguido o exemplo·. dos meus antecessore:i. rante ·d os negoclos .de uma provincla i toata. de 
As ~stnadas : actua~s tém sido :conservadas e me. cuja admlniab:&11~o . ostou lia doua annos ; e11. 
Iborada.a .. peln ·mesinn fóima e·' eom meios não ' in~ paróm, ·sem suppól-o em igunl ignoraqcia., peço 
ferioro : àqnelles :com que. o erilo d'nntes. : Reeó~ Iice~_a para. dizer que não ·pensou bem na Pl'9-
bcndo o .brilhante legooo. dos meús·anteeessores; posiçao que avançou. "Se o nobre. deputado me-
nüo p(ldia ou · Readuco~r no·, desagrado da pro- ditasse spbre e3tas cousa11, acharia Q.ll8 a estrada 
Tiaeia do Rio; de .Janeiro, sem ·!ler' 1nllelaoil meus denominada ~o .President&-nll:o PreJudica. a el!l.· 
deveres, deleixar 0s seus interesses,· a ponto' de tmda de Mangaratlba, não estabelece uma con-
deixar . per~er . . os .trabalhos .impórtantissimo:t que e11rrenc1a pt-i!~udiclal 'a ella, a.aaim·eomo a estrada 
tanto cuidado mereéeriio aos. meus illustrea anti!• dD Mo.ngaratiba nlto póde íuei · muito mal ' a 
c~r~ . . ... aos. g~~~· 'se de~e .. a progressiva p~ estrada ao Presidente ileade' qó.e ' ambas se ac.li4S-: . 
pe1'l4ade da pro'\"tnCia em gran~e pafte. Continuei eem· ·em ignahstado de perCci9iio :· e frequentadas 
deba1xo ~o.meszr-9 ·.Pl:l.llO e .COill. as mesmas'.· vistas, pOr'· transportes de igual' natureza.; ·O ·nobr8 de~ 
COII,\ me1os. não 1nienores'( .e . illguJI~as· vezes eom puta.do se entrasse ·ness·e est11do· riiio diri• ·. qu·e 
melas. mais e~os~ a, copsu.v.ação, o melhor&~ a: expeiiencia de ·1.\m presidentEnião: e: a: ezpe-
m_ento. daS !let!taêS ~~.: · nllo. ·as . abandonei, rtencra ·de um , menino d& escola ·: q_ne ··o ·presr~ 
nao as podià abandonar ·. · · · · · dente deveria ter preTisto-qae ·a ·eegund&··concessAo 

· · · · · · · · · .. ' ... . -- :. • · · · · , ., · ; · prejudieo.~ t\ primeira; e nilo deveria tér'reeebldo . 
O. S11 ·· SrQcEuu. QUEtllOZ :-•Mas qüe systema as· propostas, aDimado 0 empl:'ésario,·· para depois 

eeflllO V. · EL ?• 0 systema. dos·•contractoa' ·· · qaeeUeseapresént-oa:eon;t' llCOmpanbia:organiBaà 
. · () . Sa. :&n~s.\: -'.Aproyeitet;me· ·de . todo:S ·os · reeu.ar-lbe a · conC8811ão. As··. couau ~t'ão.-
•ys\ema.a, , dos .contraetoa; das·· arrematacões; '· daa por modo•· inteiramente· di\·erso:: nu::K:a ·enteltdi 
•mpre-, d~ melo' ~e ~m~o,. w · ,.eóai. qae . a e•trada ehaulada· dó';Pri!sideilte···pn~ 
alliiiJn locan, dé toelos os · ll'ttámas· que a ·ex. . fctrir · 0:1 ·interesses '·da . estrada ·de· '>Majigaratlô. 
perleilehi tlilha: 'aooneelbàdo · dtlnintc! ·a adliitolS.: ba, de f<•rma que· a ·eompaubla -~va·'·ª-t!l• 
vao4o 4e meus &lltecBAOUII. · Ado111el 'todos ·eseea xuee da avan~ar-se, ·ou .tiT- de ·.cahl.T, 
melO., de tDdo• tomei a re•Pc>nublll®de.·em t04o. apeu.r de toctm~m•ae no ponto . ex\roemo, illto .. é, 
enconko ''1Uitagélu · relatlvu, o que c.! pre<:{IS(,. 6 na Bllrra Mlln" ; deste encontro mesmo o que 
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r esultaria em uma concurrcul"in f:l\"Ol-:wel no 
publict>. o cuncurroncia ~om. mcius cl)uiv!llent~i>t 
,~oncu\~L·cncia qu~ cu não queria ~xclnir, pt)rque. 
nem 6' tal que mnlc ns cmprcsns; c se púJe di· 
minuir a lguma parte de seu$ lucros, não c~to.\·a 
n::.s minhns ''ista.3 sacrificar os interesses do la· 
>Otua aos ol~ um:< cmnJ>anhia qualquct·; d isto 
s abia o honrado deputado p.n· S. Paulo, digno 
i'l'csldente da comp:lflhia do'1.fllng:natibn, a quem 
declarei muito francamente que se me npparc· 
cesse emprcsarlo para . a estrada !lo Presidente, 
dlc de,·i::l contar que eu està'l"a. d1sposto a fazer 
,\ concessão, c assim não . de,·i" ficar s"rpron· 
•l <úo com qualquer concurr~ncin qu e depois se 
vit·~se a dat· ~utrc as duas ·e mpresas. · 

:Mas ns cnlculos da produc,:io que tinha de 
aproveitar-se da estradA de ·:'llang:u·ntiba er:\•> 
1acs quQ ainda mesmo dada essa eoncnrrencia 
~ n coneurrcnciQ da e;traJa <le . ferro, a compa· 
>~hia de. Man"atntiba não pótle per<lcr·sc, tem 
;;egm-amcnte. de sustentar-se com ,:ígor, porque 
,,rreNce mais yantagens ao publico, a~s lann· 
<I ores daqne~lc laJo dá pro\·incia d; ·Ri i> . de Ja· 
neíro, do que quqlqner outra estrada c , .ru absor
ver tambem a producÇão do · município mais ricc 
Lia ~róvincia de · S. Paulo. . ' 

.N'no concédi'privilegi,, pm·a a estrada do Pre~ 
sideote, porQ,ne sv nos . ultimos dias da minl\a 
admiilis t l"ltção se trntou deste negocio. 9 iHustre 
..,mpresarto · que ·se me ap:re·sontou no priucipio 
e"<gia con··1içücs q11c eu n:i." podi~ aceitar; · de
d~L-.:i-lhe ftaneam·cnt,·, .inaS taruberr. fl•aocameote 
lhe· dlsse .. que lho concederia tudo quanto til;ha 
concedld~ a empn:s :~. . de ~la.ngnratibo. O illust•·e 
c~presarto tomou tempo . para p ensar c cnt.en
.<ler·se ·c61ri . os aecionist·llS q \lc o coadju,·a'l"ãó, mas 
ues3e interím à questão 'da estrada de !erro te'l"e 
:.. soluçilo que lhe deu o euntrado. Price~ e posto 
que o empresat·io houves$C J•\ con,·id'ado alguns 
capit.elist.As pt~ril lltt~ilial-o n R empresa, confií:i.,;se 
lllttlto nella, Apezar da estrada do ferro, entendi 
que o governo "tlnba muiiQ responsabiUdil.de por 
•!Stas êxnpresas; niio devia animal-a senão quando 
tivesse· " segu~:a.nr,a de que os capitaes nélla 
cmp•·cgados não 6erião sacrifica dos. Disse pois 
:to e~pruario que., me. parecia · razoa'l"el' c·sPu.IU' 
~·. de<as l o do :governo :\éerca do coutracto Pi"icc 
<l da continuação ·da es~radil do fert·o, para :que 
cada Ulll qile · QUÍZI!$Se concorre•· ccim · o sou di· 
nllciro para ·a comp·anhia qt,le clle . trata\'a. . de 
organisar .sou~se de antcwl'io as · esperanças 
·que devia ter, conhecesse o ínt~ro dn. e mpresa, 
n:alisadli 'a estt'll.da de ferro; ouyi a · opinião ·-de 
·um engenheiro da confiao~a do empresaric, e 
.tambcm ela minha, as opiniues deUe conlirmár.lo 
os me !UI eser~'P_ulos. Fo1 p ois a. estrada · de ·ferro 
ll não D . de MaDgaratiba. . qne f l'Z·.tnC adiai- a 
.éonceulto a:.ê eonlíccer-se o plall() que o governo 
.Imperial quereriá adaptar. Or,,, oete pfo.no &6 
íoi .conhecido de~ia que dehei o. adluiniatração; 
ilão · po~a. pois. deixar re$olv_icla a questio da 
cdrada do Pree1clente. . · > :AccilSÓu-J~e-nie ·na càlllaia, a.:cusou-se-rné àiilda 
tR~is :vioJentamente nos jor~~aes ,de: lia ver . sus· 
(>e~dO .. todas. as olt_rliS · adiziiJüstmdas ; c. di~·Se 
.>~qu. . que· a sus~!lSRO teYe . lugar para _que. e\l 
e!lmdàSse . no !lf!DO seguinte a.a que _, de"~;iã,o con. 
ttnuar, porque Ignora-va todo, e . as minhas . mo
ltstias im~ió-me de. appllcar a -estu. ciouS&s ; 
disse-!;.);. pela ~nsa ·que eu .aU.Spoodi a9 óbras 
para· dlli>!>.iA.ir ~ando collltin!J.ar ãquel~ .pani. 
-. quaea,. .foil$ol 1"8ce9<Jnd9. em~nb06, · Um .. nobre 
<leputado ·pela Bahia -troqxe para_ a ' düicussão a 
acc~ da. büprénu, o . nobr.e dep!!tado ~lo 
1\iO .cio ~eiro formulou ·. a _ Olltra. Qo&nto no 
110bre 4epu.t.aW J)e1à Boobi.a ••• 
· . O S.R-. FEIIIUz : - ·o que quero' é que os reni1o• 

.t'M deslladcm ·u, ·oa ae .. a · negocios; . · 
O SR. B~B0->4:-Quanto ao Dobre dcputailo pela 

Jl:lbin, cn nt •~ lh~ ~g·rttd<:!~o, -pot•tlne tal -rez o s~1t 
discur,;o f<>S.Sé .Ulll rneio · cu,pr.:~.,dü p:1.ra ttu.zel" 
a ~sta cnmnm·, o nele· ml! pass.> d··f··ndcr, nque\tas 
ac.casa~o)C< qne' se m~ . ratltto P'll fóra s~rn quo 
me pu<te~se jm'ltificnr; mas, l}uanto no n obre .!e
puta Jo tlél o Rio de Jnneíl'<>, pedir-lhe-hei li;enta 
pnr.~ obs~t"l"<lr qno .não cx.uninou a qucst?ío, tendo 
aliãs â sua àispr>sição i.o<l•>S os · meio.; de o fn.zcr; 
Susrcndi ns obras por ndmlnist!-n çiio n1io nomCll: 
de D~ZJmbro, m:l.$ em !l tle · N'o,·eml'll'o, m" ndei 
qu e não cooti nuaSl;em nqucl!n.; P"-··a tH qunes ilt.; 

I o to de .l:meiro ctl n:to abri~se .,reJ i\0; mt.s·no 

I 
dia G de D.!Zembro, abri credit<>s· par:1. continu:J.

. rem uqncllas s obre que I.:U\'Í:l. iufot·m:lçõcs ; p<>r· 
'tonto ll:win tempo pnt·n quo ns· ord,:ni' che;assem 
a ·toJos os. ponttYs, o. as obras não para <sem. 
O fim pot· que proced i as;im f,,; o <J ilP. pnss·l a. 

I ·ex pôr. - E' cost•\me · na pro,·incia ·do Rio de Ja
neln•, como .Y. Ex. sabe, de 6 cn1 ü metes n,arcal" 

I o prds idente os .creditos 'dentro elos qu:ll!~ os·di
Yet.oos· airninistradorés· d~ obra$ de,•cm conter-se 

I 
nns dcspci:as a fazer c.' m r.a.l:l. uma 'd•Jilas. ·No 
fim · do ultimo semestt·c· ·de l S:;.'l ar. hei cu · fei tll a. 
t!l.bella d!l.• ·'luantíns ·consignA<l:ts, · o·u Aut~s dos 

I 
c:roditos decretadvs · pelo pt·esidenein. parll· cada 
uma das <..bras; es.;a .ta~ell:L devia indic&.l' o 
quaatum que teria no fim ·du nnno de$~ pl\gàr, 
mas no fim do nnno achei-me na neccssld:u:le de 

'I mandai:· pa:,:al' nito só as uespezas das obras pará 
que se abrirãO: cr.editoA, · como .a$ de muita.> que 
contint~àrtlo sem que tnc~ crcditos ·se lh :s'abrisse: 
os administradores ·das·· obras ·não telTdo rec•,bido 

I ot·dem a lguma pa1·.a sobrestar M ,àndamebto dellas. 
poo:~to que· não devessem conLinunl-as sllm auto-

! 
risação positiva~ · assim não ent.endi!riio, e depoi s 
de feítns a~ de,;puzas"-nüo era jn>:tõ, o, equidade 
!'-iio permittin que ·se-lhes"dois.a..se ~e pa[:a\'. Mas 

1 1st·.> comprehende-se ·_que · t rnz dup!1cada despeza 

1 
daquellu qile "se · calcula e · põe em serios -emba
rtlÇ03 · a trdministração· d d' uma provlncia. .Foi 

l qnerendo c\·itar - a rep!""ducçi\o dest~ mal, foi 
par:1 ~vit:lr _q~e os . crdoros · dil. pro\"inela n:io 
pod~ndo so~ pn::t~s ·p ontualmente, se vi~sel!l nu 
elrcumste.netas. de descotüe.r na pnr,a os htulos 
de dh"id:l pro,·incial,' eom . prejuizo do àed.ito da. 
prminda,_ .que .. t<liDe.i. ~os. tei:mos .já ex~stos a. 
p~víde!!c•a de· quo S(!. m e íóm1a um cap•tulo'de 
aecusaç:w. · . · · . . . · 
' ·E nno dei liu ns ·proviaeTiei:te neeosS~Lrias ptira 

que ~ as obras·'euja ,ut)lidade '.stireconhc.cla fossem 
contmuadas· com cGnSign~ e eon,·ententes com. 
o :.estado d~s ·corres· Jlrovln'çl:~.e!.' l<'il·o, senhores. 
como j ti · dtsse, no dut:_ 6 de Nov«mbro. Onde .está
pois a f or Ça do argo:inento .pelo lJ.Illl.l se julga 
pro'"ar o abandOIIO · da dcelidencia da . provmcia, 
ac,·ida a l nereiil;, ao. <ieleixó . do . pre~idente, que. 
~iupado ·.!iempre :com· linas mólestius. niio'põdia 
estudar ns neeesaidades' publi,éas; . · · 

Nilo f-llàrei mais, 'nem na estrada · do Parahl·
bu.na, ncin neii.sa po)i\e . gigant~scn do Parahyba; 
já este negocio ·ror· trli~ldo aqui ctlm todo · o 'seu. 
llb3~co, ~e ·.cll ésp_érO ter ~i !Ida OCC8$.iilo d~ tratar 
desta matena· etn ·1un pcoJecto qu.i! · Jl&!I'!Oil. p:l~ 
sel(Unda discussão.: ··.· , ' · · · · . ·· 

Ha .um ·outi'o '. capítnlo 'de:· àceuS:lç:'iCI :ao qu:tt 
~ãG posso . d~iiar.'.·de 'oecupat-'in~ : '·.K .C? "pi'eili<Jen t.e
aa .pro\"! nela· d'!l'SCOll~d'era· Os b omens·tmportantes 
delta ; deBf<>itêa ' a· província imiís ·pacii\ca::l!:or
deira na pessoa d" suu induenci~ · lot~ ,. 
F-óm preciso tratar.se ·de . uma. aianç&· qu.e pela 
prime1r;1. :vez abre os. olhos: e ·se· ilclJ& . c<>Uocadà 
na adtn\ni.atraç_io. para J)9d~.:-,se, . acre!llt,n: · ,que 
acbas:Je e<:ho seme1tíàn te accus&ção ; mas · ·gu.en» 
~~~~ . um· po!lc'ii ~de~ : ~~çiencl~ $l\be_ qua~ :ú.'IA ·so: 
yerl!~ q!l~qtl'et, ·!l!Jillã: o:. m~\s fort~;. nee~ta... 
no 1n!A!resse de .s11a f<>rça ~moral,~ . pará nlu .es
tragar.' de ·'repente. .os 'recnrsos.'óllciae~ da· -a:U.to
í:idade;.apri<n·eitar .o ··~iô .d6 ,todii.S a9 fo·rÇAfl' \"ivu 
da' SO(ie<llldi!.' . ... prôe"~: au'XiliaNie'. dolla.: Q'ue 
intereue pô~ tet uma admlslistração'OIIl aUênar 
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,]e si ~qu~lles. que C3tio promptos fi anxilial-a, 
•1uc P<)uem effi.cazm<Jnte ajudal-a, pot· isso mesmo 
<;tte exercem intluencia St)bre " opini:io '? Eu niio 
cntuiH'ehP-lHit>: J<'óra. preciso que eu enlouquecesse 
]>ara !>rocaJ.or de seinelhante !ürma; ma"<, senho
•·cs, não só desejei sempr~ o apoio dos homens 
<[Ue se. inter.1ssii.o pela mal'Clta regala.r dos pa
Olicos negucios, não só nllnca repelli esso apoio, 
corno pt'ocurci-o ·nos dc\dJos ten.nos, t.oJnci a ini
ciativa~ Hno esperei que n1e p.-ocutaSSL~Ill; a pL'ova 
do que digno est.t na. carta de. que Yon dar co
llb~cimcntl! á camam. Tomando conta da pt•esi
<lfnl:ia tla província Jc. Rio de Janeiro entandi 
qac para pvder governai-a sem ;;ast"r ns moliLs 
officine> da. autoridade, pam poder g<wernar pa-· 
dticamente, 8Cm necessidade de lutas, era con
veniente o apoio dos ,homens, que desejando a 
J>l'OSperida<lc ·puhllcn., podii'ió, pór suas -circLtm
stancins, nj11dar-me .u promovei-a, dirig-i a todos 
que, pc•soas de minha confrança e conhecedoras 
ela provinda, lHC ass.!.iveravão nchhr ·sc em toes 
circ umstnncia.s1 esta. cn.rta. <:!rn quú cornnn~nicnn· 
do-lhes a minbn nomeação, <hzin:lhes o se· 
gllÍnte: 

" Pnrn co~t·~spondet· :í. confiança· do governo 
imp·el'inl necessito do atu:ilio dos homens que se 
intcressno pela mnrcbn rczulnr dóS n"g.>CÍ(ls ptt
·b!iÇOi, c d~sejão concorrer pat·a a pt'Oolpet•idadc 
<la província, e como ·V_ a ninguem cede em tacs 
·sentimentos, tomo a liberdade do ·convidai-o a 
Jazer-me . dit•ectamente quaesquer communicnções 
que possiio parecer-lhe de interesse publico c me
felicitarei· se ns fizer sen1pre com fi maio!' con
fianen c frnnquf!'!a: » Um presidente que che
gandc ü província · dirige-se· assim ~s homens 
que passão- per exercer nella intlu~nci n; sem e:'l
duit· qual n opinitio, quer desfeitear a · pro..-ineb 
11n p&Ssoa d~ s~u,o inflttentes? que•· prescindh- do 
ap<)ío dalles? i.lesconllece seus deveres? dcsco
nhêcc n t•csponsnbilidado em q nc cstú. collocudo? 
('lpoiaJ.os.) · 

'five a fortmin do ser correspondido de uma 
maneira ctlpaz ue lisonge11r· o homem mais cxí· 
1;ente; depois disso tenho çonstnntememe mantido 
as mais francas relntões em todos os munici pios 
dn pr~vin<!ia, e ·tenho dnbi'colhido muita vnnt.a.. 
gero- para n administração: n to~os f•lllo fran
camente sopro o que me: indiciio. 

".Mas tratn. mal, ó ,secco, pouco amável. » Se
nhores, n'io posso mudar a ~minha ·pbysionomia, 
uãf) pos.o mudar· o meu temperamento, n~m o. 
meu caractc~. Recebo ..a todos. o mellior. que posso; 
o . se tom acontecido que em· uma . outra. occo.aião 
alguem me procurasse. c me_ nil'l pudosae Callar, 
seria isso umo. .causa · cx.ttaordin1u·ia ?· Mas eu 
·lgn.;a-Q quo nlguem fosse despedido por .nito set· 
d,ia de audiencia.: !'U pelo menos nuoca mandei 
eom tal pretexto !echar as portas· a quem me pa
dcsse procur:o.r para. negocies pnblicos, o era lm
póssiv:el que o ~esse para-.. com aque!Ies· que 
_procurão obsequiar-me com sn~ visitas: se algum 
fl!:i:to SQ. d~u, declaro que . delle .. n:io . tenho ~;QUhe-
etm8cDto_ : -. . _ _ ,. . 

Citou-se .o. este . rcspc.ito_.ulll..!acto, de. mil .qum·er 
.fallar :.em niigociôs. da ~ministração um ciúadào 
l'e$peitavel pot :sua iilade- 11 pO~i~'ão social,- \úna 
'_ve_rdadeira: notabilidade p~oviucial ; e 'que eu. res
pondera quu o lugllt on~le· me ·queriadaUar niio 
-cN proprlo .para·· tratar .dos negocios_':q~e ~lle 
expunha, e que m9 procurasse em· en<llencra ! 

Não tenho -a 'ininima lembrsnr.r;;··.se Cl)usa· que 
~m-isto· se par~·~ l"eeori\o,mo eómente (e talvez 
..dabi partiSS6 · a• inrorrnação erradn: ·quo~ 'd.eriio QO 
.nobre deputado pelo· Rio·"'de Janeiro) de que utn 
Jnide italiano ·: eoéo.atrando;me aa. · 'balca de va
por em 'oceai<ião_ que. e. ll ,....v4', . dlrigi.C)-1!8-me 
para que e:;, ·dead~ · eertaa qoeei&s. da JUtia
dieçi.o ecclesiastié& eutre e11e · e ·O" vill&rio, rela
tivamente a · baptisados e · ca•me~~toa ; eu uilo 

{)I}{] ia l·e3óh·er -alli U.:5 queslÜCS :\lli\'CS•~nt:ul.t:i: fl. 

niugucm jut.~nt·ã muito proprio para s! tt·atnr 
eam o pL·esident~ neg:oc.ios · P.uhlieo~ o lu~a•· em 
qnc ~n tne ae.bn.va. Ac ·n~elhêt que 1uo p-·ocU!'í\S::3\~ 
uo diu se~ninte pa.r::1. nh-~lhur ex.pÜl'-1\le ~ sna. 
qu.e6tào.,. afim de me enU:nUt~r cotn ::::L Ex.. He\'m., 
se f'o'Sse ca.so disso, com vistas de apaziguar o~ 
c.tous pttdro_,_ · 

Avanc,a-;c que Cll malt.r;~tnva a !]nem mo pro-. 
curava! út·~•, não está nus m t.;!uS· habitos mal
trntn.r a ninguem ·(apoíart os; ; isto niió é mai~ 
llo que u~n ·meio de ~l!_<:li•pô!' o pl·esi<lente de 
que . se nao _g.~sta, e nao de1xa da tel· algtun l"C
snltndo A' força de so dizer :- o pr•·siclent'l re
cebe maL a quem o procura, o p•·•sidcnt•~ J'ccu
Sa.:-sc a receber os que o procura~., , t~·m pm· s\~stema 
desprcznL· os homens da pnn·ineia., eons;•h'ue-sc 
:"ts. v~zes afastar dó pre-sidúnte pessoas ·(1,:-'c com 
dlo desejaria r·etaçues, ou pel" mor•os se obtem 
fazel-os por demais ... suse~pti\'cis; de· sm·tc que 
qnalquc•· pequena demora que nos outros se des
culpa, nelle é consid,·rada ~ómo verdadeira des
feita; ~ um rneto: tem acontecido o mesmo com
mígo ; rodeião-:ic aqui na cürtc as pcs::;oas qne 
Vé1n do fóra, e p1·ocu~a-sc imbuir aqadlas idéas 
n meu respeito_ 

O En. Frm~-<2:-'Dê um exemplo. 
Ó. Sn. B.uÍnos.~: - Ni"L<l des>.Jo personalis;J.t-, e 

mes.mo estou. c~nsado, t:ombcnt n'1o Ya!e a venn 
de d(·f~nder~me nest~ pDnto_ 
. " O. presidente caprio;h.'l. mu conlt'al'itu· a poli
tica do . go,·erno : emqua.nto o go\~a1~n9 hnperial 
dá cond~cora.çõcs m csm•l a pessoas '1"" tõm olfon
dido as pc;;.;;ous. dos miui~tros, o pr.·sidcntc a1·rcda 
üa presençn_dc thr.:;no anti[;"" sel'\·id~res do pa.i1. 
e da opinião i:uu;erva:lora, sóm•·nte pot·quc lhe 
<.le~agrod;\.ruo, ou nõo fonio a palacíu rec~be,· 
suas ordens, <lesfeltêa t.odos q nnntos não o con
Sideriio como-,sal\·ador un·:tJro,·ütcia-'-, emttnant(• 
a tod.:;s . atraga o govern > unpcl'iaL » 

Senhores, esta nccus11~i\o ci .muito. g•·nve quand<> 
se dirige n unt .deL~gndo do go\·t!rno in,perin.l! 
A.pnrtnt' •J.m cidlldiio do tne•·aciu ocnto do. pl'esenço. 
do throno ! E de que md•·s teu1 lançado miio 
O presidente da p•·ovincia rnm rculisO.l' Ull\llo se
melhante -..·ingan~a. se de ta vingllnça. :vr~cisasse? 
De que n1eios pódc um pr~identc d1sr?r p&r:t. 
o.rredar U a pl\!~cnçn t.lo tbJ"on(l os sen•Jdorcs do 
estt<do ? Eu. pi!<;O qu:> se precis~m os 'factos, "ssim 

.CuDlC tcll.hl.l- conti~\I'ÍMO a politica CUtWilitlt.al'ia 
~roclnmndn c praticada pdu gnbinctc imperial, 
,. qual estou .persuad. ido ii<: ba,,·er auxilindo dul.· 
clldOe lc3l.ulci:ltc. ~puia<ios.) Aupcllu se·· c preciso 
para. n gci~erosi<lade do mc~aio nobre deputado 
que 9.\'&nçou semelhllntc 'Pt·opi·.sição, pedindo-lhe 
que deelat·~ ·o raet<> que o nutorisou a avançnl-o. 
u negocio é muito grave; se !osso l'et'dadll cn· 
volveria. uma. e11p~e de traiçi'io. 

O nohN deputado coneluio o seu discun~ 
ameacando . o minis te rio no caso de- insistir em 
,conser,·a~ a -l)residcneia do Rio de Janeiro cntic
.gue a mão:;r Ui-o fraC119, . tão. inertes ; de appellllt" 
dos seus· iohreàll<!s ·pua ·os seus ~ de";:res ; ·de 
nppellar da defcren~ia·· '>ia maioriás~ yarlo.menta-
1-es, parti_ a defcrcnda pela opinião publica. 

Sr. presidente;· sentença que deve ser dada nas 
instanclns para as q uaes ameaça appellar o uobnl' 

-deputado •. niio me a!>abi, niio põ~e !~ir·m~. "estot~ 
sempre de contas ·Justas; dwejaret porém que 
pOr minha causa o gabiDele não se arrisque .~ 
consequeuci~ de uma semt:lbante ameaça, ·al'llS
CIIndo. com a ·sua ~xíate11cin :l SQrte da opinião 
p()litica: a' qne· p~rtenço. Não. deixe o ~ini.ste.:io 
~eg:~orem a.s cC)uWl:a. pon_~ de ~alu1ar-s<: o 
appello com 4ue o am,ea~a o nobre d~p:Uta.dll ; "' 
opmiiio )lubliea;_ Sr~-. nii_njetros, vos coridenillàJ:i
in-emessnelmenU! ee o noh~ deplltado pelo R1o 
de Janeiro, á nota l!à TOQia itcaist.encila, ap.(Hlllal' 
para dla, pals deveis aaber quo o nobra depu.-
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íO SESSAO E3l 5 DE JULHO n~ 18.:0,5 
tado, pelo menos ~ r ,•;I>eilo dn pro\"illcía do lU<> 
;Je J :ut<liro, está :m to•·isaJo p;u·n dizer ã imitação 
de Lni7. XIV- a pt·o,-n, tia son eu. Engan:io-se 
11.quellc• que du\'iun rem Je qu~ n O.[>íníào JlU· 
l11ien. u :\ pr.:>Yincín do Ui•> de .Janeil"O sa leviUltn 
conu·n o presidente, .Jembrnndo-se de que ella 
tem )nuitQs orgi\.otio tUl oub·a. cnmar:~. e uest~, c 
que •<> o nobre deputado enxergue a increin e 
delcb:o do presidente da _pt-o,·ineiu do Rio_ de 
Janeir<>; Jc 'I"~ só clle chora sobre as rumM 
d~su bolla pmvincin, que já por ella. perdl!n o 
enthusiasmo. · ' 

O Sn. F.~:nn."' :.,- 0 .:; outro~ não qLtcrem snhir 
a eo.mpo. 

O Sn. Run':ln) n.\ Lc1.:-A<J cm,trario, o Sr .. Sayão· 
l~obato o d••fenllen, e a defesa do Sr. Suyiio Lo· 
bnto vn\e de muito, porque .:; um caractet· muito 
nobre: (.Apoiculo,·.; 

O SR. BoRGES MoNTEIRo: - Xiio é mais de quem 
o 1\Ccuson,-é Igualmente nobre. 

O !)r.. P .HlM Fc>:<SEC.• : -Isto mmbem · ó , -cr
daJc. 

O S~t. B.,cno:s ... : -concluirei, senhores, pagando 
u intt dividn tlé gratid:\o a antro nobre depumdo, 
tnmbem pelll provin~ia do Rio de J aneiro, que 
espontaneamente, e por fo~ça de suas eonvic!;Ões, 
honrou-me de uma maneira extraordinaria, to
mando ::. miulu\ defesa: sou-lhe infinitamente ~ra~ 
por ter mnnitéstado as SUflS convicções, e te~ 
~ido a lx>ndadc . a franqueza do dectoral-as a 
eamam; mns, para que 11 minha gratidão fossa 
mais complet~. para que eu ficasse inteiramente 
t'on!un.t!do, era preciso que no tinal do seu dls
cur,;o o honrado deputado niio pronunciasse ·al
,gumas paln nas em que ai :::uns têm querido enxer• 
:,'>\l'.allusli.::s a do11s caracteres muito'l'espe itaveis, 
ti dons illustres cida•lilos, aos quaes consa~ro a 
mn.ls profunda considcrnciio e tenho po1· d1gnos 
dn<~ maior es a ttenções. Eu estou persuadli~o de 
que tacs allusões niio estaviio no pensan1ento .do 
nobre J .:putaJo ; St> {'Orém SUAS pal::wras !OfiScm 

· fer i l-o.;; c11 ncees~itana do protesl:;lr contra ellas ; 
t~ria necessidade de o !~zer n•io s6 po'r ileve1· 
o lcahlude. como por serem injustas. 
Pc~o á camnra que ·mo desculpe ter tomado o 

seu t~mpo. 

"01.~:11: - mnit.o l>cm, muito bem. 
A pedido do Sr. Rodrigues Hor ta encerra-se a 

diKCUSS~o>. . · 
ProeedendG-.'C !\ , -otação; sito n~pro,·ados todos 

•>S pArtlgrllphos da propostn eom . tl8 emendas. 
o Sr.. Pnr .. ~tOI'lo:TE: - Conto ainda não está dàda 

a horu, \'Oil&·SA . tJ. L• part<> da or.le lll do. dia. 

DI~Nt.'OS.\ [)1~ U~hl OK A~ORTIZÁ.t;ÁO 

·Entl'!l em S• dise11ssiio o projecto n·. · 10;; do 
anno ·possado quo . llutori$&· ao collegio de Nossa 
:>enbora do Bom-Conselho de Papacaça, na pro
vlncia ele. ·Pemambuc<>, a possu.ir ate o Yalor de 
20:000$ em bens de raiz. 

l;êm-se · e npoiiie>-~c os s~gninte~ arli<>os addi-
tivos :· . · .· · · . o . : 

· • .\o asylo ao. . inranda des~alida r~d.ado . na 
imperial .cidade de Nitnero!ly, com a inToeaçllo 
.de Santa · Leopoldina, 100:0006. - S. a.. R. •-liar
bosQ.,. .. ... ... . _ . .·: ..• , 
· « Ao. r ecolhimento · do 'Senhor ·dos Perdõoes· 'da 
Bahia, lPQ:OOOs.-s. -a R.::-J. de G<les: ,. •. . 
· .« ~'E ·.á .lrmandMe · do 'Sáiítissimo '·Sacràineilto 

·~a .~att:i~ · d~ . Nossa .1Siinboi-a· .do -Rosario ·<h · cr. 
'dad~ do P en edo; nii9 :excedendo a .40:000$000. 
.. ..tr ~ ~ á· orlem tcreeira de S. Franci$co dA ci
dad~ do Penedo, niio .~~~end<J a 20:000SQ00; . 

" ~ E t\ irmantlad~ Je ~- &lnedieto erect:1 no 
conven to de N os;;a Senhora dos Anjo.> da me~rua 
eidadc do · Penedo, niio excedendo a 10:000$. 
S. a R •. - s. F •• ·h·a~o J(Jrg~. - Gomes JN. 
beiJ·o. u 

" A capello. de ~ossa Senhora do. Lnp~. insil · 
tu lda na villa de Cunho., prov.)ncia de ::;;. Paulo, 
1ica isualmente autorisada ,. posouír benij de ral:< 
até o ''alor de G:OOOS.-S: a R.- JJm·bosa ·ela 
Cun ha. n • 

« Offereço como additivo o sc~uinte projecto 
u. 129 de lS.'\3.- CtmTv~. Ptt>·an ag•ui. » 

« A assembléa. geral legislativa resol~·c: 
" Artigo unieo. C.)ncede-se :1 santi\ cnsa da 

Misei·!cordia da cidade da Caehoei•·a, da pro\"in
cia da Bahia, permissão para .adquirir bens de 
l'niz nt6 o valor de lOO:OUO~, com a clausula de 
os converter em apolices da divida publica ao 
prazo que fór marcado pelo .juiz p-ro,•,>dor de 
eapellas. 

" Rio de .laneiró. l í de Agos~ de 18;;3.- Ri
uc-iro.-Lisboa &.·ra. 

O Srt. A~~.<u~o Lz:ll.~ no diluvio de emendas quo 
cobre~m a mesa. nota .dous . defeitos, pelos quaes 
é obrig,tdó 11 recusar-lhes o seu ' 'oto . I mportiio 
taes emend!lS a re~·a'lidaÇâl) . da pos se de bons jã 
adquiridos. ou simplcsrnento a faculdade para 
possuir? F <>i pedido semelhante {a,·or c.~m pro· 
babilidlldo ou. certeza de se turnar e1rectivo, ou 
é apenas umi . concessão arbitraria, e que tem . 
mo::l·amente possibilidado _ ele exlsttmcia? O bom 
senso e a constituição, observa o. orador, vedoo 
q 11e se lc{lisle sem utilidade publica, e neste caso 
está. umo. lei cuja Jlceessidarle se não conhece, e 
cujQ obj ecto nin(.'lleiu sal>e se existirá. 

Ha ainda, continúa. o orador, incohereneia de 
Sl"Steina no. projecto c emenda.~. Aqui se e~tab,c
l êee . a nccessid~dc da eonvet·çiiQ em fundos pll-
bllcos, alll niio. · 

Para. o fim pois de se reconhecer a- nccessi· 
dada da. l~i, bem como de .Cuzel-ll. cobereote, o 
orador j11lga necessario quc vào o.s . omendas Q 

uma commissão, pnrn dar .sobre . ellas o seu 
parecer, em cujo sentido vai mandar .. um adi4-
mcnto. 

« ~ueiro que as emendas apr-ntadas \-iio 
á eommiss4o de fllZenda para o .finl de dar sobt·c: 
cllu ·seu psrecer.-s . a ·R.-Paço da CRmara dos 
depntad9s, 5 de Jo.,ib r de ·ls;;ã.-Arau)o Lima. " 

o Sr. P<Lr.,.no."'u:ó :-Sr." presidente, da ma· 
ncirA por qn6 se o~.cba · redigido. o requl:'riinento d~ 
adiamento do honrado menibro que me pt·ecedeu, 
nllo ma parece ·eonvalliente adoptal-0, porquanto 
ao projeeto sujeito i 001\lllderaçito dA cau ec 
tendo otrerecido alpna artig()!l'' addiUvos, sobre 
oe quaes ha pa~r -de commissiio, ó evidente 
que niio devem estes .ser comprehim·lidosno adio· 
mento que se roque\' paro. ouvir-se ·commissões 

.qno. j~ l onlo .,auvi<ias ; · taes .Rdditivoa 11e achio 
naa .mesma:; condições do projeeto,: cujo adiamento 
n ilo pode por c<:rto <J.ue~r o nobl'!l aepu!ado;. ·. 

O SB. AR41Jjo T .. nu::.;... Olfereça ·uma enjenda. 
.:Ó SJl-·.P .. u.u .. ~MI'CÃ: ,..:..E, pois .. par~ corrigir· ·se

melhántc . inconveniente, qut-· .aem duvida nik>.loi 
da· ínt.e!:iÇão do. hourildo. ,.membro, . eu otl'ereço ao 
l~qne;'iJ#ie:tito . de :adi~m~to· • Um& emenda .. COIICC· 
b1da. ~1\5.~ ,term~li!- . .{L!.) · . .. . . , · . . · . 
. Oro, cu ti;ve 11 . bo.ztra de .. o~racer 9. commissào 
~~ , artig~ ~~!i~tiv(l dl!!p.ensandj) d,as. loi~ de,amOl·
ttZaçilo, o . 'hospilill., da .sa,nta Çasi1, da.Miurocordla 
da cidade da .. CB,ChOei:ia .• , na.· p,ovineia da HRhla, 
afim de ~·~der possuí~ : lieos:;<le X:w. até á . im
portincla 411 . ~-c;Oútos._ Pos6o ~rar ao hon
rado Dlembrq,:que eete artigo .adJitiV<l é de to® 
.a . jw;\iça...e que' sobú; elle.ha parecer. de com· 
nüs3ão desde lE!\)3. em eonscquellcia de llllla rc-
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SESS.~O E:\1 I) DF.. JULHO DE 1855 i1 
pri\aentação que a esta augusta camara f,>i diri
l(ida pela _me•a du santa CJJ.Sll d11 Mis•rieordia 
daquella etdade. Se o honrado mcmhro se <ler 
ao trabalho de ler o relatot•io do honr~do · mi
nistro do irnperio na rart.; que diz 1·espdto n 
bospitaes, verá que um tão pio estabelecimento, 
mantido pela .:asa de Miscricordia da. Cachoeira, 
pre~>ta graude utilidade, ~~l>c annualmente avul
tado numero de doentes, que a pobreza d~svaliJa 
~li acha. urn seguro e proveitoso asylo. Por con
sequ.encia me parece que nao deven1os por mais 
tempo demorar a concessão de um heneficio q11C 
c. de toda a equ.idade, se não de justiça. 

DeYO tambem ponderar que a santn. cas:J. do 
l\Iisericordia da Cnehoeir~> J>OSSile alguns bens du 
raiz, mas no meu humilde conceito niio <>S po~su~ 
mui ti) regularmente; pois que a a.utoi-isaçõo pau 
isto conforiJa pela assemblea. provincial, se bem 
que anterior á lei da interpretação do act.o nddi· 
cional, niio é isen\:1. do conte6taçfío. 

E pois pam legitimar semelhante aequi3içiio, 
c permitt.ir outras noyas, olfereci o arll:;:o q uc 
se discute coro o projeeto, c que nio dcyc ser 
adiado pelas razões que acabo de e~pôr. 

« Qnc· ,-ão á commissí'io rcspecth·n as emcndns 
sobre que não ha p~rcccr. -Pa•·ar•a[JUÚ." · 

o S:r. Arl1ujo -TOJ<-p;c: -Posto que me pa. 
rc,a. desnecessario o adi!lmento em referencia 
ninda· mesmo aos artigos additi\""os que. nii.l ti•m 
em seu favor um parecer de· commissiio, não 
terei muita repugoancill nm "<"otar pelõ r~queri
mento do honrado membro pelo Cean\. Pa\'ecen
do-me porém que não póde ser votado hoja o 
tl.di~>mentn, por não estarmos já em n11mero suf
tlciente p~trl> ha\""et· YotnÇ110, deixarei de tratar 
propriamente do adiamento,· para responder de 
prompto, se me é liciLo, no honrado membro ; 
ou antes para retirar de sobre mim esse corno 
estigm~t um pouco· f orle que o honrado membro 
pareceu lnncar sobre todos aq nell~s que ·oft"ere
cêriio hoje artigos ·addíti~os iguaes ou semelhantes ao meu. (Apoiados.) 

O honrado membro fe7. considerações ücerca 
da inutilida·ie do ravor quo pr.:>pomos, e àcerea 
do meio pouco proprio <fc que nos servimos pnra 
faze1· e~sas dispensas Ms l eis da amortização. 

Uu Voz:- E' ve1·dndc. 
O Sa. Aru.u.ro JoRGE: - Quanto oi utilidade nada 

direi. Sabem todos mui hem tt"''o uteis são eos:u; 
instituições que procuramos asslm auxiliar.(Apoia
dO$.) Nada tão util. (Apoiados.) Trata-so da de
cencia o esplendor do cnlto. (Apoiados.) Quaoto 
e.o me~odo,· dilse o ·honrado membro que se 
houvel!lle petiçues ainda se poderião adopt.tir esses 
artigos. Tenho pois a honra de apresentar· as 
petiÇQes (mosb'«ndo-<ls) dessa~ irmandades ; e 
illém destas petições que aqui tenho em· mllo, já 
roril!l aprllM!Dta4as por mim outras pam este 
mesmo fim o anuo pa$sadO e remettidas á com
miasiio. 

Limito-mo ao qae fica dito; nem sobre o a.>
sumpto principal me se1·á perrnittido que con-
tinue. · · 
~~n· impugnarei o adiamento nem dello me 

:rece,1o. 
Julga-ae discutida a materia, mas não se vota 

por . não haver casa. · · · ·. . 
O SR. PRKsloa..,"T.& declui-a eneerra1a a discus,.;io 

Q.o· adiamento.' · · · · 

Le ... antn-se a sessão tis 2 horas e. 3 quartos da 
-tarde. 

Sessão em O ole .Jodbo 

Sm.m.i.nro.-E;;r;pediente.- Aprcsc»tação d~ P~"O· 
je,tos e ind>cações.- Disc1••·sos dos S1·s. J. J. 
da Rocha e Vi>·iato.- Ordem do aia.- Di'llensn 
de leis de amwt!.:ação.- Discu•·~o do ~>•·· Ba•·· 
''o-~a.- O•·çame •• to da iustiça.- Discw·so do 
S1-. 'J:i'e>-ra::. 

A' hora do eostumc faz-se a cbnm!Lda c nchão-se 
preMntes .os Srs. visconde de Ba.ependy, Paula. 
Candido, Machado, Corr~a. dns Naç-es, Lima, Pndua 

· Fleur~· • .Jose Ascenst"J, Seárll, I.eltii:o dn Cunha, 
Pacheco Jordii.o, Soo2a Leão, Rodrigu.,~ SilY<I, 
Araujo Jorge, 'i'eixeir:l. de 1\.bcedo, conegó Leal, 
Góes Siquciru, D. Fr,meiseo, Antonio Carlo.<, 
R•eha, Víriato, Almeida e Albuquerque, Andrê 
Bastos, Luiz Cados, B>·usque, t1aldre e Fi:lo, Au
gusto Oha"es, Taque~, ban~o de Marl)im, D1as de 
Carvalho, Pedr~ira, Dutra Rocha, Ribeiro, Bel
fort, Luiz Araujo, Fernandes Viei1·a, Lima e Silv:~. 
Sobrinho, Paula Fons~ca, B:1ndeirn de Mello, 
Paes Barreto, Stí e Albuquer·que, ]'"erra~. ii'Iello 
Franco, l'ravassos. Fausto, Luiz Soares; Jncin
tho d~ Mendonça, Domingues Sih·a, B•·ct:~.s, Fer
reira de Aguiar, e ,Barbosa da Cunha. 

Comparecendo depois os Srs. Bernardes de 
Gouvêa, Rapooo da. Camara, Ribeiro da .Luz, Fi
gueira de Mello, Barbo>a, Teixeira de Souza, ~ 
Vieira de Mattos, o S•·- pm3ídente declara aberta 
a sessão. 

Comparecen1 d<!pols cs Srs. Eduardo F•·ançn, 
Gomes Ribeiro, Sarah·a, Aprígio Guimarães, Pinto 
de Campo, Paul~> Ba_ptista, Paula :$antos, Hen
riqucs, Azeredo Coutmbo, Seeco, Sayiio Lobato, 
José Mat.llias, Nabuco, Monteiro de Bauos, Ne
bias, Antonio c,~ndido, Sayiio Lo bato Junior; Nuneõ 
Gonçalves, S'obL'nl, Titilra, ?.fendes de Almeida. 
Ara ui o l-imn, Paranallm\, co nego Silva, V .. Lisboa, 
Horta Pereirl> da .Stlva, Hyppolyto, Costa Mn
cbndo; Santos e Almeidn, Augusto de Oliveirn, 
Zaeharias, Magnlhiies Cnstro, ::>iqueir·a Queiro2, 
e Pacca. · 

U•n .officío do Sr. 1• sacrctt~do do seu aJo, com
munienndo que o senado adaptou c \"ai dit1gh· 
oi sancç<io hnperinl v:arias r~solurões.- Fk~1 a 
camara inteh·ada. 

Um 1·equerimentr> de Luiz Manoel Bo:.:zano, 
naturnl da Sa~danha, pe~ind" ui.sp~nsa na lei l!a~ 
poder natlualLSIW-.'lc.- A commt:>sao· de. constLtUl· 
ção e poderes. 

Silo approvndos os seguint"s parceeres : 
« Foi presente ú. comrniss:lo d~ cornmercio, in· 

dustria e artes, uma petiçi\o da Joaquim Diogo 
Hartlcy, em que· pede uo poder legislativo C! ~e
vantamento d!> bypotheco. n que se acha SUJOita 
a sua fabrica de tecidos de algodão, mediante 
pagamento ai> tbesout:a pnblico uneiounl da dividn 
a que . está obrigado, por mei? _de RC~es de uma 
companhia· que · deve ser or[(>\msada. 

«Para que possa a conmtissão dal· o sen J;lD· 
recer sobre a · materin, 'precisa de informa.çues 
do governo: portanto, reqaer a commissão que 
s~< peçiio .. ao goveruo as usrormacões de que se 
trata. 

" .Camai-a dos deputado~, ü de Julho· ISáS.
Almeiàa e All>t«JlU"rtltU·- .Siloo Fe•·m:;. - t-·i· 
rialo. l> • 

. « A commissão de ftuendn examinou n proj'ecto 
"· 19 de 183~ r.!digido pau entrar em terceira. 
dlacu.ssão (proJecto impl'e'II!IO u. 71 do.mesmo anno). 
e emendas que lhe torão oll~t·eci.!as no cDmeç.oo. 
dessa tel"C(>ira diiiCUssão, e ftzeriio .o.dial-a; e ·com-
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•: Alrnr.icla.- ... ·hrl,)llin R'!Ylillan l() Tei:rd~Y! f"icira 
Jl<:l(m•l. - T'irialu J i<mikiru Duw·.tc. » 

rp1antn T'at"•"t::"l it C"lln&\n issà•) fl \ll1 p•n·;\ :uli~ut•! 
t~:..lC St~r •"A..!U \ "CHÍ«.'Ul C f\.l!Upt~t~· 'I .':5-Ct;UU\lú ;\h·tt.~·c, 
!(!nl.!Jn\dV J,U\ t.:HICHdl'l. uo :::,1 . .teputado ~\ugu~to 
de OJh·dm ,lc CII ("<IIT<"\!:ll" no l.>al!>CO n:trwual o 
SCI'\'ic·o ~ 1 :1 'cah:.a d;t :UÚtJ I't-i :lõlt,.':10, C d C: ))Hre~r 
tJUú - p t>l' llnl U ii 4J cun·:eJn fn:-cr ~St." 0\l O~l~~as 
llllHlnn,ns no scn ·iN J:L HlltOrhzw:ao ~~ .d1~1~,'~ 
publi~n!. ·~ llort:-lnL.> q~lL' :;(! Uc;:_e }.lrosc~,ut ua ..,_ 
o.liscttss=-o d<J dll<> ,projcclo 11 . 1l âo 1~><>1 . que ·' 
1ncsma con1miss~() j ulgn dc\:ct ser .nc!opt:l<lo. E 
comO fóSSC t<llUU~ lll COIItltl<>t t!dO :l<l J ll120 dn CO I!_l • 
1nissào H )'cqucrimcnto dos emprcgttdos dn. secç.ao 
Ue subsLituit;iio c rc$r~•te <lo pu.pe~-nl.?Cd:\, :\nnox.~ 
i1 Cn.i:x:\ d u :l\llVrlizaçüo, n. cu1nnnssao, t cudo pe
sado OS fnndamcnt<JS desse requerim ento C O pll.· 
reccT soiJrc clle <1adu pelo s·r. llliub~•·q d:' fazenda 
·~m se" otlicio u~ ::; de Julho de J:;ã~, c mm~élll 
de par~ccr que nus '\cnciment_os. ~os l"Ofu.!:ldo~ 
~tnpregndos tlà scc~ão d o substltuu;ttll :?O façao u:> 
sdnuintr..'S nltctn~õcs. ·:lS quacs corotnt.lo nao nugrnct'l· 
tii~ •> quantit.ltivo qao acmnimcnte. se t.lcsp~nuc 
cOlll <li} nt>lh\ l'C ['31'tÍ~J\0: e 1}11~ }lUI"n I SolO S~ àdopte 
o SCJ:!Uin t<~ artigo, 1}\lo off~recc como u dd tt lW> ao 
n>en~i.)n:>.do prujccto n. õ'l de lt;;;l: . 

o S•·· .T • • T. <lU. R<:wha , - St• presi<lonta. 
cu SPi 'lllOl 0 o Ynlo1· <la .;nicioth·n concedida ao 
ucp.ntA-lo "(l:>rn npresenta<:~" rl.- suns idl-ns for· 

• muladns e1n projcct.o'll de lei; ni\o rnc ·cn~nno com 

I o \"a ll'l: dessa iníciat\'\'ll. 0~ eXClllplos r éitCl'lldOI$ 
que se t.:-m dado de pnljcclos mau<lad os :\ i'lléSn, 

' ql\c nhi ficiTQ etcl'llnmento <lU nuo sei em q tte 
I cem\t~r ios, a ponto q11c annos depois; t r ntnndo-
1 se dn mesma materin, fazem·SC novos projectos 
t sem ao m enos se ter n meno•· alt.cne.'io com esses 
I <}UC nhi ' dormcm , lllC !Cl'iiio · d~sengauaJo se cu 
' julNllSso quo com· csto. .iniciativa poclcrin conco•·· i rct:' p:u·:t " ndopci'ío de nm p•·ojccto qualq uer. 
l, E.n tret~n Lo consiJc1·o o dcv<!r indh•idunt de ~rn· 

Ulrn1os plll"ll <l'lui · e<~d n u.ru os nossas idéas í•eerca 
I dos· melbo,·nmentos que o pniz cx.igc como um 
1

1 

do!Ycr itnpreseriptiYcl, espcchlhllcnto para nqu~Ues · 
q ue, como cu, se acM:o hoje n'uma p~i;i~ilo ainda 
nrio bern defin ida cntt'e os trc~ parn dos qne se 

I' !1.prcscnt5o na cnm·~ 1·n- ·o p itrUdo nünis tc•·i:ll, a 
j vYcn opposil;õio o n nntiga opposi~o. 

E en entendo, em diY-crsidMle da joven oppo
sir.iío, que al::nma. cousa se dcl'e f,":er de pru· 
fuÍ1uo, de iulportante .. r :t ll OiNJ._ i~gisla~ào : ~n~ndo 
dí...-e•·~o.m~nte rln allLlg:>. opp.os\çõ:o .l o.a~ dH"CI A~s 
membl"uS :tCtllacs) ql!a'"o que se il~ve fuzer · noo 
Je\·e se1· tcti<lente n · coú·aqu.ccer o góv.orno, P.:tm 
que da fmqi1czn do. go'l"erno lucre n libc•·dadc; 
não gucr•> manter o poder com 't'.lda ·_a ror~a qtie 
lhe a;, a or~ani~aç;to do p:>t·ti~o conscrvn<lot:, o 
que quero f fortificar illualmente ou lX\•·allel:t· 
mente :t.. liberuadc do povo. Fique o poder ar
Dlll.tlo completamente, cotuo <i. 11eeessa.rio para- os 
dias de- grande luto, mas lique tnmbelll o .pen-o 
armado com'enie•ltl:miente pnrll poder defetJdeJ' o;; 

" Artigo nddiU1•o. O sen·i ço n ~m;ga · da ~ec'"iio 
de subslimi··~o c resgate do pnpel-lnoedn, nnnext\ 
;, caixn uc ,1mo .. tiznçüo, s~r;i fclto d '•Jrnem diant~ 
cmn o numen) de cmpl"cgados · c.on~tau tcs <I? 
tnbe ll:\ sc~uinü~, os; qu c.lt!S pcl'ccbcr:\u O:i venct· 
1uentós 11oll!! d osignn<.lo.> : 

« Um thcso•n·ciro (inclusive· o a~g-
ntento do 40Uii <lc gmtilica•;üo; ..• .'.. !!:8005000 

" U•n aj udant e do d ito (com ignnl 
nugmento . 4 ....... . ... .. -.......... •• • • • !i:9UOSOOO 

" 'Cm primeiro escriptut·nrio;.. .••• l :S00$000 
" Do.ts se,nndos ditos (incluindo o 

nu~mcnt.o <lc":Wú$ de graLifiençiio) cada 
11111 a 0!12~ . . . ..... . .. .. .. .. . . .. ... .. 1:00 1~000 

" t:m troe.~dor (idem idem) .•. ... :. _ 1:700SOOO 
" T•·es · coilf~renlcs tidun idem) ~uda 

um ,. l:!Ou~ ; ....•... .•• •.... • . . : •. . . 4:~00S000 
" l :m continuo . ;Idem 'iu~m) • . • • •• • ():J\i~OOO 

l :i: lOOSOOO 
~ p ,,,-0 ,Jn c:>m:J.ra dos dcpulauos, nos ~S uc 

.lnnlt·• "uc l K,:"•. - c. Cw·ndro <W Cmallos.-sil~a 
Fc·,.·J·H.:, \'cndtlo cnl pa1·tc. - Eibeí~·o. )) 

.&\o .\nlga<los oh)cctos ui). dclihc•·a.~.ão, c \'ÜO n 
íulprimfr IJ1l.T;\ l)lltr:w na.ot•doJm Jos tr:~balhos, os 
>~<!guintcs proJc•:tos. 

" A ns,o,cmbléa. g~rnl legislnth·n ··csoh~c· : . . 
« Arl.igo unieo. As t\pôliccs dos c:nprc>timos 

al.ó o pr<;snnr" deerctad:u; · ~ln osscmhlén lcgis
lati'"n pro1'íncinl do l.f',lranhao gozaroí.u d~s mcs~'!s 
pl·i,·ílcgios do que go-.n n~ das pl'>Vtne•ns do 1~10 de Jnnci1·u e ,]c 'M.u;tns Gcra es pelas le\s ns. a i? 
é 1>1-l de 21 c 2.:! de Ootuhro !\e 1818 o W-1$ • . . 
. ·., Paeo dn énmn1·n dos deputa~os, ·em 22-. ile 
JtHiho "<!c 185~- - Ca11dido Jtlelldes d<J A lmeida. 
A.nto•tio ~l<u·~cllilw S uaes .Gimçllll:<'3.-.D. Frm•
d sco J)al tJucm· da S iltieira.-J. A . . da 'Cosla Fer
•·eiJ·a Juni o>·.-J. T. dos Santos c Alm eidd. •• 
· /, A asiemblêa gcrill l~g1slati'\'":l r esol \'C; ·.- · . 

• Art. i.~ Nas eleíçücs a q-.:o $0 t em de p·,;;. 
«der pura depUtl\dO a ·RSSemblén ~era l·, ' ll pro· 
,.·iricia <lo Ma t·:•nhào uarà mais:nm· .deputado. •' 

n Art. 2.• Ficão reYo:;;\dns as disposições · ·enr 
contrario. . · 

" P:~.;o da ~camnrll · ··los ucpuuidos,-. s· de ,Julho 
de l S.~). - D. Fl"4»Ci sco 1lal t1•a : a>" d4 Sillleira: 
- Antonio Ma>·cellino Nunes Gonça1Dt.<.~;: ·:A. ~ 
M. Costa. Fcn·cim ·J><nio•·· - .1. ·p : ·_dos· Santos 

seus direitos. (.4poitttlos. ) ; . . . · . . : 
S•·· pres~denl:; ~s ldéns ,que .fonnul~ n o meu 

pr ojecto nao .. suo. ~0\'as; em alg!'n~ p :117.es e\~as. 
mnis ou .•neJlos extstem, eutTe.nos-.s~tnpl·.e ~x•s-. 

\ 

ttrti.o s~ndo re$trictas talvez .;:. n ecessidade onde 
n:lo 'eri'\ó ellas t1l0 tll·gcntes • . K~s ven~os, por 
exen>plo,. que quando no f<i t'O civil se tratliQ qu es
tões uc or1Jhãoo, tl't~,tl\-SC .de dat• um cut'ttdor. ad 

I 
lil~'1n M ol"phiio, que qusndo vai um réo . ao jury 
se lhe dá ttm defensor. Por .outro lndo Yemos 

I 
q ue ~· ncçüo rln nnt~t·idilda: ·conlrâ ·o 'i nílividuc., 
tem ella o seu pntrono, tem ·uma sorle .de pa· 
twnQs além ·do outros o. j utz, · que é t gul"llmente 
patrono dn· sociedade contra o i'l)dividuo. · 

! En,' gr: presidente, enténdo · ·quA · n · lcgis lnçilo i que tomos é nss!l7. protectom dalib<lrdndo, ·6 ·quo 

I
. lhe falta siio 111cios· de Lhe <l~r nctlv-idnM; ll nu· 

toridndo e~eh n.·se ·enl' frente· d~ · individuo ; · o in; 
d i\·iduo ~m · 1t ·lei pnm '• o• prot.cs;or, mns nl'io tem 

I os meios do .. im·(lcnr .. a· l ei. ·Prende ninn nutori· 
da<.le um homem -ineempetent~m~nte.; o indh·iduo 

I t~m :m~oridades aupe-ri or;es~' a .quem r ce·orrer, tem 

1
1ti lbCltS·COI'}lU$,. tOm O. dt"GltO d<l ·l lCC\IStlt' O. quem 

· o fez ''ictímn de u ma prisito a t•bitrnria; m_as 

I 
faltão-lbe os recursos t~nm' uSl1r: rlcsse.J' m·eios.' A 
darem-se estes ' • l~éursos tandl: ·· a m lt>h:r · · pt'o~ 

po~~~· outl·o· lado ' 'tli:tilllTmento na chlaiio· db' ~;o 
de J nuciro o nob1·o ministt·o un justiça compre• 

I
' hencleu n· . conveni~ocia.. de .. ha11er ·.um advogado 

officio pnra dcrcndet· os reos pobres .QUI) se ;apre
s~nt:to perante. o ... Jltry .. s~m .det~nsor . . t). :u~.v9:gaclo 
que· se orr~rcccu· c .. fo1· uee.to pela poll~tl_t' . para 
ex.~rcet· cstns funcçücs é como um· advoga1o ~o 

l pobr<i n<:>meado ·pela · nutoridlld'l. =: • · ' •• · · : : .,. . 

I
. O"'• e11 aproveito a idéa do nob1•c mini~o. 

si r-vo-me della, não quer<> ruud:tr as qualida· 

I 
dcs que lhe ·aün, quero tornnl-n mais logica. 
Porque moti'\'"O ba de-·o-bomem levado Õ. oarrl\ 

I 
do jurv ter direi to a um defensor nat.o, a um 
defen.Or obrigado, c l<Jvado á presença ·de um 

· subd~lcgndo em procP.ss<> d<: contravenção nilo ha 
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de w o llle$wo direito de defesa, a mesma pro
tecção da defesa? Porque o.qu.~lle que é e><quecido 
))a cadôa llliO ba. de ter nlguem que de officio se 
enearr~~ue de. p~~ruov~r a. sua ~ltura? · .. 

Dem .. l<>, se o~ mdivlLiuos. e.stao m•utas 'Vezes. 
ahl colloeados pela autoridade, solfrendo pela 
ocção . desregradíl da autoridad.e :· se ·o prot.ector 
fór nomead<J :pela autoridade; fór da confiança 
da aU:~ridade, a. protecçào serã por venturn etli
caz? !>e os. lobos ti verem de escolhe~: o~ . pasto
res, .os reóail h os esta.t·ão bem protegidos? 

Sobre estas idéas, Sr. pre<idente, ell f~rmuleí 
o seguinte .projecto. de le1, que pe~ a. V. Ex.· 
l'emetto. a. cutriniisaão rcspectl ,.. para q u.e ella o 
leiO:;· talvez lhe suggira alguma idéa util ~ se ne
nhuma · su.ggerir cu me dou po1· s .>tisfeito com 
a sua ap1·esentaç;io. (.U)·Eis. aqui o prujecto, e 
peço q~te a çommissão tnedite ~obre e\le ..•. 

o. S!L FER!l<Z:-'-E' o tribuno do pcivo. 
Lc~se, e e !.'emetiido, . a pedido do seu autur 

8. commiss1io de justiça civil e de ju.stiça crimi· 
na). -o seguinte projecto: · 

«A· nssemblca. geral legislativa a·esolve :. 
• Haverá no ·municipio neutro;·e em cada uma . 

das capit<les em que hon ver chefe de P••licia, um 
advogauo.· do (XIV" enc.at·r~gado especiul e exdu
siv .. m~ut.e d~ proteger a liberdade ~~dividtllÜ: 

• Será ele1to pela <:amara mumctpnl conJUn
ctamcn t~ Mm os juizes · de paz dos di versos 
dietrictos do nmnicipio. 

" Servirá um anno: pod~rà porem ser l'eeleito. 
" Iiec!lbeni dos cofres· publicas ordenado e grn~ 

tific"~áo igual nos dos juizes de direito. . 
" !'elos. cofres municipaes ser~jpe-hão abonadas 

as quantias ·que, ~m conLa docu.mentada, pr•Jvar 
ter despomdido no, tl~s~mpenho dos s .. us de,•eres. 

« T~~·ú .a seu cargo vísi~r com frequencia 
tod~s a.; prisões ~iyis; inteil'lll"oe da nota con
st.itucioual da.! a a todos as presas, .~os tnotiv.os 
da sua prieiio, e requerer .a sua soltura. por 
todos QS tramites legaes. · 'té par meio Je .h.<<· 
l>eas·coJ•pus. . , 

~ Deverá promover· a ·ac.;usação e a responsa
bíliJadc de quem quer que tenha decretado prisão 
:~rb , tr:iria: activar o andamento do~.pl'UCessM dos 
que· •·stivcrem leg~tlmente presos, patrocin.mdo-o,; 
perant.t• os _tribunaes: competentes, qu.<ndo, por 
d~sv •• üdos.'llão ·tiverem advogado que 0!-1 def~nda: 
diligenciar a aoltun:dos que já ti\•ct·em cumpriJo 
as suas seutencas. 

« D.!Vet'a · igualmente officiar de oito· .em oito 
dias ·Q_ .en.mara munieit>el, apresentando-lhe alista 
dos iodivid~oe .que · _ho?vet•em s;do presos·, _dos 
QUe jnlgar que O rot•ao ilJegalmentc, do•S mOttVOS 
em que se funduo efisas. prisões,. das diligencias 
que a. 'bem ·delles hou~r requerido, "e do resul· 
tlldo del!HS. Esses ofticios deveráo ser imwedia· 
mente publicados. . 

« Os · que houverem sido illega~mente preso~ 
não deveràõ _grati.ticaçiio, ·propina ou emoluanentos 
de ·qo..didada· alguma. aos earcCTeiros. · 

K Nos municipios ·em que não residir .o advo
gado do povo, os juizes de paz. farão as suas 
vez .. s.. ·· 

" Ficã'o revogadns. todas as leis çue onerão os 
cofr~s munieipaes com as c.ustas dos process'JS 
IJ.UP s'e seguirem à absolvicão dos rét•s. Essas 
custas S.lrão pagas pelas e..-eutuaes do ministerio 
da justiça. · · ·. .. · >' · • 

• l'J;tualmente será. por esta s.ooreta.ria restituiJo 
ao cõl,·e municipAl· ' tudo quanto houYer este 
adiant<kio· ao ·advogado ilo povo para pt<gllomento 
das despe~a' feit.as no desempenho de suas fune· 
çõcs. . 

« Pa~o da camara dos deputados, '6 . de Julho 
.lle ltli'>."J.-Jtntiotiano Jose da Rocha. » 

TOloi!J l). 

73 
os.-. V!.-latoo: -Sr._presidente,.~enho tam

bem de apresentar· um }M'OJecto que d1z respdtó 
80 lilinisterio da. justiç~ mas qu;, trata de 'll'IJ!Ia 
tnatet'ia · toda.' dilrer<mte dG. do project.Q ' d~ hOn~ 
rado d~putado ,quo· aealie; de de1:.:ar a· tribuna, 
. No· a•m<J; ~do ·qiUIQdO 11e trat.oal: ~ 

cnsn . da. ct·ea<;ao do bispado dG S. Pedro dG. Rio 
Grande do Sal, apresentou-se ianmooiatam:ente 
um ·projeéto, que passon !ICm opposiçio~: ere. 
ando. u!'l eo•·po ellpi tular pa:os cu~ biSJ?II.ti~. Na 
pravmcta da Matt.o-Grosso I!Xlste ba nnut<:> tempo.. 
o bispado de · Cuinbi.~ Aa buliu de crt!açii.• deste 
bispailo determin~to que ella Lo!nhl\ ·tambem :um 
corpo capitular;· e" entretanto At<! hoje ·n•l<l 8~ uetl 
o '!lenor p~$U po.TU qltl! ollo roese íns~itujdo. 

Eu receb1 uma· l'llpresenla~tlo do clero. de 
Cuiabá; pedind~·m(! quo bouv~sgc· ~e , ap-..esentar 
para uquelle b"'l?ado um pi'<•JoCtl> tg'la1· àqu••lle 
que levou a effe•to a crcaçiio do corp<l cal?itular 
dG bispado ele S. Pc~tro do Rio Grande do Sul, 
e apre~so·me ~go1-n om eifcctuar . uma me<tida 
que tem J.lOr fim c~wtam<Jntu tot·nar ·m~ll;t"r ·o 
culto~ pttbltco na provlnciu que t~nho a, subida 
honra de representar. · · · . · 

As • bull.as de c l"en~ito · do bispado de Cuiabá 
existem nos archi vos da secreturia · da justi.ci; 
e, SOCCOt"I"~ndo-m ri da. 0CC•15lflo, peço aO uobr~ 
mintstt·o da j11sti.ça que, llttenJend<> pan• es:>llfi 
bulias, preste o ~e 11 ·apoio ao .projecto . que .voti 
ter -a hoara de subtnettct á eousl.ternçâo d" ·casa. 

O cu.llo ·p.ubliço ctlNce de pnmpa na ·m .. ni~ 
festa(!â() da fe, nu oxordclo da r~lig,li:o em tod<>s 
os lugm·es : ~·or•lm es811 neecs~ida<ie se torna 
muito mais palpitante nos lugnros remotos, como· 
a provincr& de llf~tto-Grue<o. A religião foi· e 
será sempre G mtti~ poderoso m~lo c.ivilisa-lor, •c 
ii' n~ce~sarío tornar m~i<i ~olcmne, mais: mag~s
tos<> o culto publico, o. ndorll~tio que prestauios 
a Deos. . · · · 

Cumprindo o meu do\•or do homem rdígioiso, 
como deputndo obe.tcccndo t. representação que 
tive do respeitavel el~ro d11. província de M"tto~ 
Grosso, apt·eseuto ·h.,jc ~ato pt·ojecto ã camara 
elos Srs. de1mta<los, e peçu·lhe q!le, cousidernudo 
na .nutet·ia, \'Oto por alie, porque com isso hm\. 
um grande b(mollclo . t\ provineio. ct<te tenho a 
honra Je t•epreg~ntar. 

E' julgado objocto uo <!ellbcru.çiio, o vai a im
primir.' para ~ntrar na oruoJm dos trabalhos, o 
seguinte projeeto : · · · · 

" A . assE·mbléa geral l~gi~lntlva l'esoh·e : ... 
« Art. 1.• FIC:a eroa<lo o cabido da Sê do . bis-· 

pado de Matto-Grosso. . 
" A-..t. 2:• O s"u po.;soal ser4 composto 'de• 

um arcedingo e do ooncgos, inclu«i,·e o •theologal 
e o penitenciaria de cap~llà.es, ínelu<i v e o mestre 
de eerem•mias e o aub-chantre ; um snehri -tão
mór e· quatro muços do eóro, um P•lrteiro· da .. 
massa e um organista. · 

« Art. 3.• Os ordenados o l!mtitieações de 
todas as dignidades e mais ompregos menci()· 
nados no artig-•s antecedente, sor1i" igua&s 11.0:1. Ol'· 
dena.dos e gratific.~õ~s das digni<làdes e mais. 
émp.·egos semelhantes do cabido J.a Só de S. 
P.tUlo. . 

Art. 4,• Fieão revogadas quae11quar disposi~ões 
em contrario. 

a Paço da camarn ' dos deputados, em '1:7 • de 
Junho de 18,1).- Vio·íato. " , , 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM: DO DIA. 

DISPENSA DE LEIS D>; AliORTiZA<,;ÃO. 

Procede-se á vo~ito do requeri~ento· de adi!l· 
mento ofrerecido pelo Sr. AraUJo. Ltma, na sessaD 
anterior ao proj~cto que autori~a. o coll<'giO de 
Nossa Senhora do Bom Oons<lho de Papacaça, 

10 
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~i. pl·ovineill d~ .l>et·nambu.cn, a poss~h· até o 
v~or de, >!Q:OOi:J$· <•111 . boins. de.. rQiz . .~J:'· rl!jeitado 
o. requerimen~o .d~ adiam~nto, ficando pt>ejudi-· 
~ada a. em<>n.W.,do· Sr ... P~ungi.ui. · 

Continti.ti. . s discussão .dos artigos additivos. 
D.~e, apoio.~e e entra· ~~~ · discussão o . $6· 

-guint~ · artig() addlth·o : · : 
« EstM cnnctõssõ~s . siio feita.~ ~om a elau.sul8 

de·• serem os bens :eonve<·tidos: ~m 11pnHe"" da 
divida -publica dentt"o . do tempo rn3.reado pela 
provedoria de oopellas, s"lvo os bens immed1:\t:l· 
ment<"l appli~arios ao culto. - Tt~qucs. ~ 

o Sr:.··nurboza:- Um no\H·e d~putaJo pelo 
Ceará mostro11 desejos de explicações :\.cerca Jas 
emendas·; d.,J-as-hei em re!a,,1o :\ que assignei, 
e espero que ú '"i$tlt della podemi contar com 
o seu voto. l:'edi Sr. presidente, que se autn· 
ri;;as'<l o a.<ylo de infancia des\·nhda esta belc · 
.cido na. provincia do Rio de Jancir(•, G que tom 
a .s·ua séde. na chlad~ de Ni~he~ohy, a possuir 
'bens de· rai~ ate a importancia de· c~m conto• 
de réis. Na mencionada cidade, em conseqn ·ncia 
do· ~voto· da.· assPmbléa legislativa provincial, c 
debaixo da protecçlio de SS. :M:r.f. Imperiaes, 
se creou · e,;se bello estabeiecitnento. ltumanitario, 
no .qnat estão f11.udadas llluitas esperanç_as. Essa 
esta.b~lecimento tem por fim dous oh]edas, o 
llmpat•ar C educar OS meninos deS\"ttlidos R<>S 
S<,US primo\r· •s. nnnos, c depois que chegarem 9. 
ju\:cml, dat··lhos um ofticio ·ou profisS;\O de, qu~ 
posaào tirar a sua suusistcncia 110 futuro. . . 

E' pois in•uspensavel a acquisiçi\u de ~,lrftcio~ 
propnos, pois ·a ·ruuccionar o a,;ylo sobre tal 
:plall•o,. ~ ·pat·a. este fim, serâ preciso adquirir 
ter,·enus ondd · ess"es "dificio$ possã<J ser con,;trui
dos, Oll adquirit· cdificios já e:<:ist.mtes. 
. A innan laue de S. Vico;nte de Pl&nlo, ·(I. cujo~ 
.:ui<lndo~ o.>,;tá confiada o. admini4raçáo dtJ B:syl6, 
nã9 poder>'• faz~ h•. sc1~ . d\sp~n, :-a das leis da 
.amortl~•lção .. E' pots m1ster conceder-se-lhe e~<a 
autorisuçoi;:> : silo estes os motivo~ porque apre-
::;ent~i a emendn. · 

COm cs~as c~p!icntoes penst1 l.ut~er satisfeito 
ao nl!bre depntalill pelo Ceará. 

Niio havendo mais quem falte, procede-se á vo
tllço1o dos artigos, e sã\) todos approvado$, e o 
pNject•l é ad•>pt <do e remettido â com·mis:;ào de 
redRcçà;:>. 

Lé-s~. apoia-~c, entra ctn discussão c sem de
bate é r~jdtado, o S<'guiute ··equerilt)enLo: 

« .Requeiro que as diversss eoncessõe.s passem 
a f·•rmar 1•roj~ctos se_Parados. - Taques. ·~ 

Entrn em :;• discussão e sem debate ó appm· 
,.a,Jo, o prujecto n. l:li" do ann o pas .aJo 'l ue au
tol'isa o (;Overno a eouceder permi:;são á ordem 
terceit·a. de S. Ft·a 1CÍ8C<L da cidade ole S. Cbris
tuvâo, w.pital d,, pro,·incia J,j Sergipe, para pos
suir hens de rai:r. atk o valor de [>, !IOOSOQJ. 

(O $•·. presidente com:ida o S>·. JJrrrl>osa, T>ice· 
pn!siti.mt~, a OCC!•pm· a ~adeira ·da presiden· 
eia.} 

SEGUNDA. PARTE DA ORDEM DO DIA 

! 
I 

um pdncipio pelo qunl lenho s_ enlpre pt·opu~nado · 
d~sd., 181-.'!. 

E~to principio, ~enhores, ê aqueUe que eujutgo 
que 11.1. sua ·applieavii.u de\' O trn21er no pa\7. . as 
n:utiorc~ vantagens; b esse principio que em roda 
de JIÓS se d,;f~nde a cnda r,a.-so, em· todos .'os 
;<ngul<lô do" ituperio, por to. a· a parte; e n sys· 
teJ.ua d~ politica que gomlm<intc se danomlna
dos intcrcs~es materiaes e maraes: . · 

Om nobre dQputa.d<>, meu· amigo, nessa dis
e_u!ls'lo. d~ctuou.qrie esse system><, q11e essa. po
lltt•:a tmha uma rot·ça ad.ol·mecedora · peta. quat 
s~ extinguião todos os ge.rm~ns da vida âli grnnde 

i politicll do pai?!. Creio que o nobra deputado ebama 
,p:lra -~ dis!luss:'iu a potitiM. das ·rer .. rml\!0, essa 
politica que por la>'gos annod nns mimoseou com" 
t>·uct''" bc•n peccos ; o nu br<J deput:ldo pMpugna 
p~lo 1n·íncipio d~ que ó nec.cssn.,~o l)'amntir ··a 
libe,·uad~, da1· grnndc de~em·otvimento ás ·dou· 
Lnn.\s que tenacrem a. dar Cot·ça, e robustecer 
!\•> elemento popular de no.Nl constituição polí
tica, c crê que esse principio nos d~,·e exclusi· 
vauoente oc~u IJ!Ir. ·· 

1 

Mas, sonhares, eu· enten lo que a.lib~rllad<l não 
é o fiao Ja sociedade, e sitn o meio; o fim é a 
prosp •ridaJc du. pai%. . • · 

Q ló~. Moas:rno DA. JusTt'""' - A.l)<liado. 
o Sn. FERRAZ: - ... o fim vem a ser a reti

ciola l.: do< m~mbros de que se compõe a socie-
dade. · 

O Sa. Mtl!ll~TRO uA Jcs~tçA : -Apoiado. 
O S!l. Ft:n~t.\7.: -Se este é o fim, se a libet·· 

dad,. uii.., é mai5 do q11e um .meio •. se" $em ella 
por CPtt•> nú' n,\o podemos conseguir es >o grande 
fim, per,toe-me o 11obre depu~ado, nenhuma po
l.lic:~ ·st•rá mais e!!icao;. pa•·a cuuseguU-~ o.lu q11c 
a <lns interesses materiae~ c tiJorae:!, dtl3$CS me· 
lh•>ra•n~nto>s de que ·precbQmo '• des~e ·apJrfeí· 
çoamento da industria.: da.~ a.l'tes, da e.tucação, 
de tudo quanto põle dize!" respeito ao• individuo 
•o a ~'~i:i~·lade e :r.. socle~hde ern g~ral. (Apoiados.) 

::;.;,lo<tres, eom. a polltiea d"' melhoramentos 
ma.teriaes e mo~a.e:S do pa.iz tl"<ln h;l a -politica &m 
g~rat,. qttai<J.u~r qu~ e!la. seja,- gtnba a adminls
tr•lÇo\u, gaúl:in. o indivl~uo Qlll particular desde A 
r:lasse mais -h11milde ·' chtsse mai~ elevada.. 

O · qu~ pro,Ju:t esan gra.11d~ polit.ica quando jus
tamente applicadn? PrC>duz · a inaíor somma. de 
nt;Jl-J .. dt!~, a maior som1n .. de ri·tne.za~. Qt1ol o 
dr.,ito dessa mQiot· somma de utilidades e de ri
qu·~z:ts? 

E' ,POr &am d•n·ida· habilitar a toda.; as clasEICs 
a sattsrazer com. maior f4<CiliJade. suas tJecessi · 
dade~ e melhornr siUl condição, for,e;;endo·lhe 
mai• amplos e mais numet•"sos m~ios de \"ida, 
e mat~ria para ~eus trabalhos ou. para as ope· 
ruç\ie.• e emprego de suas. faéull\ldes. 

Sim, senhot·es; em•toda a S<leiedatlc os melho· 
t·aruent••S materia.es, como obse1•va. um eseriptDr, 
ou um out.ros termos, um augmer.to de- dqueza, 
é o\ condrção s. mais es$&nc:al e .go•ral -para ~ 
satisf.,ç.to da:s necessidades. de 'lualquer ot·dem 
Qu natureza, assim oli\ orde11< tnoral e intellectll<ll, 

Entra em 2• di~cussão o orçamento d<:i muu~- I 
terio da justiça. Diff.,rent.es S<Jnhorce pedem. a 
palav··.tt. e sa. ·o inscriptos !légundo a oruem. por li 
.que a pedirãn. . 

O Sa. PaxsrnE:ST>:!-Tem a palavra o Sr. Pert"lLZ. · 
o ,..·r. F-.....-,.a;r.: -Sr. presidetlt.P., a dil)cus-~ 

são dDS u!Limos dias me desalentou de tal ma
neira, que eu. d ei:r.aria de !.amar potrte no pre-

cvm<> d" urdem p11blica e social. Os · metàora· 
tno.ntos materiaes L"ndem a sa~i~fà>:•:r as neo:es
sidad·OS de um u:tme•·o de in•livhlu<Js.quo il~ dia. 
em dia vai· crescendo, 1-endem a., aug•nonto da. 
p ,pul •ção pelo augmenttJ d •s meios áe vi-la e 
dll racllidacle de obtcl-<>s, e contribue· Jlllra ~ma 
dist•·ibtiiçJo mais igual de riqu~zas é'· de. outras 
vautngcns _soc_iaes. . . 

Pda. abertu~a das-êstradas se facilita a com
rnuni•:a<,<"'" dou família~. &,. · p••voaçõ~s esparsas 
como •1ue se reuuem, o ...-alor das t~rras Rug,úenta, 
o do~ pruductos cresce, a i;iduea.ção e a· instruc· 
ç.«> se t .. ma mais fac i l e m ds aperfeíçoa,la, e 
como que os objeetos neees<ao·í•>s á vid<l ~e apre
sentã<l á. porta de cada individuo em um estado . sente debate :;{! acaso não <h· esse que sustentar 
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de mbr perfeição e por menor. pre~o. C<>m o de- ! utilidade, estA gnmde . vantagem, senão .:quella 
seccamento dos panta:~os c outras obras seme- I, qu" fizer: com que ·'DO~<aS minas ·-s~jão ·-ta-
lhantes a vida torna-se mais sf,gura e longa. Em vra.llls,_ nossos terras sejão · eultívadas,- · nOst!ll· 
gend, com _tscs m,·Jbo;·amenf.os c com outros fa- popula.çlto dispersa se· una pelos laços da.~'facd& 
ceis de conheCll~, a autorid~d., 11ubliéa. corno 1 eommnnieações 1 ~e Dfio tivermos.' todos os meit>S 
que •·acabo mais força, e ~ua>s. med1d11S -srio com necessari_ 's para qlll'l' nossos ·fil_llos, . noss<JS' pa- · 
presteza cexecut.a.Ja,s, e nssim· mór ~omma de s.,: 1·pntrs se possã.o apurfeiçOrir na educação? ~e nllo-
gllránça individual_ ol>tcut. os membros· de uma tiYernlos·essa_grao1da alàvanea ·pele.qnolnm novo 'dd ..•. ,.... . d .,-_. 
~oc1~ a, c. . 

1
. "''rna-se oone u · poderosll. erean o,' e distribmn .. l) , 

:l>ftiitas ·considerações nést~ sentido podem ser grande somma d~. utilidade por ,t,od._ a partey 
feitas; porque o campu o\ vasto; limotm~me-hia I lJ?r ,todas. n.s cl!Js.<ses, _fra.n•tUean~o-lhes· o gozo d!l 
por emqu9,nto a 11otar que. a. politicn. dos. inte- V1da·, n sntu;raçao de suns ne~ss1dades? ·. · . . · 
res~es e melbLJL'atneutos n1utcrla.::s e muraes, que J · ~u. poi::;, :).r .. pril~~ide~t~; e~tendO qne; quer naS.:.: 
ê a. maiS natu..~.-á.l ptlt"ll urn p,ovo llovó, que prC· ; I nos.s~s ClrCUil}Staneuu, que': .. em !-beBê. s~ra[, ~~ 
cisa de tudo, compl'<'hende uiio si.> todo~ ostra- 'i J.>Ohtlcn dos melhoramentos maténaes· e moraes,. 
balJlÓ·s, todas as· em prezas, todOS os' meio~ da C R mais UCCCSSaria, e R'jUella que póde-produzjy 
•Jrdem phisica <[U~ tem pvr immediato restíltado 1. maoores bens, _que .·nas tirará ·des~a- estllrillid.ade 
uma- crca<;au supplementar, DU. n1a•s economia de I' emqhe·vivêmos por tantQ tempo,aem gant.nrmos
lique~n· m1os ainda a todas as instituições c.c0m- I nem uma.'poltegada de terreno· dépois de· muitos 
binações. ~'cunomicas que· tendétn ao de.senvolvi- : sacrifícios. 
monto e ou~ménto dessas riqnezas ou utilidade, l N>io s~ pretemln poo·~m. senhorP.s, ~trie .eu, e~=;
nào) só o qnc tend~ a tórnnt• r> i11dh•id~o · em. t:\belceendo, def~n~endo este principio, julgue que 
pal"t,icular mais_ ~.sclaree1do) moralisndo .e forte, ll segurdi'ICil da pessoa; da industri~, 11 segnritr10;a;· 
mas· aionlà o qne-u?nde -~ dar á sucieililde no in-. i m~smo_ publica-, n:io s•ja mister mal'iti:r, mio soj&-. 
terior paz, · ~.·gurança· e prosperidndo, e no "'"Le- , m1ster fortificnr: ·.Não. nesse ·mesmo programma;. 
rior- SOlJre 'segu.·ança,. for~a. puder, digniJnde- c I MSS~ mosmo. principio). se acha 'itJcluidn; todO. a:· 
consi<l.~~a~ào. . , I p~rfectihilidade ·da legislação· que teride•· a a..s1v 

.\s.sim, .tomo disse, comprehcndc· totlas ns iristi- g<1rar. todos osbens, todos' os meios··de_ oAdlJUirir .. 
tuições, to<,tas' a$ combinações economicas que riqueza, essa·. lib~rd::ide ~ue . tende a produzir o-
possãv ·produzir. a maio~. massa d•> utitiJade, e I aperfeiço_amonto de todas esse8l'nei<ls._ Não, ~e baixo. 
satisttzer :. m11-ior sa·mma de interesses. ' ole:;sc principio ~e C<Jtnprehende tndo qne ' póJe-· 

Sim,. senhqt-es, á pro'pOI'çiio que es,;es melho-· t<~rntu' o bomem _forte, mm·a!, ' _esclared~o, ~ac
ramentos se obtem, o indi\iduo, por mais ínfima li pod~ tornar a soc1e~lade tr~nqu1Ua· no wt~1·1,r~ 
que seja a cl~,;g.e a que pertençe, por mais hu- prospe;:a, e no extertor mantenrlo. ~empre em·!mas.. 
milde quo se1a a. sua. s·ort~. ·ganha em liberdade, i rcl~ções essa.pignidnde, essa ~~gurança que_éneces
,.,nn hn . ein m~io:> de 'vida;' g:u1hn em m eiDs · de 1 sana a todos os po,·o~. 
se~ttra .. ca;' pôde c"ncorrCI''n todos os cargos do · Tnntl:iem, senlio1·es, não von· pf\ra D--lado da-.. 
patz' J?or meill df!ssa d .. vnçiio de maior· son1ma-1 quelles que entendem que..) principio conservAdor. 
de utilidades a de·r,queza.s. 

1 
exclue n odea da pcríectibilidad~. Não, o principio. 

Did'a um ~ronde. eseriptor, S'. Marcos ~irar- conservador quando em. lnta ·cmm·, o, •lJI'incipiO:' 
din : ·.- Querers ccmhec<'r o que· é >.zm povo? NA o (' dP.sorgani$a lot: ou e.tageradameote·progress•sta·que 
exami,neis c,omo elle se ~overn~; mas sim' o··que tende aal.luir todQs os prmcip.icis,·nlesml>·" ·e:tisten-
ellc tem· feJto, ~ o-· que·· faz. • · Pôde-se estabe- ciu de uma ·naç:'io, esse principio devu se~pre:~er · 
leeer a ·.melhor fórina de gc-,erno •de-..rtm paiz, sem ~ mant_ido CO!!llllii.o, segu~a, Flll!l. pé firme,·sot'. p_ena: 
a lib~rolade e·sse ;:overn" ; !ióde produzir gran'de de d!ssoluçao da propna socJeda.tle .. -Neste: easo e · 
somma.'•le· estab•~l~'cini.:ntois ·de ·mero luxo; cnm durAnte a ·luta. ·tallrez. seja nécessario , demora•· 
1\ liberdad~. todos· os· e~tàbelechn~ntos, todas as toda a illéa de ref.,,m,_. toda a mudança, e lor~ 
ereac-ões; terãó, -'S'r.' presidente,- impresso em suas I tifkar a ·autoridaue p1n'aresistir ao espi~ito deso_!~ 
f1·ontes o · sel!.u 1 n te :....;ut:hdad e · pul:) lica. gn111sador . ou exag~rmlamen te progresSISta:- eu ta()· 

Eian;in'lli-· dous povos,• 1111'1 dé t•emob 1\ntigtri- a luta entre os dous principio>< $e· tornn neee!l--· 
tlade, e·•(•u:tro de ~;>roxtnla data.· O Egypto ·e _os saria; se turna_urgente. Mas passado o momento. 
Es\adoa'ul!.id•J'S. No·Egypti!J vós descobrirotiS gran· <ta luto. ou do perigo, o principio conservador· 
des· tra9a1lbos,. g••imdes '·obeliscos, c adm'inn·eis perde to~os os seus foros, tot'na-se tão· fatal c.omo-· 
pyramid~~. ~ o vuvo s~mpre escra;-o na miset:ia; ! o principio Pxager!\damente· pl·og,·essist~. se não 
nos· E'>tauh:s-Unidos, com a maoor son.ma de li- ! atlmittir a pel'fect1bilidnde da· legis!acão. porque: 
bet'dl\ue;: vereis o aperreicoamento _do tlldo~ .o-" a perf~ctlbilidade··é infwreute á natnr~za Jmu.ana;.. 
bQI\S. de to..!us 0:1 meios du' perfeet;biJidade. e ·o ninguem pode POl' modo algum l'epellh· aqnillo 
cunbQ .d~ss~s mclborilm~ntos_:;_Utnidnde ger~l; <iU~ pólo tornar essa natureza tuais perfc1ta. -e· 
utilidade publica. [Apoiados. 1 a~ &bras hu::uaroas mais «>nformcs é.5 necessidades-· 

Q :;o<. BllANI.JÃG :-Esta é que é 11 -verdade da viola ~ocial; Extincta alma, o l)}eio mais- a pro-· 
. priado pa•n ·obter-se e.stc fim· vem: a · ser dar-

o) á, F.&~trúz :--:-Ide_ pÓr .esses J?OYos regidos mo.i~ J?erfeição, não aos princípios' das' nossas· 
pelo sy»te~ con~t.tucoon"l, vós ve•·e1s prados bem institulções; pl>r meio de r~forn~as que--tendere!n· 
cuftivaJos, vcr.;is os tra.l>.Uhos d~ agricultura. ou a alhnr esses n1esmas prm~1p10s, mas· às le•s 
em perfd<;ãa, ou p:..ra · ella cammhando: \'ereis s~cund:1rias, •\ legisln.çil.o que tende ao· descn- · 
colos~>Qs levantado.;_ pela iudustl'ia fabril; ,.e,·cis, voh·imento dos prmcipios fund:lmentaes da. con· 
a pai· des~es e<:>lossus. gr(ludes estabelecionertto; stituiçrto. 
publiea's; mas todos · ell~s tendo eseripto em F.stas doutdnas niio podem J?Or maneira al-
suas ·frontes, corno eu disse :-utilidade publica, gurna, sem desprezar um futuro llsongeiro, deixar 
utrlidalle de todos. de ter partido no· pa_iz: o partido _ conserv3dOt' 

Nós ''somos um e.staJu ·novo, um paiz como jilmnis p6Jol abl\ntlo .. ar todos o~ meo~s· que. !_en-
descrevcu ·o n~bte deput:tdo pelo Rio de .Janeiro, uerem a. pcríc1ç.'\o d~ nossas leoa e mstotnr~oes. 
fertil -.:m recursos e riquezas naturaes, não po- ~e na prati•:a. umo. lei elabórada com todo ·o 
demos obter ném· a ·appljcaçii·o nem o verJaddro cuidado falhar, se 3 e:tperienciam:ostrar seus inoori.- ; 
preço d~•sas ri<Juezas sem -a mão da industria. venientcs, · só :porque a ·lei fo1 adoptnda deve-
não pocteremos QbLer o "eu verdadei'ro valor no remos sotfrer todos o.• males? :5o porque a lei 
mercad(l ~em o aperfeiçoamento() das ,;as de com- foi Jitha de 11m poiucipi<> de uma iutenção justa 
municagilo· e santd, nãv de•·emos recua•· ante 8 nceess1dadP. 

E qué· ôu~.ra poli~iea., ~enhores, póde· trázer a de retocal·a ? Seria . r~cusa1· inteiramente todl\à 
pQrfciçi'io desse» me1os, pôde trnzct• esta grande as vantagens do pt·ogresso acons.elbado pela ex-
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perieoeia: scri& recusar remcdio prompro a uma certos poolos. Porque poi;; o mioistario retar~ 
ferida, que (IOr ventura aberta :por uma legisl~ljo este mome.nro? porque nos ~pa com questões 
-que _pens"ada de u1na maneira,.tl.A execu(i\o apte<Jeu- de latta .caprina r · 
"túu •neorweuientes, apresentou males. ·O Sn. Br:u<J>~o:- O ministério. estll. p<insancto. 

Crd<> pois, Sr. · pre&id~nee, que ·o partido con-
servado•· nun..a abilicou o desejo de melb()rar a . O. Sa. FBnruz:- Esse p<>nto, ~nhore$, po'l" bem 
lej!islação quo por vario3 tcnipos. rul.uptou, e que da· ~mara d.os S.rs. de~ntadoa, na qual ·se as-
pelo dccnrso dc~se ,tnesmo ,tempo se tem reeonlie· sent.'\o. respe1taveas magasta·ados .. ·• 
cido na pr11~1ea quo não é a melhor. · O SR. M&t.Lo Fn.u.co:- Isto tambeni c ver· 

MAs se esta. é uan:. doutrina do. par.tido con· dade. . . 
servador, . tambem ha ·outra da qual ~lle não 
póde se npartar scnl ao mesmo tempo abando- O Sa. F&ll.llAZ: - •.• por bem do paiz, po'l" bem 
na r a sul\ gloria, o seu futuro: as reformas feitas do governo, deve sot· ventilado quanto ante~, é 
de um momenro para ·outro, .as. reforma• qu.; mister uma dec!sllo. · 
nlio tiverom o eunbo> dR e"peti.enctll em seu fa\·or, O SR. Ba...No:to:- Ficará ··pa1·a aa kalendas 
ciio d~w:m ser attendidas, ni\o se de\"e tocar 9l"8fl<l$. · 
n4 legls\a.çllo senão com . muito tento, não . se . 
dev~ nella tocar por mero esph·ito de innovnçiio, O Sn. FeR!U2: : -A outra qn~stào que aqui .se 
sem que ae:.;pcrieneiá indique a necessidade de sua tem levantado, · e cuja bondade so tem . ex.lltado 
l'efonnl\. atê ás nuvens, eu entenda qne talvet seja um 

Pelo que ouÇo deste .lado aupp3e·so que eu t.~iste presente feito ao pAiz ' fallo dA eleição p~r 
admitto o pr_ogresso reJlccLido: não, nilo o posso e•rctdos. · · 
admittir da ·maneira porque ê prQCessado pelos U~l.\ Yo~: - Ha quem diga que a opinião pu· 
nobres 11ainistros. O progresso reftcctldo da parte blica est!l. gri~and<l por isto. . 
dos nobrl)$ minista·os importa Uln ildia.mento, uma ou-r1u Vo?:, ;_Conforme: ê opinião de cada 11m. 
esqui\·e.n~a. 11ma .fuga ao niio cumprimento de 
su:.s prol)aes~as. · Elo\ perguntarei ag nobre mi- o Sa. FsaJU.7.: - Não ha con.rormes. Se em 
nistro da )usttça se smcera.mente deseja a reforma uma ou outn• populllçiiri esse meio' puder se·r to· 
90bre os pontos . qu.e tôm servido de discussão, lerndo, no g'!ral do Br.u:il a.ttenta a dia{>~rsio 
porque n:to diseutil-os? porque o nobre ministro dA nossa popnlaçllo e a pouca difl't1sâo de lllres, 
o &nno pass.'\do fugio da sua diocussiio, apar- 0 resul~do será avivarem . ou ill·earem os odieis, 
tando a idéa das incomp4tibilidAdos do se.u pto· e atear-5e a gu•:rra entre muitas familias in-
jecto! porque a•Jinu essa idea? porque, se a ftuenle$ de certos lugares, le\·antarem·se em ceri(IS 
sua cnnvicç1io é que essa é me<lida de gran· circulos gmndes tempe:stades, a . p~rturbação · por 
d~ utiiUade, niio apresenttil-a com ~<~<la a sill· conseguinte da tranquillída:le. publica; e es"so 
cerid~de, não dísctltil-:> da maneira que convém bem que se almeja trará para. o re~into da ca-
llo pai>;. · 1,, mara dos Sra. deputados um presente runesto: 

Senhores. a. discnssii~ dest~ principio interessa não ser!\ a illustreçnn que .tomarA ass&ntq nes.ta 
a t.>dos, . il\teterlsa não. s6 áqueltes que se pro- 1' cnsa. · serii.o os peq.uenos. a·ég11lo_R. de sldêas ;_as 
nundão a Ci\vor, como áquellcs que se prouun- nossas dlscusall~ niio versariW. sobre questoes 
chio contra íapoiad()S) : o paiz, p~las discussões 

1
1 •le :trande monta, e sirn sobro questões de . loca

havidas ncst~ casa, parte eo,asidera ne~essaria lidad<>s; a iodepim<.lencia, essa iudet>enclencla pela 
esta reforma, e parte seg!':e os principio.~ con- I qual nós cla•uamO$, não se .obterA:, llO con.tra_rio 
trarios; rodos. purê·m dcscjiio u•nn. solução, quer I desapparecen\ ao tod<>; o )tDl ho'!l!lríl ..• n iio direi 
aq11elles que argc.mcntão eJU favor dess.'\ · idéP, cn··rgieo, mas um homem ambrr.aoso c ousa!Jo, 
quer aque!les que a combatem. _ ,. tudo conseg1tini. de uma eamare. formada com 

Se a id•la tem a sP.ll íavor a ra~no, a neces- esses elementos, qate sõ . e:tprimirãll .as paixões, 
sidade, os interesses, porque não discutimol·a? os ee.prich1)a das lO"..nlidades. . · 
s~ elta não tem a se;~. fa\·or a necoosldade, çe é · 
idéa ~xo.gen\dn, te pôde ser sllbstltuiJa por outra, Julgo, Sr. presidente, ter exprimido com todt\ 
porque ni\o npresent.amnl-11 em di~c11 ~sõ:o, pa•·a a íranq11e1.a a minha opini~o; e por esta vez 
aquillltarn\os essas rn~ves? (~lpoiaaos.) aind,l permittu. n camara que ou lamenw as 

.Por outro lado esta i\léa lançou grande su;;· q_nestões movid11s entre duas !rae~ues da oppo· 
peita sobro um grande col·po do fnnccionaa-1<>~ s•çito oxi~tento ne!lta C3mara. 
publicos, ó uma 1déa que pouco a pouco \"ai Nossas 'contas, as contns que se devem liqa\i• 
llesmoralisando c.>se corpo. Poa· toda 11 parte se dnr por amor do paiz "iio com o mini$terio. 
diz: « vós magistrados não cunwris o VII$SÓ dever, Aquelles qne acreditao que o miniSc.ea·io oB favo-
não tendes t<-mpo ue.estudar, u.pplieni.,·os a outrll$ rece arregímentem·se com elle: aq11elles '1ue cn· 
cousas, as dou.trinaB politiC>lS, nllo ad'luiris a tendem que a marcha ·do ministel"IO nilo é a maio: 
pratica neecs.,tia, .-ossa• s ontcnç;lS não mspirão conforme con\ os interoJSSe~~ do ·j>aiz, declorem·s~ 
con6aní1a. •• ·Ha nnda peior nosta. ,·idn do quo a abe!'t.\mcnt<l cn\ opposiç:io {apo~dos); uno exs-
ausencia dn autoridade nos }ulgAm~ntos, 11. ne· min"m >UI gual'niç\ie~ dos vestido.• de 82118 ~om• 
nltnma eonflança. nos tribunaes, a nenhuma con· panhciros, ni\o p~rscrntcn\ ~uns intençijes, exn-
fisnça nas suas decisões? Por u•n li!.d<l se ou\·c, minem ns doubinas do miníeterio, coanbntito n 
infijlizm•nt~·. a · rcspcit.-. de certos tribunnes que SUl\ marcha. 
a justloa nllo é appticada co1no de\'e ser pOI" <lif· E11 sinto qnc o nobre. deputado pela provincin. 
fercntes razões. l-'ur outro lado .se diY. que os de M:inas Gemes, q11u· na discussão passada Callott 
magistr~dos si\o ignol'nntes, não se applicii<l :\sua em ultimo . lugat·, tenha dito .q11c elte e seus 
pro1isslio, sito magista·ados paliticos... amigo~ e<per;\1) do ministro qualquer bem r Se-

O SI\. Mt:t.r.o FRA.'1.x>:- E di~cm ben1. nhorc•, espet·ar (: . confinr; c nÕ$ que P.!tamos nn 
oppo;içllo n:\o devemos eonliar naquelles q1to 

O Sn. J.'&nru.z ·- •••. e as~im qno sm1s · sen· seanpre ,·ão em uma vereda 1nâ. 
t.~ncas são despidas do cunh<> da l'IIZiio e da jus: 
tiça: E em que estado portanto tica a adminis· O Slt. Met.t.o FM:-roo : - Ent~ndo o eontt·:trio. 
ttAviio da justiça? O Sn. ~'&na.v; :-Niio . posso · esperar nadn de 

E dev~mo& prolonga~: estP. estado de COusil.S? bom do ministerio actual no sou cotTtptexo: posso 
niio devemos clíoimar a discussiio sobre este ponto? esperar n1gum:l cousa Je bom da illus trl\çiio, das 
A . discussiio esclar~>cerú o paiz ue que parte está lnzes de al~~:uns do~ se11s mcmbr<.' S; mas a po-
a . raz~o, fan\ m...strnr :.o paiz . quo muitas. exa- líticn, a politica seml)rc sérl\ a mesma: promes· 
gerações e:lls\.om, ou qu!< cmwe1neucla. se d'\ s·oba·c sas não 1'\lalisadas .... 
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-Q Sa. BRA.b--o;;:o :-Abraços, risos e apertos de 

milol · · . · - · 
·o Sa:. FERa:U:! :.;;_ .· .• essa posiÇãO ,sempre falsa 

em: 911e .?.• , tem. ço_Uocado, desej~ndo ·o apoio de 
tQd.o~. nao se reul\mdo e nem se abrindo com 
pes~ .ali;tUna; essa ·:posiçllo sempre anonnal, 
prUc;urand~ ,-yJiipathias .individuaes, anf:lllriar por 
m~io de · suas b~l111s , ~alavtu, e ma•s 'al~uma 
cousa as atreições, nito de todos os lndivtduos 
d~ paiz, ·ma$ daquelles que lhe puderem ser 
facem; - Esta marcha não póde nunca favorecer 
nem· a· um uem · a .outro p1u1ido. · 

O SR. Ba ... -:~oio:.:.. Apoiado:· 
O SR- FsnR.U: .'- O· Jl&rtido · liberal, ·senhores, 

deseja, pelo que,_teoho1ido;·pelo que tenho onvido, · 
uio esses laços. ~e vontades partic~lares, mas 
Osso!~~· laços 'p'•ht1eos _que podem _uDir cam :fir· 
meza · os· morferados• de ambos os lados, i!- exeluir 
aa opiniões ' eX&gez-ada.s, que sómente ;;lo neces
sarlas no momento do· conflieto, euj& missão · acaba 
lógo que o con:lllcto de5apparece. Es•as idéas, 
esses: princlpios, ·esses laço!~ niio se obtêm assim, 
~-•:::ando o amor-proprio de · um,-- satl~f&>;endn a 
ambição pequenina de oUtro, ·--aproveitando um 
~~~mo· ou out.ro : : essas grandes . idéa.-; sómente 
se 'podem ®nsçguir ·por meio da realis •çiio de 
al~ns 'n1edid&s··politicas pelas quae~ elles plei
teavno Algum tempo; embora com exageração; e 
nl>s ·não as recnsn~amos sen:io. porque o tempo 
uã • era ainda chegado, 8$S!\S ·que :.endem a eoo
graço.r os dons · }~dos ·que· ainda não ae achão 
c~treitados pelos laços politioos. O ministerlo, 
poreni,- não marchll para este fim, quer existir 
bem cam Deus e e:>m· o 'diabo. 

o SR. Ba ..... ;.;o-.:o: - Apoíado: 
O SR. FERl\!I.Z: _.... Llsongeia a uns por meio de 

concessões feitás -aos- interes~s de certos grupos 
provinciaes; · usorig&ta ·- a ontros·embal-ando-os com 
a:· esperança ·de que· sempre pel'lllanecerâ O !I$ idéas 
conoervador&s, J'!OS princípios -que. o.utr'ora P:ro
clamã.ra.-· E' · a.ss1m ·que o nobt'll mtll 1stro do un
perio ainciR aqui 'disse ·em o1t1ro dia-: "Q1te reeeto 
e" esse de conciliação? . Nós -8ÓmPr-.t" ao prittei· 
pio fallá.mos •nisto. D • E' astirn qnc " nobre mi
nistrv··da jnstiça.nqui nesta .easa. detlnrou-no&: 
... Senhor~, niio .tendes l'&Zio; os empregos de 
canlhmça .. inda não sahinio do -parltdu cousel.'
vador; temos feito pe<!uenas concessões a indi
Yiduo&: nós somos os mesmos que eramos, somog 
con~et·vadores.'n E isto mesmo o! o que o o obre 
ministro do imperio l'epetio nesta e~tsa. N•lo, 
senhores, franqueza, fnnque!ZR , .. 

O Sti. Bn.o.soio :-E' o que não existe; 
O . ~I\. . JlriBLr.o ,l''a.i.~co : - A mim niio se t·crerem 

essas palavras; não ando atraz de empregos, 
nem ~ quero. 

O Sa. F:ear.Az: -As palaYnu; f.:~rão bem cltu•as. 
Quereis fortificnr-vos no partido liberal, Srs. mi· 

ni!l\ros? A's clarttS vos apres~nte.is. 
· O Sa. Mtlilt;.--rno DA -1csTtÇA ; -Isto ilnporta.va 

delx:ar o poder; era· uma sub$tituiçt1:o. 

O Sa. Fr::r.a.\7.: .-'Em uma 'substituição I E o 
que f~eis '! Não estais com ns vossBS proprins 
màos aplainando a subida delilse partido! 

O SR- ML.;ÚsTr.D DA JosTJCA. : - Tah·ez nii:o se-
jamos l!Ós. · 

O Sa. F:nn;..z:-Mas sois Tós o instrllmento: 
e n1to é ·mais· apr'esentar-vos ás claras e "dizer 
acertado : «Senhores, até este· ponto nbll_caminha· 
mns porque era · neeeasario : agora eer>as refor. 
mas ·são necessnt•ias, ·n6s as adoptamo.,, as pro· 
pomos, e as dcfend~mos.» o qu .. fez w .. llingt:on 
a respeito da -refol'Q\a parlamentar que ~u., com
batia? O que fez Peel• a respeito das rerormas 

economicas! ·o ~uê · fizetciio outros gmndes ho
mens r E-;sa poStçào s~mpre fria, sempre do.bia . 
em. que voa_ achais, amaldiçoando o passado,. não 
!Wl_1tando -'8!> ~e~dades novas; nio ~guinda .aber· 
~anLe pr!nc•p•o algum, :póJe ser p1·olicua . ao 
pa.11,? ~emets por -vontn"' oppo11ição? Temeis que 
os part1d<J! se .~.mentem, se· s<lpttrcm. e que 
se combatao'! Nao ·e •~to da essencia do svstema 
reprcsen t.ati ••o? lS" i\o é esta a época melho-r em 
que essas tdéas de~orgsnisad.oras desapP.uecem 
d'eo_tL'<~ '!ÕS. e em que de a"!bo& os lados todos 

. propugnRo pela l!"z · do · p&l%, todna propu~nào 
pela sua tTBllqll,lhdade; t<.>dos de.ejão o au-gm~nto 
da sua· riqueza, o aperf«içoamento de t<-•dO$ . os 
~!:ios. que pod~·rn produt.ir essa mesma riqueza'! 
Nao o< esta a epoca melhor-! Não repanus, se· 
!lhores,_ 11ue vos ro.dêa esse ~ndQ. movimento 
mdnstrta.l, essa gra!'de acl.ívidade ~ue tende a 
demonstrar a necess1dade dessa polltica rrani:a 
q11alquer qno ellg. seja? Não ou vis de todos os 
la.tos ·procurar;se franqueza, franqu~a! Não re
parals que os vossos amigos, ~or falta . dessa 
franqueza, ou são tlubios, "u e~t.lo mudGs? Que 
essas yoz_es, sempre energicas, que sabiiio do seio 
da roawrta sem defesa do,; prine.ipios, so achã<> 
~mo_ que desusadas, .entr:egues ao olvi<lo; em 
perf~1to abandono? Ah! tira. i o nobre deputado 
p~ltl · provinoia de . Pel'nambueo, cbe!e de oolieia
da cór~c, tira i ell~. que sempre dcvota<lo a seus 
amigos, _com esse fen•or q11e tod()s lbe reconbe
ce1lJ"~·. com es~ santa d<Jv~-iio por amor dos 
prmmp10s que se têrn devotado, tiro.i desté re. 
cinto· a elle que por seu :zelo se levanta a cada 
passo para fazer apoiar_ os vossos ditos, l\S ;ossas 
proposições, tirai o fet;."'ar de um ou outro, aonde 
em que outra parte ~hais dedicação? ' 

O S&. FIGut::IIlA DE MELLO: -'Iodo. a deputação 
de Pernambuco tem · a mesma dedicnç!to. 

o SJt. Btu.NDÃO:- Eõl- a tenho .pelo meu. paiz 
e nito pelo miui,;torio actual. ' 

O Sa. TAQUES:-0 fervor 1\componbo. as épo~as 
dg intoler~~oncia. · 
·. O Sa. Fe:n&u: -!\!as eu n!lo chamo ao n'>bre 

deputado. · int11l~ranlt:, ao cont rario sempre digo 
que a sua acti~idadc e o s~u fen·or (om que 
ora se dedica ao . mitlisterio o..:tu!l-1, se eU e der 
o seu apoio a outro '!lle o succeder ha de ser 
sempre o mesmo; nas fileiras t.lll opposiçiio par
lamen•ar elle Coi sempre o mesmo, sempre de-
dicado. · 

Senhores, aproveito a occnsiiio para declarllr 
a~s meus colletras que o momento n•\o é J)llra 
revermos o qu'e temos feito, nem fazel'mos praen 
da vantagem <ple temos colhido 11 resl'eito do 
nugm~nto dns rcudas, niio; oa se•·vi~os prestadoa 
estão recnuheeidos, oato:in no domínio da ll.istorit1 ; 
o que hoje d~vemos deseja•· é uma uunião de 
vont\lJes para quo acabo esse governo de tro.n· 
siçüo, essa int•rinidadc em que nos <~chamo:o 
e~llocados, e ent>-1<> pte~temos todo o nos!o np<>io, 
toda a _nossa d~dicaç•io pt~-t·a obter-st-, q=fquel' 
que lleJ& o estad·•, um go,·erno regular, que 
apres<lnte ·Se com franquezlf., p1-omovendo o bem 
d<> pai:r: da maneiro.. que achar mo.is con\·eniente. 
De que servem e.•sas questões esterels do pas· 
s:ldo, <JUe só · de"o sct• trazido pam o presente 
como lição? l;;e bom, apro...-t-itemol-o ; se mão, CS· 
queçamol-<1.... · 

0 Sn. BllA~uXo:-Est~ dircitó, 
O SR. FIIRRAZ :-Ess~ JlllSsado por \'enturn póde 

servi-r do gula ao mlmsterio attuAl ~ Não, eUe 
. o despreza, novos ·p incipios di:r: que quel:' emit· 

ti r; mas qoa~s ene~? :-.:roguem sabe; ao menos, 
senhore•. oonvirjamo)S todas as nosSAS ;ontade& 

· par~ tirarmu-no3 des:<a dubiedade: eu creio que 
este rlesejo niio s6 se aposd& da minha alma, 

I conio lambem se expande porj!todos vós. 
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78 SESSÃO EM 6_ DE JULHO DE 1855· 
Fazendo e:stas reflexões preliminar~. pata as nor mossa com a ·demora d• reforma. da secre-

quacs principalmente eluuua a at~nçao do noiJr_e .. taria de eslado? ,!'.:ão.; vejo que o nolu·e minis
u1 nistro da justie.a. e11 lhe· rare• u_P> _ r~q11•m- .- t •·•> cstà. · g~%~n.lo 4e· todas _as .';an.~•~ns da 
mentu, e .; 0 ~e:;uink: ant~s de .expnD\Ir .a sua •·e(urma,_ sem 11 ra~e.~. ; p0r:9,ue tem. llll_! . pessoa.l 
opinii\o ~11 Ih~ p~ço que. wnsulte wm o : Sr •. pre- · has~•mtc eJ~yado, tem odd•do~, . tl.lm o· creditá . 
sidente do · cons~lhco, porque võde ""r. · ~ue a o · suffie•c•lte para fazer face .a ·essas dris~as· no· 
depOiS Alle SC ZllDilUd • COID O nubi'<l_ nllni$~T0o 0 \ ' tl ' • e li:ÍO e ·poiS , DeceSS>lria ·a reforma·; ·' mâ-s' 
nó• t.cnllawos dol taz~-r a comparaç••o de . suns , "o as•im é, :. vara. que ·o nobre ·mini8tri' p·~dio ' 
palavn>s. . . . . · . . . uutol'is.nçilo para ·teform&r? · . .. . . ' · 

sru1ho1·cs em UlU nlinisterio confeCClOllaUO 1)4}mo . Pat·eoo·-~~1!, . St' • . p~e~idente, qu~ o. nobre.: llli·· 
se acha 0 'actuttl. ell. uutolnuo que ~ plllll''~lls uistru devi;~.. atteM~~ níio só • 'lis ncces')!idail,~ ·. 
dos nobres noinistr.os devem inU:irawcntc .ser :ns do serviço, mas ai.uda á. econoinili nes.se ... {r.._:. 
Jo .S1•. 1,re;.ident.e uo conselhlol : eu. eoufess<! . CQIU.. bnlho que tem em · sen pl!ngami!nto. · 'PeÇo iio· 
frunquezR, scnlt.,res, que IJU&ndo o Sr.: presideute · nóbro ministro que fuja: doi.exciriplo qti& Ur& dá 
uo consulllo falla, · eu peso as suas palavrllll c .- o sei! digno collega .. da .. pasta __ _ do. jmpe~io,--.q~e 
,.s '-'CreJito; ma» quando os nob•·es ministros n os reeheHt o. ~eu . relatori_o . com . ·elog4>s a . l.odo . · o1, 
Jão al~umns. csptrun~-ns ou li.'o ainda c,,, <lu- mull.d?, que . se - t:~ unliL. J!omeaçào, ou çrea .u~, 
vida, as consiJea·o um problema, " e~perl) .pela couun•wo, : e dá conta 4_. cam>tra.. dig log<l; <<. ~ , 
appro\'&çiic., do Sr. presidente do con,;elho; ellc,l perawos das luzes ,desse empregado, d igno de 
sfm,. nus iu~pira r.;, IJOl'qlle, eonformc a e!<pce.<Sllo, tudo, que as ,cou;.as maréheal -per.r .. rtain~nt.e- •. , .. . 
ue. um uoiJrc -deput.wl" .. pch> ·Rio de J_ancil'l> iquo ::;e crea, um estabelecimen_i(l ,lá . vai .. o .elogio·: . â 
niio esl.á uu casa, .e qu~ eu swLo, p<llS cspefaYn ! pinacotbeca foi · elc~-àda .eoJU os .can\icos dos di:~.' . 
que me ajnd;tsse n o empenho que eu tenho to: l cípttl<)s _do ,con~r~ntorjo e: 4o- .. mo!uw~avc~ ·.Dons.'. 
maJo). clle sim, . o Sr. ' presidente do conselho e I U!! Dezembro; . n.o fim • de .,tut)u._c se ·P'er:;IJnta •. ~'' 
(}oe sab., quere•·· Sim, seuhor~'\" de que .se1·~e a que. nzs..-<tes ? , Nada. O trabalhn das:;vossas· com-
nós acreditarmos uo nobre rnunstro da -)UStl<",.ll? missões nrulao ahsolút.auio.nto.. ·pr~dilz • . ba.'um~:.es~·: 
Todos r.,conheeemos SUI.l..~ luze>, seus desejos . .te I Mi.Jidlld'e compX,tà .. ~m- ~M --~· .· ~- _yo~~ '·- ~li.; 
o1c.:rtar, .-cu e8ludo, sua.,fficacia, a eaman•m~smo ; c1·eu> cornt•tdo ,que .<' no.b•·e_. qnm<i~: ~á..í'l;n . felto., 
não deíxJU'll ..ic ree<>nhccer que ·<'lle é .um d06 I alglUila cousa com .. as suas rclfvrmas;, o. calha-. 
p•·iucil'acs ~lo< . que l'rende a ill_u~trc mai~o·ia. _o~. ma.Ço q,.~ o·.nc:>\i•·e mínistro .'sob>o· ~ltuk> ,de· an-; · 
u1inist.erio. Dcmus ao nobre tum>stro da jUStiça I roel<os ajuntou M seu. . rela~l<io : dumotlstra .', qu.; . 
um• •·ot•• de conflan1'a :>abre seu projecw de re·. ha nellas. mui ,!>ellas consa5 ·s-obre coiiveiitc.is,,ele~:". 
rcnna. j udiciaria , cllo isso exigio , approvamos- i o que eu- deSt'.)nva . é qlle não • nos .. Viesse. aqui. 
suas j\léas; sua" ill.éns porém niio podeul ir ~ - hnpot.t.unar com as. eousas que devião .fii:ar ·no.ÍI .' 
aléw, o frio lá na- :Sib~ria, tem. até ar;z;ora ob· nrchi\'OS de su,\ secr~taria, e. o nobre" ministro, 
stntido.J os canat~s, ou os tramites da dlscussão, que tem tanto talento, tanta eapacidiLde · niiu · 
<lU\: uilu é pussivP.l que a fvrtaleza. do nobre mi· nos qur.íra obrigar a ·ler eMas ·cnlisss· crnno ·o 
nist1·o possa <tbtet daquelles gelos uma victolia f~z outro ·se1J c ... U,.gt~,·· ppr l':ti:mplo,, t.abell!l5 das 
maior ou: ttm;t sorto mais di;;n~ de apreço, mais port.u•ias e eirc!lla,·es que dur.aute· um e~nno, ~e .• 
digna do que a dosse eelillire nauta cuja. ·exis- expeJ irtt•• pda secretaria -do iruperio -; ttab~<J! , 
tenei'l. t..,m "it.l., sempre problematicll, e po•· cuja · . qu~ se na digno . de se.·ineorp •T.<I-l' .aos JVlntocios : 
o.cquisi~iio to.nto tem Jespcndido a naçnc. ingle~a, : de mn oflidal .onnior, não., devia. po~ . <.etto· 1igu~ . 
sit· Jvllll Franklin {ha um aparte), ·c . que como . ral· · no relotono que se devia , apr~sel\tat· · ao .. 
muit..> bem. oh,;.>rvou um nobr~ deputado pelo corpo. l~gislat.ivo.- O unico resultado :de. tudo .is&ó: 
Ceal·ú; apt!Z1lr de l.anios esfol'ços, o unieo· cdn-

1
1. é a d~spe.z~ de imprcS!Iâ~ ·.'}lle nos _matt~, e .que.: 

solo que teve. a Inglaterra foi saber qu' elle me Caz·. ped>r ao nubre-mnustto .ma1s· econooíta~. 
mor reu. · (Risad,u.) ~euliores, · ~u retno tambem . Tra~ndo de dl!Sperdicios. neste · momento llCO:-; 
t}uc possamos obter em resultado · algunr dia \ · de-tne tl'lembranç.a ·de uma· conta: '·quc. COI'l'e por , 
proela·annos sabt!r aonde estã o nobre ministro \ nhi snb•·e :a · limpe~n -dtl cidade, e · quo .ê man-·. 
08. justiça, C que Ul'1!l VOZ de dentro dos gelOS dada fazer pelo ministeriO da j118tiÇ11.. ·, , · . • 
llpjJttl'~>t.a o d igl\ -morreu. - (Risadas.) E porquo l o Sn. llftsisTno 0.-1. JIJFOTl.,~ : -....:.'Pelll ' minha rP.-. 
n>u>'reu? T<>tlos nós procuraremos estudar llS 1 narti,.,;o, lliio. · ·. . . ·.· · . · ..• • 
causa ;, e eut.ão saberemos qile por ter sido o i .. r-

nauta ousado porque quiz ir adianl.e em .tudo, [ · O Sn. Ft:r:nu:-Mas ell11 cst\\ encarregada ao 
(lOf'IU~ quii WID<tr a si a grunole tnrera d e 1'~- . SI\ chefe de policia que .; d e v . . Ex. que· recebe . 
1orms.Jor Eu temo isto pelo nobr€l ministro da 1 ontens.... · · · 

ju~~·duvi<lil algnma, senlaores, · taPlto traballlo ' O :)a. M•~nsTno · D.~ J~snçA d~- utn ·aparte. · 
que tivem .• s 11qui Dll discussão dsquella lei, tnn- O SR. F•:RR.~oz :-Ah! Então ê hermuphrodit.o . · 
los st~crificio.; qll.: lhe fizemo~, pot'<luc. o nob•·e (Ri.:;adas.) . . . . · · 
minist•·o quer ll que pa.s:sasse lugo, ol pa,;son. sem . () Sn •. F.ERIUZ: -:-0 ser\'i~ó da .liJnp~~a d~-· mn· 
que cu p~dc•se· fllllilr segunda. vez .. • .. E para uiciplo da côrte a cargo dn poli~in e"' ~tldl\ so :~m. 
que tanlo aran? Parec..-me que no· animo do . mclh <>!'>1do, e no er.tretanto e sobre modo dus-· 
nobre . mJDistro Yai-se finanl!o a esperança do pendiosu. De urna ·infurmaçiio -ba . pou'eo .. torne-
salvar o se11 filho queri.lo. Eu St·. presidente, lle elda 8 dta l):lruara se . reconhece osta vea'dade .. 
a.e -so e~SI\ l<:i tivt:r •le \'ir pnra esl.a casa, ter~ · 
o tr.obalho ne a·<Jzar-lhe um 1·esponso e uma .Ave- Qua.nJo a cargo da carnara mul)icipal .em outra. 
Mar ia. (Ri.;ad-z.~) ·Mas não é de admir:lr que a . ~pocu esu dcspez(l. por coutracto' não. excedeu 
soct~ d~ tal lei seja e.i!la, porque o nobre mi- de l.lOOSOOU. · . · . : 
nlstro com o sen pt· •cedimento auLor.isa tal eff~ito. A. caa·go da policia, segnudo a inlo.rmação a 
A ··~forma d., secrctada de estado d·os negocio& q>tê mu referi~ em· menos ·de 6 mezes este~ ser-. 
<la just•~a ainda · está em problema : o nobre vi(O abs<>rveu uma quantia snpori<lr á de 1~:00011 , 
1nini•tro · ain.ln niio acho11 (clle ·que fc1. passar l\f!<ll lev .. r-se eu• ·lin_ha ·. de eo.nta o despeza tio 
os~a lei t to açodadam•mtc) tompo para llletlit.a1• vapor de reboque, de aluguel, dtl saveiros, etc-• . 
sobre . essa .,·.,fqrma. E 11 não se1 Sr. presi~entc, · E . uote·S<) a inda mais que ,;ÓDJ.<mte <>s Yencimcntos 
,... es:~e t.I'Bblllho do! elal>uraçilo do nullre utlnis- do inapect<>r , secreta,io ou escripturnrio, pedes-. 
'1" é so~re o p -s'<>lll · <lu sobr" " mawria Cla re- u:~s. etc.,' absorvem tnensal_ment.e 'trez~11tos mil 
fon11a, . ma,; o f~&cw ·e que tarJa o pruto. , ' re•s· . . 

O nobre minist•'O da justiça, tão . feri il em· J . . E para que · esses -pedes!.l'e5, pam. que· esse 
suas reformas, pudera por· \Tontura sotrrer a me- . estado maior ? •. • • .. · • 
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_ ~ ee• _ dea~'!lunca. pert.encenw ao mi- 1 
'DiMer1o ·da -JilBtlça. ' · · - . ·- I 
.. ~O S!l. :i!.ttNJsra~l' ri..: JtsnÇ.~ : - Nem· pertence•11' 

1 

6ó}e: . . . . " . . . . . ' . . . ' 
_ O .. Sa. F >:RRA.?;; -.LA. estilo na policia, .. e . nifo. lj 

se&,.~.)mQ là •~ .'a.c.hlio ·a;;sente~- Eu· P•'Ç<J â. atten· 
~;;o do nubro ruinistl'<) ·da ·jnstiça para. isto~ O· 1 
chefe . de ;policia já tem ntllito- que razer ; ~ tem 
muito trabalho,.· e~tá mu. i to apenc:onad.•>, e. além 
úe tudo isto ainda u. lhe lan•;on em cima a. 
limpeza <là c'i.dale. (Risat:las.1 Digo, ó serviço da 
Umpe;.;a .ta· 1t.iolade. · - · · · . 

Peço (l eamara qlle -me .. perdôe ·occupar-me com 
·esta materi>< P•'Opris.; segundo diz· o.-Sr• ministro 
'119;· j11sti~a. •lo · Sr.· ' ministro do· impe~io. ·(:Risa-
cl<tf:) ' . ' . 

Chamo 'ta.mbem s. •att.,nç1io· do • nobre ministro 
para ·O estado das relações p·m~nCiaes.' S. Ex.· 
elánor"u .:om os deputados· da ntai<>ria o seu pr"· 
jeóta dos· tributt.><es de segunda iustan_eh~ do ~~h'l
mercio, u 8cmpte 1ne pareceu que .,... r.r~a.ç~o desse:;; 
iribunaea \.rnria: gcav~~ inconvenienteR, · ~inconv~
nio-ntes que "~~om•io agora pela o•·gaui.saçào q11e 
o nobre ministro lhes·c.leu. 

Na provinda da Bahia-cinco !ltsetnbargaJores 
fazem ,parte. dn tribunal: do eotnm-'rch,. e· seis 
esta<) lüra <los seus lugares em Jitr~rentes com-
missões. · . 
• 0 ·:;;a,. MINISTRO Do\. .JU$TIÇA:- Quatro. 
· O 'SR. F;:lllllo7.:- Pois bem, sejão· quatro, mas 
como hrevemet:lté um vir!\ paul está casn,_ ha
verão .. us .. ntes. de:r desembarga.·lores 1· Quantos 
.ficã·• para u conhecimen!o9 doi$ appd:açõe• "outros 
feit"s Ci\'eiS e crimes? Quoitro. Eu nilo !'alio ,la. 
qualidade do· pes:;~oal,. porque to.lo etle ~o m~u 
ver ·é bom; ··mas es~es quatro· mligistudus qu~ 
ftoão · na=' r~laç&" · da·· Bahh• nee:•ssaria•nentt< se 
a~harãõ sobre.:Art·egados ·.de traoalho. 

O· ::lá: b: FH .. :.-<c:tsco:- A· relação · n <o· pode tra
l>alhar seu• ein~l). _d.es_embarga lo r e~ além 4" pre-
1\idente. . .. 

á :;;~. F1:rui..z.:- Não me'lemhr'm~= disto. ·A 
rE>lJ!,çlio da provincia dll. Bahia ~ · tuv.ito impol·
tant '• e <ie>:e merecer todo.\· a cunshl~ra~ão do 
nobN. ministro. 

O nobre minis~ro da justiça escolhell os ma· 
g\stradn~ •lu~ devi:lo ir para· o tribunal de cum· 
merclo, mas mereeet'âõ a s·. Ex. maB as eausns 
eomtnel"C: II':S do que llS ciVOIS'l 

·o ::;8; Mt;Isi-~o DA. JusTJÇ;:- E>~és magislt·a~ 
dos sàu c1 ui to dignos. 

79 
de senM<lres (risadas); e a quadrá. Mtnal- é muito 
má pa.rs·· a blir>hA ·prO\-ineza, porque "" tem alli 
de proceder- H. cl.ei~ão Je um · ~enador: OrR, ·eomo 
ftcarit a relação •com --quatro desembargadores, e 
a maioria d<lB ~uae!i talv<>z em,.enha<.ia nas elei
~&s·f ··Não• terá· ·tempo para nada, ··nõo _podecllõ 
bem estudar ·as ·cansas~ .porque· estas R r~ ,ll.ecumu .. 
larâõ, e os desembargadures · seudo poucos niio 
podoroiõ dllr ç&nta·de!las, at.ê porque scroo distra
biJos· por Msa materia de eleiçõe• tão ·interes
S;BDte para o·· pai~ e para ·o · ·individn•, em par
ticular. · · . · · · · . · · 
. V~jo ·pO_is .que o syst.em~ do nobre D>iniR~ro o;l.s 
J'UStu;a fot· · mão, e o ·ql16 se de~·eria ter f~ito era. 
na ·rne$ma relaçiio ter se ·separad., uma sec~il.o 
para ·~zth~eer cl118 C&USil.S COinlllerciaes,• e ClltiiC> 
a escolba:poderia dar-se sobre ~sses magistrados 
que fosst•m mais habilitados o·. mais pt':\ticos no 
direito eommereial. Essa sepa.•·o;;•i•• da relR.Çfil) 
fe1ta · pelo nobt'e rninistr,,· trou:<l> ainda em ,.esul
tado dasP'lzas qne ·podii'i<> s~r ee~n"rnisadas, 
vorqlte. <?. _pes~_oal. da rdação sen·it'illo. Jllll'll os 
tra):>al~'?s ,desS!li. socçi\ J ~- -~~ nova~ desp_cza.s de 
exp~a•entea se econom•sBriéio. · 

Entretanto .. _ seJzhorES de\~O louvar o ntJbr8 ·Wi
nistro ·pelo·'{orn.m que abrio na .. p,.,.\:a do c:,m-· 
mereio do Rio de Jau~ir" ·; elle <leve sem duvida 
aprcsentar· b:~n~f result:ldi)S, mas ·pelo I]Ue res~ 
veita ;l: justiça de 1• .j,.stancia do c"nm.erciiJ, o 
nobre ·ministro·. ha d~ se vel' na· n ec~osidRd~- de 
''o \ta•· atrii.s.· · Ha ·certas causas em: I• in.>~ancia 
qu~ n»o podern ser bem deci.ticfus s"ntiu por 
c<>mnle~i<Litl~s'. As cattsas· de · falle•re•as, as c11usaE 
d~ SO]da<!as, as cBuSas que nascem . dv$ frdes, 
c algllmas · outraS" de· igual natttrcza, eom o sys
tema .. aetual devem peiorar. · · 

Espero pois que o nobrs minis~ro estude esta 
materia; ~ -r .. conheçfl qU:e 'st> · vara -as causas em 
2• instancia é nece <S>~ri:i a ínterv.-ny>i" de· n<!go
cirtnte pelo conheCimento qn' l~v:lo da <!iscu~-<Ro, -
nas .causas de ·I• instancia esses co,hceimento~ 
especiaes · tornão se muitu mais necessarios, muito 
mais . essenciaes. (.-tpoia:do.l':) · -. · 

O Su. D. FR.<.~crsco :-:-PriilcipaÍmente .uis íal-
lenc•&:s~ · · · ' · · · 

. O Sa. F,~R&~ :-Senhor~s em que .estado -se 
a.·ha .a pa,·te das !alleacia,? A lei actuul é de
feituosa, e mA,.-e . as . despezn,; ju·liciarins, 3.8 
J~m"l'&ô e· . mil vutros jncOilY~nieutes priuc.pal· 
mente . inberentes aos juizes mu~tist111do~ fazem 
com· que 'o ·mal ·ainda se t<:>mc m nis grave ~ 
1lr~pondere mu.to sobre a sorte do. commercio. 
1.4p<>iados.) . · ·. 

O Sít. F&RRA1!:- Por isoo mesmo é qu~ eu 
pergunto ae lkl can~~ comtnerciaes · fo•·iio . prefe
ridas. pelo u_obre. m'm,;troo .a..~ eau:>as c• veta! Os 
interesses d11~ orph>los, os tnteres-es da~ Ylllva•, 
os int.,re:~Stl8 da pr.ipried .de·· territorial ·(,.poia
dllsJ, .e ou~1·os· não eomprehendid,,s no p.:ivile~io 
do· ~'!lmen;iu, 11iW de_v~m nter~cer po , .. ventura a 1 
uttenta" du nohre mtmst.ro 1 E fiearão elte~ 11•
teirame,>t.,, sacriftcad >S.!. p~nuria Nn •tU·' se acha 
a relu.çúo ciYel 'd>.l Bt0hi:1?.... á pe:~uria; ·sim, 
porqtU.l c<>mo Jisllo o nobre deplt~" _pelo ·M-n· 
ratthã.,, qnat:ro. desembargalore~ so nno. pod~m 

·•NOs. vivemos. na. côrte do Rio do Janeiro. fôeo 
das luzes, c quem .trabalha no fi), o -sabú-vs tran
ces por GUC pa.ssiiv os . neg.ocian tcs honestus. A 
nt;~tneaçiio lios ~uraàores fi;ie.tt'::i feitas tls \'ezes 
1l 'Cuvor dos Callidos, inuigitada p~>r elles, ou pur 
meio d,o pntronli.to e do en•t'""lio, rnz com que 
a instrucção -do processo cJrra com immeusa 
rapidez a sabol' d fallido; e !jUasi ás occultas; 
rn~ com qua os exames dos hVI'oS sejào in&ei
ramente perfuncto.·ios ; mais pura enc·obrir as 
miserias, ou fraud~ dos fullidus, do que para 
ía%er justiça e 1\Ss~guror . " fortlwa doa seus 
.,r .. iores 'o.poiados) ; e de reponto!· o ·despach<> de 
mio pronuncia.· se abre v~i il rolaçiio =-otficio,, 
a rd .. çã ;· tambcm julga tudo muito b~m feito, 
·reeorr~e ào supremo tributilll ·de just.iça,_ eUe 
declara q 11e não ·lhe pertence o · ~<ml• ec•meur.o dl! 
tal recurso ; e depois y~;e o que ainda ha po>ucos 
dias se vio : um homem declantdu talloJo, setu 
t.'ltbibir os: livros diRrio e cai.J~a, sem escl'iptura
çito regula~. sem que a escr.pturação fc,sse feit:J. 
.-.a Córma da lei, e esta de t~L modo que admira : 
por exe111plo, paTtid~Ls lan~ad.cs deste m. -do . 
" . LetrjUI. que assignei em dUferentes data"' 
50:000/i. " 

traba,lh&r.? l.. . , 
0 S.!\ D. f'a .. sctsco:-Não· ,pôde ha\·~r' rela

çã<:o se.m ciu~o., .Jes~nw.u:gadores :não con_tando o 
presiJ.•nt". . . . .· . · . o :SI~ ~hi<:STRO DA J;,.,.TIÇA. ,:.....: o que se Se_~Jlle 
dahl· e . que v in para lá mais dous. 

O SJ.< .. F ,,,JUit : - A <Sim deve ser, e ~u pc~:Q 
ao nob1·e mintstro que aU.enda a qu~ os magis· 
...-ad~>~, principalme:•k os .!_l.eso;mbar~ado•'~s, sii.u 
bom~ns pollttco.:~ ; mk•·es~o-se mutto _.nas ele,
~ves, us cLsembarga.oores as vuz:es Dlll.ld do que 
os jltiz~s de dirdto, prl.ucipalmcnto na.s eleiçoes Os lil' ros · de contas correntes acha'\'ào-$e n'gm. 
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estado mi&eravel ; os borradores .nào olferecião f. ~enas direi ao nobre miaiatro ·:qlie para C«\tos 
os. <lados convenientes para se,poda ·saber .. ao j lu:;ares de _grande pot~deração.~ . a~o nome~ 
meuos .<~ · oapi~t,com que o individiJO·.se.ee\abe-. i bum_ens cuJn!l lctr:.lS se acllàj) pro~~ •. ~ quo 
l eC!lll . Mm qual .era o. monte dó' .receita e des-, 'I elles . têm ·de ent-ender eom ··os ·ne~oell>s dos e.om., 
p~za llia.ria e o11troR requisito$. exigid_os -~lo co~ merc1antes. 
digO do Q•liDIDOTCIOJ segundo- os: ,pfiiiClplOII de o .:)(\. D~: FilA.'ICISCa: ~E~ uma' ·'se"slli'o secrd't.a 
cont4bilidad(!, que ora nã ..... llle cumpre r«!fc!ri r. podia .. se djze. r uiuita_ .cou$a'_boa ·.a . es. tA resp ·i~o; 

E uPSt.e ~stooo reconllcceu..se. quo esse ·hLlmem: "' 
Ori~:olímado pur uma $entel'!ça de ·não .pronuncia,· O Sa. FERnu.:...:. Eis ahi.P~~q~e· propngno pO'r 
tinha. Callido d~ má fé; tecouhec.!U-&l.que .haviãQ: uma grande 1dea, a da .. ant•gutdad_e. : . . ·. , . 
eredur.rs que figwavii~ por _loO . contos de réi~; o Sn. B. RANnX.o:_.,... Apoi.ad_o, ti_oli. dahi"_., , ...... . 
a>•s qunes se Jl;io dev1a malS do 40, e no meto · 
do tu lo isto. quando o advogadv l'l~iteia com O Sn F&I\RU'- O -nobr·c 'mi.olátro . cansei-<-a 
energia a fayor dos eredor.!s seus .. clientes, os ju.ius--dc .direit..J sem Iug .. res · \.en~;en lo on!enado; 
odios, as . ma:t crenças dos juir.es se ilvivào .e o a. mesmo .. l.ém po no'w!lu. jui.zes.- .nuuli.;ipa ·ll;'pora 
lbe s:i:o funestas para toda" as· outras causas ~a lugo~res v.3G"'· Ou <>S:k~.ju_> ze:i> ·.,te direito 11~. 
que por 'ventura ll_he possão ser confiadas, .. · ·. ''!~puzes, e 1ome-s_. uma l_ll«dida de ·rellt'(>l)aa-

E d"al•i, seuhores, um muro de r~rro q11e s e b1hdade sobre , elles, ou .. s~Jã· • :"'P••suqtau •• a.. ou 
ergue entre o bom~m que s ,, entrega com tooa s ilu· .:apaze~ • . e n.ste eüo Bt.j:lo.empteead.os. Puis 
u <lcvoção .ao desejo · de servir os seus clie11tes, .l. éntllo a vet,l)<:tll.illtl<le. é cluuna.<la. · suuopr.e com o. 
e U!Da justiça deste modo. organisada !· · argum<:lDW nest.l Cll4a p~~o·a e'erl,o.& ca&<!S ·& 1111ra 

O 'Sn. :lft:SlSTI\0 liA .JusTLÇoli :-ú nobre depu· out rus n ão? ' 
ta,lo cre.o ·que se 'nil.o refere a.o •·cgimem &C· O Sa. G.>:llf<S lbll•aRo:-e ·sr. ·G~miniano · nio 
tual. · · · tem o rdenado. 

O Sn. F.Ean~ :-Per<lõe-m e V. · Ex. Dl1l8 ·o re- O SR FEI\JtAZ ; - O· sr: Ai-i~Ja' da Ca~a~á tem'.' 
gimem ncmul õ o mesmo, não mcthoroll nada; o SR. ~O;;,BS Bnl~::mo ~ ,.,- .:será, es~~; oS. 'qu~ co- . 
o ilobt·e wini.stro :!abe qui!> a.~ qu~bras do-s 11e- .nbeço _uno. · _ : :: . . :. ,. . • .. 
gocia•ttes nii<>· utatriculadus estavao sujeitas aos 
noagis~o-w.los, e sob r~ ellus 11e davii<l Laes ulaoles; O :;R. F&nru.z:- N•\o qllero aec11~ar o nobre 
boJ" · •. 1u~r dvs . 1mLtriculadog, quer dos outro.s a ministro, '}ller .. unicJIDld>t.o chamar·a ,sua: a $tenÇ>[o 
dl&• e~tão ~ujdtas. P:>ra ~ssas_ cvusas, porque .. de~jo. <lU<: .1) ~~u .ml· 

O Ll'ibanal do eommercio, ao tontrariG, a res- noster.o seJa curoado d., luu~OI'<'S_. · · · .. . 
peito Utl neg.Jciantes matriculaJos, procedia de o .. sa. MI:NlSTf<~ nA. .Jus~·~~~:'~Óbriga~~ a V.'E~ 
uma maneira m.uitu inuis . gao·antido~:a .dos · inte- c:; SI\. D- FRA..~CI~<CO, _ lire os espfulios, quo 
r "s"es dus credores ; isto posso eu afian.;ar ao hll algun11- .. · .. • .· .· . . · . · . -' 
nobre mmistro. •· 

E, sent.o~s. mesmo na côrte dQ Rio de Jalle!t•o O Sn F.st~,, ·-O n. bro ... mi.ilistro, ,pasiW. .dli 
um só mallistrado de 1~ in,.tande.? ! ... Tvdas as primeira pa•· .. ae:<unJa. "mranc•a uiagis\r&,!us qac 
causas entr .. gullS a elle11 ••• Se não fosse um·.ma· mlo têm ,,s annos da 1"'·-··.' 1. 
gistraJo tão di~tincl.o çomo· nó~ .reconhecemo>S,.,a _Q Sa • . Mt!llSTRO nA.'.JI)STt<;A.·: ,- Qual wi f -. 
.lleSsoa nomeada, não bav~ria grande ... perigo> 1 
E ~c ~llc Cõ r substituído po:t ou1ro 't b:s!lell males O :>a. Fo:;n"R.A.z : - Sé néga; dh·ei.. . 
nn1• dar-$e-uâo'f O Sa. lottmsrno llA J usTiç.:- C,nforme'o ·mcido 

O nolm:i ministro da justiça parêce-mu que. ndo de contar os aoliioij. ·. · - · - ;. · · · · . 
f:tz mu.to b-•m, ~ que pel~> eontt·arlo laz u.m · 0 S n. FEt<lUZ: - ·ó .. n .. obie .iili Ílisti-o, .qu~ tJiDi 
~trau t .. utal em· nii<:l se importar com a lei qu8lldo 
quur !uze1• as ceult\AS. IApoiadO$.) o nobre mi· e~tudadu muito os jurisoonsnlt..Js rum .. nos, aeba 
ui •tr<> tem nomeado para jui:tes municipaes .ba- sempre s ubtile7.AS para. eolorar .. tudo. M .. sH\o com 
cbarcis que niio tém 0 tirocinio da aJvocaciR. ess.: calhamaço 911" ~ àcha. anu~x<> a .i seu re

lntorlu _eu podena .pruvar o,. que Ll iS8e" l"ll8pe1tu 
O ::;,,. Mt:-<I•"ti<O JJ,\ J oortiÇA : - N:lo, senho>r. do!SSa psssf~Gl:l•~ dC: magi:s_~Í'ii.!Í!>·" d" um!IS pJ.ra 
O Su. F t:I\ILLZ: - Niio eatã aqui o · nobre depu" outl'&s entranc1a.1: no&4 nJio u _Caço, P<!:'qiAtl r~~-

t ·•d·• p .r Guya.z, o Sr. Fieury, porque se cLI" peito a m•mbr.:t~ ..le~ta casa. · ' · ·.:;::;c::. : 
eSL•v~•ae, s.:m duvitla diria que :;ell lilbo íoiuo- 0 SR D Fn•"crs~~ , .. .. A mms·go 
na.:aJu Rc!A8a.J cirOilm&lallcias. · • ·~·' - w: - -'00 " co • 

(Ha oub•C~$ áparle8.J 
O ::>n. Vmi~To: -Nilo apoiado. 
o l:ilt- Fh!ouu.z: _:São teve um anuo do 4dvo- O SR. Fló:ruuz :-Se s: Ex. negar, eu diie;. 

ca.;iu, o como elle, muitos outro!l nas meemliS O SR. MlliiSTno n ., Jll•TIÇ4:- Nego. 
ctrcum.stancius têm sod.:t n •meadoa. E se algllllla O Sn. FI!.RJU.Z:- Creio •1ue o mJn nobre amigo 
duvida ba. a. es1e respeito, eu }>eço ao nobr t> o Sr • ..leJ)uta<lo Tãt}uea n 1.1) • wm quatro ãnn011 
mino~tro q11e. traga a .;sta casa. a certidão de ~ft'eetivos de i• eutr>~DilÍil .• . , . 
prutica de aúvocacia, porque ell3 devi! estar.juntq . · . 
ao r~q u.,ritucnt0 do iot~ividuo ll. qu~ refiro •. E' !llll · Q sn; HtNi:sTRo IJA. Jusn~.i.: - EllectiVO$ nii<:l 
DlOÇO mutt..J distincto, ma.s ainda não. tinha lltn teno. 
D.nno de pratica de advoc. ... eia. • O SR. FERJ\A.Z: -Mas. s·enhores, leo1brLJ·me que 

0 Stt. D. Fru.~cisco: - Nito é sõ este- nU! o aunu pllS~ado esta dOU \.tina · DOO era lOM· 
o ::;..:_ .F >:aru.z : _Não e sõ este; trago-o JIO~ tcnt~~oda pelo nobre mhtistro. · , . . , . 

exetnplo, porqu.e de repente .me .' lembrei delle. O SR·. TAQUES!- N:w req11ed ·nem pedi. ·. ' ' 
E u uuü desr.java nunca citar nomes. · . o Sn. FEiúl.i.z: - &tou. p.:rsua.dido di.:!á•i. A' mim 

O . uobre mini;tro nome~ bowens cam o aquolle · d isse muit.as v~z~ ·o nobr~ ui.\n stro, tr ;,tánJo d9 
de •1u~nl , tr .. 'tou . o nobre .deput.a.cio por Minas m eu nobrtl •unigo, que sentia' qu ... elle nao tive.<sc 
Ge•-ae~,. ~'OLlVe~ido de falsilic&ç:iO . d e . letras, e c. ainda.qua~ro "'"'"s Je soJrviço. . .• . : . 
nobr" mioilltro . .li<:ou callado, ainda ,niu deu.uma 0 SD ...... N·~T"'~ b· 3~....-.r..'·.' -• ...:..En·.;.0 .n :\o- ··'-b;._. 
aatts[,u;ào "o publico, . ainda Denbuma ~espost.. " => ·~ ·~ ~ ~··- ... .... -
d t111 d ~S$e topico <JUO devia imzpediAtameot.e 
cbumar a s11a at1~nçao. ~ · 

.E. s~nbores, a d\seussão p<:ssoal é má, por is!O 

. . . . ' 

O tia- l:o".eaa.a.z:- Não fali o da. n•-.m~o ... ua 
foi optirua.. A eomarc>~ em que o meu uobre awigo 
a& achava iujustamen.te esQl na classe do 1• e n· 



C(rnara aos Depctaaos - lmiJ'esso em 16/0112015 09:40- Página 11 ae 16 

SESSÃO EM 6 DE JULHO DE 18Z>3 81 
tr.mcia ; ii uma das eomo.reas mais imp&rtantes, 
c della '*l!»pre co••• ~;~uJade 1ue lcml>a"<lt'ei, por· 
que foi n. primeira em. que servi. 

O Sn. DuTR." BocHA:·- Sempre se lemllr:n..:. 
c:om saudade. · . 

O Sn. FERR.~Z: .....:. Sim·, .:.:om ~audacle. Ella ·n iio 
é i nferior á comarca de Camnrnu; pelo contrario 
~ntendo quo esta· lbe ó inferior. Mas se isto se 
tlâ a bem de uma pessoa digna e ·nestas .:ir· 
cumstancias, COIIÍttldo o nobre ministro abre nm 
exemplo plll'll outros procederem de igual modo, 
com desproveito dos empregados. · 
· Ainda mnis, Sênbores, '-arios j uizes de direito 

requet·êriio no nobre ministro pl'omoção de 1• para 
2• , e de :!• pnra a S• eritr3neia; e o nobro·mi· 
nis tro, aproveitando-se- ·:desses r equerimentos, 
passou · e•séS mr.sistrados parn a ·mesmn cntran
.:ia para outrc.s ~omnrcfl~, facto que importa um 
-verdadeiro mal. Assim aconteceu com o Sr. José 
Vieira de Car valho e· ~ih-a, e com· o Sr. Ayrcs, 
aquellc ·do Cearú,- ·que ~foi chefe de policia da 
Pornhyba. .... que .foi degradado parn o Pará; .• 
. 0 Sn. FEIINA..>DI!:S Vn~zn._' - Pnra Ca'tin;;~ 

O Sn. FsnnAz: - • • . .' C:u pam o Maranhão. 
{Ha alguns apartes.) 
Senhores, essa promoção 'é urua vel"dndeira l'C· 

mo~•to, msís cruel que a r emoção .. . 
u:U ... Yo7. : ...;.. E ' da lei. . ' 
o Sn~ FEnnú· :' - Se~ores, . nUrar um mngls· 

tr!ld'!• s,ob pretc:<to, de promovêl-o, pa:n um lugar 
Jougmquo, como f~1 atirlldo para Cax.ttlS esse que 
se· ach>< cnJTegndo de uma numerosa fnmilia, 
suje1tundo-o n dcspczas eno1·mes •• . · .. 

O Sn. T.\QOEs:- Tem sjmla de custo. 
· O Sn. FsimAz : - •.. ~ a t..nnces crucis, Cl'CiÔ 

que mio é -digno 'ele um magistrado que- se ncl..tn 
na posição·. en, que cs$~ v nobre ministro da 
justit.a. · · . 

O l3n. MJs i S'l'nO DA JUSTir,, : -0 i-ndividuo a 
qu~m V. Ex. aec.bn de. refel'i t'SO cst:l em So-
llrnl. · · . . 

.o Sn. Ft:RnA7. ; - D~pofs do feito. o mal o nobre 
mimstro l"Cmodlou. -
. O : Sil. FL:n.~A);DE• VrEinJ.: -.Foi c ,·oltou logo, 
nem le\"011. 11. familia •. 

o SR. AnAliSO r.uu.: - Nenhum membro da de· 
pu~~"ilo do 'Ceam deu umn palavra n semelhante 
respeito; · · · · · 

·O Sn. FttnM7.; - Niío di'g•l que !oi j ogo de po
mtca. Mcnciocoi esses factos pol'quc por mim 
il!lgo os outa·oa: quflndo !ui removido para Cnmpo
:Mator senti quo crn o maior. degredo quo se me 
podia "dar. ... · · · · . 

U_ll.\. .-o:r. : - Nilo so infring[o " lei. 
O Sa. FnnAz : ....:.Mas, sénhores, o (!:tecutor devo 

moderar ·a applicoção da lei, 'Vel" quo o espirito 
da mesma lc1 nuo ó x·emover de um: modo tão 
~11r,o com9 !!SBS.S pro.moções são dadas. 
· O Sa. :Mr.iisTRO DA Jl'ls-.:xç~ : -Faço alto con~ · 
c~ito desse. magistrado. 

O SJ!. 'FellDAz: :._ Pas$arei, Sr. ' J~resideote·; a
uma .cutr,a· verba do orç&mento ·da·justiça, e vem 
a ser -'-'-"P<Iliéia e ·~iegilranç& publica. · · 

Eu desejava qt~e o. nobre .ministro we- deela· 
rasse se debaixo desta verba se . comprebezadc 
órdenal!os· e · ven~imentos do ·pes3Qál e · i.lespe~as 
secretas. ' .. ·' · .. . · - . · · .. · · .. · ·· 

:' o sa::~~.rno . ~~ -.T~sTi~ .!.~lloj~ .ha da~ 
ve~bas. . . .. .. , - • , ;: .. · .- .. · . · · .;. 
"·O · Sa. l<'!:MU'Z·: - F8ço · esta I>erguntâ; parque 
antigamente. como' o' nobre' : minis~ro sabe·. o. 

TO)IO 3. . 

l'essoal absorYi:'l inte iramente ns dcsp~;.w.s S Q· 
eretas . .. . 
· O Sn. ~!Ixrs-rno D.\. Jcs-rú:.~: - Por i~so propu~ 
a sej)!ll"açlio. · 

· O Sn. FEn.cu :-Por oonsequencin l::!t:OO~S é pro-
pria mente despeza secreta! E' muito H .. · 
. . f:ien'!ores, n~o fall:~rci nesta Yerba, porque .ell:a 
é mte1ramente. de confiança; mas eu ·deseJara 
pedir ao nobre ministro que se dignasse acabar 
com cert:<s cxcte>cencías q ae nlto ·ser se silo· do s.;u 
tempo ou. tio tempo anteriot•; Por exemplo, o dcl~
~tado do 2° -districto desta. cõrte vence o ordenado 
do l:·WOS. c dizem qne tem ·a groti6car.ão de 2:~005 
is to é, vence :l:600S. 

O Sn. D. Fn.,~cis:: o : :.._ lj:' um delegado feliz. 
O Sr. F I':RI\.\7. :-Para que isso? Para ser aju

dante d' ordens .do chefe . de .policia ? Pois b em 
senhores, se é preciso que o chefe de polieiat~tnh~ 
o sc11 ajudante d'ordeus, nesM caso faça-se \lma 
reforma dan•Jo esse meio ·ao chefo de polici:~. ; mas 
estabelecer ordt'nado para os delegado:<; me parece 
que isto não ê con.-cnienl.e.. . · . 

O delegado de policia (não me lembro nl';•ll'a do 
que lagal") , cr eio QtlC é de S . Joi\o da: Barra, ou de 
l:!nrra· Man~n, emfim é do Rio de Ja neiro, vcnc~ 
tambem ordenado. · • 

Se btt necessidade de ordenados para os dele
gados, dê,s~ a. todos {apoiados! : mas agora, se
nhores, porque o dclcgndo an Bnrra Mnnsn, ·ou 
do. Pouso Alto, ou ~lvnte-,.\legre pódc prestar 
mais serviços eleitnrae·s . do que qualquer outro 
!ndi~iduo daqnelle lugar, i;eucer .um ordenauo, 
ou porque ·náo tem meios da subsistencia ou 
por patronato, Isto niio G convenlente ao serviço 
pui,Jico. . · . 

Se isso 'riiio ti obra do n obre minis tro, peço 
lhe que destrua. Os serdço~ eleitor~e~ .se png_ào 
do 01\tro modo; e nquelles q ue n:lo têm·meios d~ 
vicin, hn. no Brazil t~ntos meios ao· bem viver qui! 
nlici é neeessario que os cofres publiccs façiio esS() 
6acrificio. · · 
· Ora estas cousas passao desapercebidas, porqu3 
se acbão debaixo do manto especioso de segu_rança 
publica... · ' · 

O Sn. Mxsrsno I>.~ Jusrxç.~ : - Se hn dcspiia ó 
accreta. · 
· O Sn; ~'Eniuz : - Mas essas clespezas secretas 

tt\m umn. moralidade. Se eu !ôra ministro; quando 
sah ísse do min!s~rio nilo- deixaria essas _. despe· 
us ficarem assim ; havia de fazer como CMteau· 
brilind, que~ sujoitou essas despezas 1\ approvaÇlto 
do zei :porque deste modo obtem-se urna fisealisll· 
cão sobre a mornlidadedas despezas; .Eu. não desc
jnva nunca que desta verba sahisscm o.s despe:r:as 
particulares dos empr~gados~ .• 

o su . . Mn'lsTno nA JGSTl ':A. : -Do m_i.nistcl'io 
tambcm! 

o· Sn. FEnU.\7. : - Ni o quero dizer isto : o n obre 
ministro · sabe muito bem' O qUO Sl>U, O quG desejo 
eer para com s .. Ex. Pela· minha ld~a ·não p!kSSa Be
nhum.pensaménto· contra a · sua probidaae· (apoia
dos); isto digo ·por uma· e mil ·vuzes ; ineu pensa~ 
menta não cncga até lá. . .. · 

O. nobre ministro tambem . tem uma· autorísa
ção para reforma da ;polici~ Consta'me que ~ 
polie1a da côrte tem· 9 :empregalios :Jixos ·e ·l a 
addidos.:se·ha ne<:essidade,di$ti> estabeleçamos J!rna 

' re~a fixa. Mas deua!:se· a_o , _ch~fe.;de , _ J:IOliéia:(\ di~ 
re1to de chamar addidos; ã expensas .dos fundos 
secretos enc.her:a casa· com·: seus·afilhadosc.· .. Niio 
.ne refiro ao-acto&l, mas· pódo· hc.ver'muitos chefea 
de policia que ía~.ão isto.-'·. · ·.'" · 
' O· Sn. FIGOEiru. isF: MEI.Lo :..:::Tenho ~nservado 
ó ·mumo nUIIlcro que encontr ei: · · · 

o Sa. ~Erou.z : :....; EtJ. desejlira =:que o nobre 
· u 
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Tüinistro> fizesse cst 1 r~f<ll'ln:l, c cntiio pro)libisse 
inteiramente os nddidos. :-::la hll ahi n~nhu.m 
vadio qne não ol:itenb(l. com f,tcillJ;\d~ um lugar n:> 
l'olicia, 
UM.~ Voz:-EdHeotc~. 

O SR. FIGUEIRA DE ~!ELLO :-Niio considero como 
taes os que lã esuo. 

o SR. FEnll.AZ • - Niio me retiro aos serventu•l
rios, e nem a e.;ta ou. áquella classe, fa\lv em t:~!:_&l; 
a policia, por exemplo, tem pedesh'. s, tem csp~o.,s, 
~Lc. Eu pO<l?O ch.-gar-rne ao nnl>re <leput,ul•l e dtzer
lhc, ha um rapa.s.uho <Jile não tem cmp ... :.go, a ;ua 
l'àrnilia e~t.l desl;l'açada, admi~la-o como o.d..iido, 
pedestre ou espião-e ahi está o m"u a (ilhado com 
r>úS purmcz. 

O SR. FmcRII'.l nr;: MEr..r..o: -lsso s'io patllvras. 
O S:a. FEnRAZ: .- Ha factos. O que ti 'lUC o 

uobt·e deputado me lla do responde•·? II.- fa
ctos ••• E o que faria o nobre dcputn.do 8<! um 
sou collega, por es.emplo, lll4l pedisse um tal 
arranjo pam seu protegido, principalmente se fussc 
dn upposicão ... 

n Sn. FrcliEinA DE 1\f&r..J.o: -Mcsmc> a resp~ito 
o! os pedestres pro cu ra·sc conhecer a moralidade do 
ínoii,•iduo. 

O Stt. FenRAZ;- Este corpo da n1nueim por
que se acha ê um corpc;> q_uc não presta_ s~r
viço convenient~. Eu entendo que ,os p"d~stre.; 
não dtl'l"em formar um corpo arregime~tad<:> sem 
disciplona. . Eu quero que o pedestre nao seJa C<>
nhecldo por di\·isa algnma. M:is es~es pedestres_a.c
tuaes são .toma-larguras (l·isaclas[, são verdado>ro~ 
vadios que impoem tributos (apo;aàos), á massa da 
população. . 

O SR. D. Fa .... .,ciSco ,_E c1n gro.nde cseab nas 
.algibeiras alheias. 

. O Sn. F~IU<AZ : - Sito homens que dão o triste 
exemplo da que fomos tett~mu.nhas no largo da 
l'aco, pa1·a. eo~n um mao·inhdr<> estro.ngeíro; s:\o 
homcn~ sem csco!hn, sem m:ol·Alidndc, que não 
t~m dís~iplinA, que niio têm. em seu abono garantia 
alg_uma~ 

o Sn. D. Fr~1.sctsco ' - Ser\'crn parn ' cleiçõ~s. 
O s~~.. FIG uEIR.\ DE loi~W. ~o :-E' ao que não se 

appllciio. 
o sn. D. FM'!Msco:-Xãot 011! 

O Su. Fmut:m.\ DE Mt;LJ.O : - Se1·is no Ma
ranhii•l. 

O Sn. D. Fn."xctsco :,....Lã niio ha .. 
O ~m. Fsxmu :-Eu concordo em que deyc ha'l"et· 

C:$~cs homens aptos pnrn o sen•íço da pMicia, 
mas ahi esta o corpo de permanentes que póde 
ser o ''iniro dellcs. Não me importa que o '*ll. 
numero diminua, embora seus vencimentos sejão 
maioo·es. Quero ant~s menol' num~ro, mas· mord.· 
lisados, capazes de satisfazer aos . fins da. sua 
instituição, do 9-ue grande numero desmora1isados, 
que não preçtao pan cousa nenb11mu COJilo os 
actuaes. · . . 

O SR... D. FnA...'iClSCO :..:..servem para insultar e 
extorquir diaheí:co das algibeiras dos pobres quo 
e-stão . sendo vietil:Das deites. 

O SR. FtGt:EtRA de MELr..o :-Quando as aut.r 
~idade.s o s_abem reprimem. 

O Sa. F&nau :-Eu antes quero '}_ue niio te
nhã.. .ie reprimir, antes qneto que nao tenhão de 
ISOft'rer a dor do mal que 1l.t.eri.o pela mà& 110• 
meaçijes. Por el>ernplo o nobre. e'liefe de pulieia 
da eôde como não 1Jcou com o seu eoraçao .tor
turado á vista do ·eapectaculo de que ha pouco 
faltei? (J()nbeço o seu eotao;io, estou persuadido 
que se o pudesse preveni:t o tinha pl'Cveui<lo, e 

a Y~tdaJdnt . pr~..-en~ãu é n c~eolha desse p~s
soal. Pns<areo a outro pontol : 

Gwwda •tácio•wl.-Sr, presidente, a g11arda 
nat:i•ma.l "'' acha n • munbop10 da cõrtc de u.ma 
UlU!}Ckll tal qu.:: deman.Ja se_rlo cuidatlo d, nobre 
nÜ11istro da justiça. As" caixas do fardamento niio 
'l:m fiscnlisaç,to al:;:uma. O abU$0 d~ e:.:.i~ireon-se 
qn«ntias do~ gu.ardas que -<ào ~tvisados par, ~cr
,-iN afim .ie s~r esse serviço feito -p~r outro~ em 
substituiç.a.o~ dã., ouço diz:.~ !\ uu1a renda surJ,._ a cer
tos ind,yiJuos• Qua~do o nobre "<iec-pre,;idente 
desta camnL'O. estevu no 1ninhH. tr"it),. eu de ~:iSa:;:em.. 
!he di~se algum" cou•a a est~ respeito; S. Ex. deve 
recordar-~" : e>>nsta- me que. o abuso da contr1 bo.ti~ão 
!?ara a musiça ~ immcn~o, e esse abu'o e contra1·io 
u. igualdade d~ s~n·iço q u.e deve ha.-cr. Os b•lta· 
lltõe'! da gua1·da n•lcional não são feitos pal-a 
paraia~. as musicas lhes não siio neees.s.R.nas. 
A g1·nnde V>lntag~m é lazer. com que e.;;t :s con
tribuintes da; musicas façàü o ser.-iço, pot·qn,, o 
contr.trio é e~tabelec~r-se uma aristocracia d<l!l
nccessaria; ninguetr• quer servir na. g11arda na
ci ona.l. e () po.s • do se,·v iço sô t'eeahe sob r~ o~ 
areist.M que tt.m o dia para ma!luten~iio de ~ulls 
familias. !.Apoiados.) · · · 

"O Sn. Bni:m1o. :-Isso e que e emcto: 
O SR. F ,;nnc~z :-'Estas ·cnix.as do corpo niio 

são autorisadas por lei alguma, as contribuições 
para a nmslca nilú · são autorisa.das, engordão a 
uns e defin hão a ou.troa. 

SenhoNs, o abuso chega a t~l ponto que agora 
MRba- se de c_.rgan iso.r \tn no\'o cor~o,- e a con
triL uiçil:o de pat •ntes vem a ser de iiuzentos mil 
ro)i< para as despe%as do c~rpo, é uma cou>U~. 
publicu. O abuso li l"C$peíLo d()S fardamentos é 
o mesnlo. o soldado sempre e-tá pagando .farda· 
mento•. 03 fa dn.mentos dnrão apenas um anroo, 
todos os dias se cstiio reformando para mc1ior 
luxo soni necêssidade alguma. E entretanto que 
vemos os enida.dos da administra~iio Jltlra · e;te
l~do, reconhecemos que a· gu.arda nacton(ll não 
tem eltercicio nem disciplina alguma. 

Eu. son do tempo das antigllS milicias, tive 
p1·aça em um c•>rpo. Ma~ a> antigas milici>W, 
niio tinhiio taes instituições, erito corpos bem 
J.isciplinados, e quando se união ao- exercito rlc 
linha seus movimentos erio tão rapidos áo vezes 
como os dos corpos do mesmo exercito. Os corpos 
de miliciu da província de Pernambttco são uma 
prova disto, movíão-se em massas compactas, e 
mo,·ião-se melhor do que muitos corpos de linha 

·de hoje em din. Não haTill:o entilo c>'t:ls .cotisaçõc;, 
não havião estas isen~ões; ha~·ia St·. presidente, 
uma emulação, ll m enthu$iasmo pnra bem senir. 
e as vezes paro pertencer a certos cori'OB· Os 
oorpos de. guarda nacional do Rio d<l Ja.uclt'o 
'l!ilio luzidos nas \'estes mas quando muito o que 
aprendem é. a. formar-se ua !rente da casa do 
commao1dante do corpo, a fazer as cantmoocjas, 
a receber a ban!leira, a fazer fogo de alegria e, 
mais nsda. · · 

E lllQrá. este o ve1·Jiideiro estt.do em quo nós 
devemos. desejar quti esteja. e. ~uarda· nqeional? 
Não sei v que vai :pelas provoncias, os noln'es 
dcputcldos o saberao melhor : ma.s creio <! u.e no 
c~arã .r.:l!o ha gllarda. "Jlacional .organisad&, Cou
Sta·me que ha a Ui uma~ necessidade t.Ro grande 
de pessoas aptas para servirem de oftici(IOB; 

Ux Sr.. DEPUTADO:-Não ha. 
O Sa. FslULU : - ... que o nobre prosideute 

daqunlla provincia esU o. rellect.ir sobre as no· 
mea~ões, a reorganisação da gllllrda_ ilo.ciouar 
está para. a.s kalenda.s ~e~ ; entretanto que 
um estrangeiro naturalisado ha poucos dia• logo 
fOi encartado na luga~ .. do oommando de um 
corpo ·dos oovomenlo ueados. 

(Ha IUit «P«l"te.) 
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E11 flão set do nome, mas os nobres dep!lta(los ! 

pelo Cearú talvflz o saibüo. Eu declaro a easa j' 
que n~ste mom<~nt.o eabe-me a honra de repre· 
:sentar a provincia do Cearú, porque os nvbr~s 
deputados entendem que com o 81lencio a repr~· 
!!lentiio. :Eu não son filho do Cearã nem. dcputaJo 
por essa provineia ; entretant:l quando os nobres \ 
deputados niio quizerem dizer alguma cousa. co!" 
reco:i<J. de eompromettimento, eu aeei~o. a m1ssao 
de chamar a attenção do nobre m1mstro par11 
estes pontos. · I 

A ·guarda nacional do Ceará .,!liio se acha 3eor· \ 
ganisada e niio se sabe a 1·aza() porque nao se 
quer rcorganis~tl•a. I 

o Sn. Mt=Tr:tO DA Jusnç,\:-Ainda não vicrito '

1

i_ 

as propostas. 
O Sn. FERRA% :-Onvi di~er que era por amor i 

da conciliação. Eu não sei o . que é. concili ru.· em 'I 
gnaro:la nacional, porque entendo que o r;over no 
deve procurar os homens de confianc;a. para os 
empregos da confiança, saiiio don<ie sah'"'em, do 
qualquer lado ;;,ue seja. 

(Ha «m apa,.t.:;) I 

O nobre deputado pela ·Çeará diz }>em, n_a pro_- 11 
viucia do CearA tem bav1do eclectlsmo, tsto ~. 
pelo dito do nobre deputadn eu fie~ ~aben~o que 
o edectismo é nada fazer em admm1stra.;ao, oor 
que .., pr<1sidente do Ceará. acha-se CO;:!l as.m:'ios 
atada;; e não obstante· a sua grande acth·1dade, 
nao s;i o 'lue o prende. Não sei se é recommon
.dação do flllllÍ$tc1·io. 

O SR. ?rhNISTRo. DA Jusnç~: -Protesto contra 
is;;o. 

O Su. FERR.\Z:-:~{ns eu $e acaso. toma~se sobre 
mim o nobre encargo de gover~ar urna pravi_n
cia, do que nl'!o posso ntmca ser d1gno [nao apma
àos) • •. (Não, senhores, a natureza não m e for· 
mau para·taes co11sas.) [Risadas.) Se ett tivesse 
esta felicidade o 11 infel iciuade, en, Sr. presid~nic, 
não procuraria conservar-me em uma posicão 
de méro espectador. reduzido ao· méro .ell:J?I!diente. 
O verdadeiro pres1dente de· uma pTOVJncu~ nesta 
qun.clra e aqitelle que p~omove seus intet·ess~ 
matm.'iMS e m1,raes. (Apo•ados.) Homens. que so 
si~ão ·para redomas, esses. que viio P'!ra os o.l
tares, a pro"rineia quer alguem que Slfvtl parll. 
mais impor~nto tat:efa,, que não o adorno dos 
altares. 

(Ha um apaNc.) 
O ·nobre deputado· nllo me ent~nd:e, a. palavrn 

altares refcre-~;;e· a esses homens n<Jgahvos que 
nlio ser,•cm para colisa alguma, que deseJnO 
sempro ser annctiftcados poli)' facto de nada. fa. 
:r;erem, do pnm nnda. prestarem; a esses bomen$ 
que só têm boas palavras e que nada sabem 
fn%er em beneficio daa· provindas a que me 
reJlro. . 
' &minarioc cpiccopae~.-Um requerimento. ten~o 

.de. fllzer M nobre mitnstro sobre um SeJnlD!U"lO. 
Uma lei creio que dé 1850, determinou' que duas 
fM:endas qúe:.estavão. ·encorporàdas ·a. os. P.I'9P. rias 
da nação na p·rovincia do Miuanbao fossem veq
àidas . que seu producto fosse· applicado ã compra 
de-aP,lices da·,div;ida publica, . e e;stas apoliees 
appbeadllS· ao patrimonlo do seminario do . Ma
ranhão . . Etrectuou-se· a venda das duas fazendas, 
o. prodncto della foi remettido ao the~otu:'O, onde 
se acha .ha ,mais: d~ . dous annos.e.~té-hoje não 
tem sido applieado á oompm .de, apollces ;. por
q~ razão ? CNio qu_e ,o .. n!>b.re min~~tro til.v~z 
não tenha informações 110bre · 1sto ; eu lhe pedma 
pois que déssc a <l!!&es 50:000S, .ereio eu, o ·dea
~QO ... eoovenieate ~·. e.s6,. dinheiro . . na· caí~ doa 
.del)')l!itoa ·do tbesolll'l). neda.d·ende: se .\ivesse 
sido.· convertida. em . apolices da .divida publica 
dava um jll\"<> qne poo!a ker face . fls despezas 

do Sl'rninario de. !llarnnhão, e a lei ~eria cum
pl~•la, o que não é deste modo.' Croi o <Jue o no
bre ministro niio tem conhecimento de>t·3 facto, 
por i;;so lh e avivo a memoria. 

Re[ll"essiio do tl·a{ico de a{l'"icanos.- Crnio quo'l 
D<!sta verba se oontcmp!a a despeza neccssa,·ia 
com uma C<">rnJ,lanhia ou corpo de policia na Ba
hia. Eu desejava que o nollre ministro pro,•J. 
denciasSQ de modo que essa despeza desappar~
cesse, o que entretanto o pessoal do corpo ficasse 
mais bem dotaJo. Pergut•t"-r~i ao nobre minist1·o· 
se nestA ' ·erba se comprehende tambem o eus
tQio _dos vapores que se ~chiio no .cruzeiro .•. 

O Sn. !lfr:o;rsTl'\0 D-~ JcsnçA. :-Não. 
O Su. F'.:nn.,z:- Pois ent.io acho que podemos 

cortar muito bem c?m esta verba, parque a 
principal força que o nobre ministro tem á sua 
dis pos1ção para a r eprcssila do trafico vem a 
sAr a ·apinii'lo pul>lica, o zelo das autoridades po!l
ciaes, o cruzeiro sustentado pelll. mariJtha de g11en·a 

Eu, Sr. presidente, pediTia ao nobre ministro quo 
cortasse esta. verba, tanto mais quanto se alguma 
outra causa fos~c neeessaria pata dcspez!ls secretas, 
ahi estava essa grande ver lla - policul. c segurança. 
publica. 

Híl no paiz um"' opiniiio, não &ei se errada, sobre 
o emprego~ dos iiinheiros pu.blicos destin(l.dos para 
este serviço. Ha.poucos dias estando com. uma pes· 
soa eminente, me perguntava ella qua:otas pessoas 
coro~m por esta verba? Era um esLra ngeiro que
esta per~unta me fazia. Eu não podia responde~
lhe ; disse-ihe ' " C1·eio que e~ta verba ~ desti
nada p:u·a as despcr.as secretas que o -governo
faz com a repress.1o do tratioo : - mas reJ?licoU· 
me elle. os e,.uzeiros. a!! jn!ltiças do patz slio· 
sufficientes para isto, e se. alguma. .despeza ha 
P'\ra certos atalaias e vigias, permitta-s~e a ex
pt·essüo,·e~sa dcepeza póde earrer-pela verba da 
polida.-Observei-lhe que não era ju.sta, (!Orque 
o ~mprega deve se~ b~m fiscalisa_do, ier a de;t"ida 
moralidade. Sim, me d1sse eUe amda, mas e do
interesse proprio do ministerio acabar com esta. 
verba, po~que é pasto. para ~r~ndes am~lçõea: , 
E lembre1-me que o nobre mtmstro pod1a mutta 
cortar p'lr mmtas dessas despezas que improfi-
cuo.ment~ ora se fazem· p ~r esta verba. -

. Eu sempre .farei a devida jus~i_ça ao nobre n~
nistro , ma• creio que (U;trJ. mate:r1a da repre <suo 
d" trafico de africanos está affeeta ao- nobre pre
sidente do conselho. Lembra-me que ha. P.ouco 
tempo tend.,·se divulgRdo, ou .tendo-se. susp<:lt!'do 
alguma cousa s .. bre entrada de navto negreuo. 
o aviso sue partio para que se tomassem 0.~ 
provídencras , e pal"n a partida de. um vupor !01 
âado pelo nab:ro presidente do conselho ••• 

O SR; liiiNISTRO DA Jcsn(:.\. diz algumas pa 
lavras qn~ão auvimog. 

O Sn. FEP.Ru; :-.E" causa sabida ; es~as causas 
so.bem·se. logo porque .o nobre presidente do con
selho tomou a peito este . objecto como uma ba!e 
de sna grande .P.•lliti•Ja. Eú q$e_r~ por: !ssp que 
esta ver o a, quando, o nobre .. , Jmm~tro qw.zesse 
que ella subsistisse, passass'!_ para cargo do ne>
bre preoidente·do .conselho:.f!O.tã!).elle ten~ bast_ante 
!orça talve-z· para. ·:9-n~ ~Ua ·.de1xnsse de servtr de 
pMto para alg~!ns:tndtndnos. · · .· .. 

Senhores, ha ·certas· verbas ·que canstitu.em os 
amores de algumas . pessoas ; mal. ellas se Jecr~
tâo, ha mil.cães ·a um osso, roem-o ntà ~ ultl
m8>5 1 Ora dizem ~.tal parte uma nu..-em negra, 
em tal outra · uma Dnvem .bran~· aqui uma·au
trli. am~ella,";o.~olA:outni_ vl!rde; e 'Obri.~.o pobre 
mlniStro ·a estar. sempre a trapalbar.. a mandar 
um va1>9r :_para aqUI_;. !)utro p~ra . alll, o_:dens 
para tóda$ as ·partes, ·e·~_no ·fim· d:e ·tudo nao ha.. 
nada· e..ooa·uma visão; era·um·bote. á -vella 
U~ voz :-E coin is~ tudo 5e iãsta. 
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SESS,\ O E)J. G .DE JIJLIIO UE 1855 

O St:. l ··l':n.RAX:- E' um!l ,·c·dm imrn·o•Jneth~:t~,. 
n~o ncce.ss·•ria, niio ellie,z, p•Jt·q ne :::::et·n~ de pasto 
n cs~;t~ ounl~ir:õe~. constitu~ l)S mnon~~ d~! alg:tt· 
mns po$Soas, ·c ;Wdc fornecer meios p •u-" o. ""o.
lisncfüo de amores de outms ..• 

Casa tl.P.. ccr,~ccr(io c ,-epa,·o~ dt) cac1.i:as - E~tou 
prr suadido que o oolJrc mini-tr« t em _t,)ma d? a 
peito 01.4 t rnb!llhos. dn ca~a. IH~ COI' I' eCc,:no; UtHc&

· m~nte lhe perlinli uma cxplicaç•1~; Quer o nobr., 
rnlnlstro continuar C•Jlll "" tn\bnlhos ela mac hi11a 
c.\e serrar !>•:dm? Sc:::undo 11 <l~!nonstm~~o qnc 1·1 
"" relatorio d•.>. <ligno at\minist ràd ·r, n •lesp••7.n •1 
rnAiV1' q ue .o h.1c1·o. N11 din .·nl •!UI! C:-3S~1. . 1nnchin:~ 
cstr~n o seu trabalho cu est.m·n prc -cnt.~: d.,. 
pois de 3 hoi'M apoons se tinhn obth!Q pouco 
1uuis d~ ntcia PQ1It!gndn cle scoT!lAur n : c j •t nmn 
das t!\boas esta"t'a t\nl p t•Uco ~astü, isto ''o l' ri· 
mcirn d i :~. em .3 a ~ 11om• de tmbalho. Ho s" v~ · 
]\nis que o nosso granit·• c b l ·qu - n oo 1>ódc 

· off~~-~\!er pasta a uma i l'n·~·nção de g•·:tn.tc utili· 
tlad••: em -"1guma pro-rincia p••clcria •·ssn mn
ehlna ser mais pro1lcua, talycz o gr"nitu vlf~l'<-'\P 
menos 1·esist.cnctn. 

Enh-nt;ei agora na parte npologelica. 
Sr. pr•:si<icnte , dou os parahen3 no nohro mi· 

nistro pelo S e U f,ol"nllllaxio : é uma obra dil'!la 
do,; caniicos de H mnero: ó um serviço relevante 
que o nobre m inistro prestou ao foro. Tambcm 
lbe don os parabcns veh sua · refoo·ma dn legis
la~:lo dus passtl.porlcs •.. 

O Sr.. Br..~xuXo :-ApGiado. 
O Sr.. F..-:nnAz :-O nobre ministro cs ta\Jclcceu 

1·cgo-as em contrario.:\ lei a,, 3 olo dezembro ue ISU. 
· O . Sr.. Bú:-mXo :-Exnctamentc. 

O S n. Fo:r:.t\A7. :-A lei eotabcleccu como .regl'il 
garat os pas <aportes e a excépçü~ deu ao govemo: 
<• ·nobre ministro estabel<«:eu como regTa gernl 
o que J~via ser cxcepçào, o passaporte ficou como 
cxc~pçiio ... 
· O Sn. Btl.<xto!o ,_:_ 1\-!u:to bem. 
o SP.. lio.:r.n.,z :-Ko c.ntr etauto eu o lollvo ..• 
0 Sn. Bn.\xn:to :-Eu não. 
O Sn. F llllllAZ :.:... • • • mas . o.les~j:wa quo o nob1·e 

ministro nos 'pedisse nutorisacão para 1Slio. Lom·o 
ao nobre minlStro, ~nto mais quanto sei que o 
n<>brc u.inistro· fo i levado P<Jr um moti,·o aigno 
olclle, de toda n rceommendaç:io ; lo t·d Cta rendon 
tinhn exigido ~s•n r efomta, ü noore ministro o 
sntiS(I!Z. . . . 

Nl\v deiltarei tambem de r cno>ar, porque é mn.
lct•in dl~:na do renovaçiio, cs elo:tios que ,Pres~i 
110 regulanlelltO das custas, do no.bre m>mstro, 
parto llll aun l!l'andc capacidade, de acurnda$ vi-· 
gilills, no quo.l brilha ~o~ homog~neidad~ de pen
sam~ntos, tomllndo-se paro. eada. cousa umu. base, 
ora o tempo, ·o1·a o lugar, ora a medida· do tra~ 
balho, ora. . • niio .sei mesmo o que ! porque, so" 
.uh ores, até os cscri-riies; · por tt·es linhas , 1icão 

. percebendo 300 rs.! - Os .termos ~c con~l~ilo e 
vi~ ta, os : termos de datas, . que hoJe não occup:J.o 
n~m duas ·lililias, custito a. Cada plll'te 30() r~.! 

O.S ôrph ãos ficarão ·sobrecarregados de uín· peso 
immcnso . de despe%!15. Nas prO\•incia.s do norte, . 
principillmente no centrQ, os jub!:es do orphilo~, 
pelo dever q 11e lhes in~umbe, pelo desejo de~ bom 
fazer nos pCJbrcs orphiios; urrecadlio ·até poqne
nos espolios. de Ji>OS e de 160$; b oje se . algum 
ousar . fazer um . inventario cujo moute orce em 

. ta,l qua.nüa, . e se esse in-.enLario !õr distante· do 
lugar. da sna .residencia, dep<lnuaaopo~re orpblo, 
~lle úca .r eduzido ós folhas dos autos. · . 
Esse~ inven!Ariou ssím feito_s produiião gnmdé 

vantagem, porque o pequeno pec1.1lio do orpbão 
~ra lo~ ent.regne ao colleetor e fee11ildava-se pc!lo 
benefiCIO concedido pela asscmble:~. geral aos 

m~s•uos orphãos, U\nndau lo cl.\r o j nro de 6 ~r 
ccnt•) os seus ha\"ores. Hoje ist.Q uào se pó<le 
ul>tct·, porque ns cus~$ absot·vetu tudo; é um 
ctn:nor gf~r:tl. . . 

O Sn. Bn.u;:ri!.o :-Apoi:ido. . 
O Sn. F!lnllAZ :-E se. t1 · nobt·e ministro ·.guej

uUJn autori~açào eu lh ·a conllo, com a cond: '';ão 
de niio manllal-n n co>nlmi.;sões; .quero que ~ nobre 
mhli,;h·•• trabalhe put si: examine,.' veja, e· toone 
P-·•· modelo n l•';:tisla~ii:Q <!c outros . paiz~s, R. le
gislnçilo da n~lgieR., a da Po,.,nç~~-, esse pcnsa
mctHo de Mart111 du Nr11·J no seu relat.Qrio sobró 
a o·c!.>rma da~ cu~tas d~ hypothecas, etc., etc .. 

Scuhot·es, não ,;e póue f:~ze1· h"••balho al~llm· 
S•~lll se t•ceoo'l·cr n t:ws fontes, sem· se esludar i!m 
as matcrlns. E~ta .uos_ em uma era novo, nn .. no:J 
p . .demos. cingir á lei de liOO e tanto• que e~ta
holeceu a~ cot~tas: os emolunienws jnclkinrios 
dc:\"Pm tomar por base n:>o .só o proveito dos 
officiaes de j ust iça:, mns, c princip.llnwnte·, os 
iutel'esscs das par~s liti=fttcs. (. lpoiaclns.) Deve 
ba,·ea· uma cum hinàç:1o 8esllllS interesse:;. 

O Sn- SeQUEm.-\ Qt~Ernoz :'-Assim o. fl'Z a pri
meira Cl!mmissii•;, cujcJ trabalbo f<>i dispensado 
0 11 desprezado. 

O Sn. FE~<nAz :-S~n~IOI'es, eu !lã? descjtlra-que 
os meus eollegas, JUizes de dn·e1to, c"br11ssem 
u m s(j vintem de o)inclllmentos. Eu s ou hoj~ a d \'o
gado, c confesso á cnmara c ao m eu paiz qne 
ns primeims ' 'ezes, e ainda hoje, que mo vi na 
neces<idnde de. r.:ceber · dinheio·o pelo t r ohalho 
q ue fnço, C<lU1pnngi-me muito :. ;,stn,-~ acGstumatlo 
a uutrns funcções. O sa.lnrio .· ~ honruso ; mas &e 
par:\ o nolvogado isi.Q se dà, para o m·a .. istra.lo 
jámttis so cle,·e consentir que elle fiqnc :l. . m.:rc~ 
dê urua cspccie de esmola, quo no momentu em 
que cst.ejn com a •.niio direita lançando um d !Si-

. paeho esteja com a es~uerda. cont:::ndo. o dinheiro 
•1ue se lhe d:l.l {A-poiados.) . · ' 
. O Sn- Tto.Ques :-O senado 'rejeitou a eU\enda 

que ha\'ia passado nqui a . esto respcoto, pl'oposta 
por num. 

O· S!l. FEnnAz :-Se o nobre minist ro quer u ma 
autorisaçii.o.. . Eu tenho medo d~ autorisnções; 
m~!l M Sta parte faça o nobre minis tt<> o qne 
ftzer , sempre ha de ser melhor do q'lie aquUlo 
que existe. · 

En me 11< ~ava, senhores, distante . detta c:O'rte, 
.quando li o . actnnl. regulainento das cu.;tas,. e 
di~se eommigo: « Oh! f) meu collega, Ull\. jut·is
consu tto profundo, advog11do distineto, assignou~ 
.t·e ferendoll, a presenw11 á assignat11ra impcrialtnu 
.~gulamcnto> desta nata:rcza! l" D u\·idei, c t inha 
rm:ves para dnvid•u.. . . . ' · 

O SR. BRA.KDÃo :-Excitou · o clàmor geraL 
.o Sn. Mt~tsTno nA. Jcsn~., :- ·rcubo pro~ái 

conttarillS; ' · - · ·· 
. O. Sn. BM~DXo ' -SG o.s"toU.,4$ Pllbliea~ valea 
alguma cousa, quasi toolas eUas clamárl\0 CQIItta 
·esse · r egu.taonento ; c ·os bomeos .do · fôro .· sa boni 
perfeitamente di sto. . - · · . 

· o SR. Fzru •. ~~-:.:..::E~ ~toa. pers~dido <{ti~ . du: 
vldando, fu: jU$tic;a ao nobre · ;niaistro, , porqll8 
logol, por meio das arrata.r, acudio ao :mil.. . : 

E11 · digo, Sr. presidente, q11e· hoje tenho · Vêf
SO•tha de apreaentar a conta- das despez1111 judi
darins aos mens cllellt.e.... - : · 
· ·o Sn. lln.\:o:DM> :-Tamb4m cu; e óa ·'·erdado: rü 
Ycl'l,~nha. . ·· . . · , . 

0 Sa. F.Eilllü~- Priocipalolent4 o. doe oGidua 
de justiç.l; :estes :sobre qulqvr . objecto ._. 
toilo au&DA- ·.a: -Auioll; aut.oa d4l -c!>ada.. a11tos <llll&lt. 
autos· daquillo, etc;; da aorto quo I. Ut• diotlel· 
r no q111l se gasta! 



Câ'nara dos Depttados- Impresso em 16/0112015 03:40- Página 15 de 16 

O Sn. B:u.x uÃo:-:;) se o fi"m fol dhn.inuir ·,u 
J .,mandas. 

O Sn. F>:nn.•z :--Agor:> pi>r ouLru la<lo ; " nobre 
ministro acaba de t.o ma1· uma medida para o•sta 
córto qu~ ·não me parece digna do s.:u cl'it"rio. 
O nobm minist1-o, ni\o contente com o ~··àndc 
numero d~ cscri\"iies que havi:lo ne8tL1 C.Vrte ... 

O Sn BnA.:mXo :-,-·E nns prov.incina. 
O Sn. FERUAZ :- ••. cre~n ainda mais dous \ 
O Sn. T.IQ~•.es: ~ }~té quatro dcv;a erea1·. 
O Sn:. }'t:nn.\Y. :-senhores, cli fui aqui juiz de 

<lircito: no men t-empo os cscrh•ãc~ niio tinhiio 
de que \'i\·er. · 

·o Sn. TAQll~: - Gonhão mais de l O:I)Q(),S por 
anuo. 

O S n. FF.nn.lz:-COnl as custas agora é as~irn? 
Eu o duvido ainda; m«~ no meu ttlnopo, repito, 
no ànno de 1::ll5 muitos escrh:ãcs nnu tinhão de 
que ·vh"er . . Ora, o n"brc ministro sab~ •iu~. ~x
tinctos os julze~ pri~·ile!;Jiados, os escl'ivil:os Jlcariio 
pertencendo ao ch·cl; uahi resultou o augmento 
de g1·:u1de . numero dos mo;smos escrh·ães : hoje 
sepm·u.-se o juiw commP.rcial do civel, ~ o n(lbre 
mmist1·o nomeio., crca mai,; d ·us escri viies 1 Per-

. guntu e u a o nobre ministro. já precncb..,u os. 
lugar~s vagos! . Eu achava quo os de,· in extin
g:lir, p orque a lei m ·sm~ manda ist ·•· !':>o acho 
n~ccssori•> um tao grande numero de cscriviies. 

O nolJre ministro estabeleceu um ordenado 
para o thesourclru dos orphilos : creio que o nobre 
ministro não osta\·a autorisado para o f:•~er, c no 

.menos .me parece que devia tel' algum:~ C(•,.~i
dera.;ão para o·· corpo legislativo, communican
do-lhe a necessidade. e;,a meilida que tomou. 

Se o thesvUl'Ciro dos orphlíos da corte Jo Rio 
<le Janolro precis:. do ordenado do 1:200~, os 
thcs•1ureiros dos outros lngarM tambcm prc-
eisllo. · 

O·· Sn. BR.,~oA.o:- Apoia•t•), t~on n mcsmn rcs-
llonsabilidBdc. · 

O . S n . SA:<iT-'S E Al.MUOA : - E não ba quem 
queira servir este cargo. 

O ·sn . . F,;:na...;.:....,.E; co·~., o nobt·e deputado diz, 
nilo ba q_11em . queira ser·;ir este C3rgo; a mzão 
c a segu1nte: q;u<ndo a moeda das graça..o tinha 
vndadeiro valor. o homem capnz, de uma loca
lidnde, que scrl"in o ca.·go de tbosoureiro dos 
orpbãos, dentro de ccl·to tempo recebia uma 
co~odccoraçio em rcmttnero.~iio do~ &cus aeryiços. 

O Stt. Vmu.To: -E mesmo Ol'll mnis oneroso 
este cargo. . 

O Sn. Fl!!'.nA1.:-E · eouio obsena o n<>bro de· 
put4do, c1-a mais oneroso do que bojo. O tbe
soureiro dos orphilos tiaha sempre o ltabito de 
Cbristo depois de certo uumero de annos de 
servi~.o; era o homem mais pro~. do.luga!', um 
desses homens dn governll.nça, que Ul e;o::en:er 
gratuitamente ea~e emJorego, mais eom o intento 
de servir, do qn0. pd() desejo da gaogncia. · 
H~ ainda . outra . razâiJ: f<>ÍS .a . lei nilo manda 

que .o dinheiro· dos ·Clrphaos sejtl ~colhido n~ 
tbesouro · naeional1 Pois aqui na cOrte não era 
melhor, em ·vez · de -entrar· esse d inheiro .na.ra o 
eofre do~ orpbíios, passar-se guia e fazel·o "entrar 
nos cof're!i : .pubüeos por. meio deSS4 · guia ! Não 
se podia tomar um& providencia, relati:vamente 
ru: joias e outt'OS object.os, para ó deposito pu
blico ~m a obrigação do pagamento ele · ~
t.agem .qne alli se cobra' ·E assim, esse lo200S 
que é ·.Urado . doa .. dinbeiros dos orpbiios .-para o 
ordenado do ·tllesoureiro, não 1iCAV4 ·paro. ·eUes t 
Eu n4o estou di~nclo isto por opposiçiv, são 
retlexlles que faço, p01-que mesmo póde·se suppõr 
que esse l:20:l~ fol dado, n iio ew relação á 

nceessida<le , ula s em rela~ão á pcs~• ·n qnc cx&r cn 
o lugao· de U•csou r;,it· • dos oq >buos. · 

Voll o::ol':t, SI'. p resi<l.:ntc, tratar J e Ulll pnillo 
sden tilicu : o nohrc m;n.stt·o me ha. Jú purolonr 
quu lhe façtl alg11mas c, n,;uras . E' subrc a lne
dü.la que o nobre ministr•) tontou r{~ l nt.h·fi Ú$ ·su-
cicUnd.•s cru e~ ,mm.!ludita. · 

So·. proside11te, n e.;te pa.iz existi:í o cllff,.t·cull!s 
SQcicda.dC$ e m cOllllllRnd ta, funccionav:l " á v.ata 
d., g4)ver.oo h a · ntrios annos : eSl-'tbcleccuasc úrua 
sociedade b11ncaria tln ~ommandita; funcc!onaya 
~\ Visla. .d~ ~n\:el'n• 1, U ÍllltCci~lQOU l)OL" lon'g ti ~ei11p0 .. 
P~lll ·lnlnlSteroro dn razo>nda se fizcriiO tran;; ICÇÕI:S 
coin e;t,n sod" lnLI .• : dll>l"" f<~r:t., t:ll3s, ·Importan
tes. Act.ava-se essa s ck-dade reconhcr.i,ho por 
toda parte ; o tr.bunal !lo cr, mlllercio mnno.lou 
regis~ral' o S•·u .t itul-o, d épois de p:t:;-o o COlll{JC· 
ten te s ei!" p rop.orciohal. . 

HllU\'C lll!lUCtn, ·uma P<!SS()a muito dist iucta, 
S::!m duvida, tlc vnst ••S cunhcchncntos u. r~spcito 
de fir.nnç><.s. 11111 lo"m""' <tue cs tu,j,, ba sta nt:" em 
t•elaçào 3f>S i utcrcs.;:;e.~ e ao estado ·Jo nM~so ;.,ai:~.:, 
que ~e l~ntlor .. u du <til~ u ma s oc!eolude em WJn
m;LHdila por nc41ü~ . .; pn·li<l prodt!Zir o nugm ~:nto 
da íeb1'e agitoU\ foz SlUlS r~!lexiles no senaJ~. o · 
nobre minis tro pnr"ct•to assentir nessas rdlexues, 
e sem s~ lembrar <lU-= o obj ccto exist io. j iLdé 
.hn muit.,, Cl sem se imp •rtar q ue se dissesse qne 
o nobre mi11istro nn.Uwa a reboque por um acío 
seu. que eu n;lo ~r.i t~()mo qnali fiqUt\ ... 1·Ucnou. 
no t ribnnnl do commorcio que cbaucel.assc o re
gistro dos estatut.vs d~ssa sociedade ! 

Eu, Sr. po·cs id:mte, pno.lia discutir com o nobre 
min:stro, as vnntaH~rts tJ·essns nssocia~~üc.:t, mas 
d ü:o · cs~o lerr<>no e Jis t:nl irei sóm~nte o seu 
neto. Es~e acto do ualH'P. ministro importa uma 
interpretação> ; c essa i·utcrpreta~>i'io scri• aulhen
tica c d<lo.trinal'? ~é importa interpretaç:\o au
thentica, não t-inha atttorisa~ão pnt·a · tal : se 1m
porta interprcta~iio <loutrin~l. esta competia ao 
tribunal do comt.ncrcio,· qu~ j:1 bnvi11 .regi~to·a.do 
essa soeieda•ie ; o se " nobre niinistt·o cntrutdi:.ll 
que o tribunal do comnwrcio !1n\'iR obl·ndo ·•nal, 
u nobre mínlstN n ho e•·a o tribunal · compPtente 
para tomar n delihernç•1o que tomou, maudnoodo 
chancellar os es tatutos des•a socicdad~, nrrogou;.c 
assim uma attr íbuiç-t,, que w\o lne competia, 
a rrogou-se a uma nt\tibui~no qtu) eompetin a um 
tribnnnl de !!• instnncia ; c o nobre .min1sLro 
tanto rcccmhcccu isto, tanto reconhccctt o stm 
cno, que depoi$ nc~5cs nO"•>S. •·c;lllamentos do 
.tribunal do r.ornm~rcio o.·stabelecen um l 'CC11r so 
para o com ctho do estado ! O h I de~ te" modo re
conhecestes IJUt' o · tl'llmnnl du commcrclo ~stava 
no seu direito, c qne et'B preciso um melo o umn 
auto1•idado J>olt'a reformar o seu o.cto, o quo essa 
autoridade n1io crn o. \'OS:ID. o o m eio nilo era 
eue de quo lnn•·nstcs mito, nilo acndo C$SO Tosoo 
~to mAiS do qnê um golpe de CSI.tldo (opoilldosi ; 
e em que ocr.n~iiio. e c.m virtu~e. do que, di· . 
zei-me ~ Foi umn neccssodado poltt1ca, unta ne
c.ssidade de o.poio.. . :\'li s eria nossa ! Pois pant. 
merecer apoio o nobre 1ninistro pl·alico. <>s 'e ~c.&D 
fôra do tempo, . a · dcsh~ras, c de mais a n••~ 
ne"o. que n!io fez tran~nc~õc~ : cou1 cilso.. soeic
daêl.e, e nega que existtstleln o.llt~as soc.edndes 
iguaes, que essa sociedade fotncclonou de l!-ccordo 
com 9 governo, ·contractando com _cll-:! !.· •• 

o SR • . Mi~rSTRO DA. J"Cs'ri~A.:~Mas nuo l lic roi 
permi~tida a emissiio de tlcçõo~. · · 

O SR.' FEll.a.u ; ·-O nobre min!stro não lhe P"-~'
mitUo nad.!., mnndou cbancellar os :seus estatutos. 
c os estatuto~ · erão. h a muito eonbeeldos .õ· se :~.
ciaraS&o que as. sococdades· em command1ta uao 
p()Clião cmitlir acçõe!l. .• . 

O Sa. ML'>ISTRO D-' Jusnçi:-E' o q«e clccla•-a 
o nrt. 1 o do decreto. 

O Sa. F~RlUZ:- Mns se võs 1ize.;tos isto é por 
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- SESS,\0 Bl 6 DE JULHO DE 1855 
']_Uf: lH'IllV~ llil ~Clk:tdo 1U)1a ,.():r. qnr,: '\"OS fez Jlh~· 
ditar, c QU <~utito u Iniuhslcdv e.st:n·a ador.nccidv 
em um pl·ofuLH\O sotnno, on !~·i utun ncc.o,ssiàt~de 
de \'ida n mc·lidn de quo! lançou tniio. 

ScnbQtCs, :lS ~ocic>da<.fes t>m ccmmandita com
pocm-8e de du:t.s &orteR de sociedttdcs, a em nome 
collectivo c n (le capitaes. O codi::tó, t1·9.tnndn em 
nm titu!o c<pceial. dd me<lidHli relativas a difTe
renLes sociedades, c~t!luelcceu quo não pudesse 
retit·ar .. sc n.lgn.m soei o sénl o aceot·dô dos out\·Qs; 
·m.ts o · codig..t1 est.'ll:lelcêendo isto em geral, não 
podi~'l., sem cahh· em un" _ absurdo, abL"angeL· os 
!:U,'lc-ios cotnmnndttnrio$, c sómcntc os socios so
lidarios 0\1 nome coll~cti,·o ; porquanto para. nqu.el
·lcs mio requer outro requisito ou qualidade que 
c fo,·necituento t1c. callitaes ; as qualidade_s plls
soaes tlãO lhe $ilo nccessarias e nem exige o 
con hed men to <l~ srns 110tnes, n~m o seu regis . 
tro. As<ín1, que a: referh.la di~posi~ão sômente 
pód e corresponde~: os sacias solidarios. 

E qunes os motivos para essa violencia f,~lb 
•ãs <;Oci~dad~$ . ~m c.omm~udita? Taes sociedaJes 
põd em s~r l'tl inosas, nunca por~m pelo lado que 
as encRr•·•t.t o nob.:~ lllinistro; :serã por outr~J 
·lado, m~nos po~ ~ssc. 

Querei~ saber quaes são os perigos da sociedade 
em comutatHlit«? ~íi•> a a1•aliação do~ bens que en
trarãu cotno cap,taes, são ns tt"ansmissües ou trans
f,r·encia• de a cçi:i~s sem a 1·ea\isa~ão das entradas. 
, O Sn. )fisJSTr.o n:, Jr.:s·nç.\ ' _;Tudo praya. 

. Q SR. FEnn.<z; -Sim, prova, pürêm nl\u pllra 
a medid:. que tomastcs, sem a nã(l l'~alisa~.ão 
das .entradas pól' fnltu de garantia d"os cessio
narios. E aind:.1. o de se•· atTccadado o cnpitnl 
e :ficar este em mãos fraudulentas, ')UC com eU~ 
podém abnlar (lntcs da soeiedau~ eütt·nr·. em op~· 
r~çõcs. ~ .. Roparni bem, c ·ver eis quê ~sses pe .. 
r :gos pernHl.ll'"cem niio obst.wtc a Yossa medida. 
Q~ inconvenientes q\\C imaginais não sãO l'CO.es. 
.H • ·1ner.ts distinctos como Troplung, 0-.li.\un Bar,·ot 
. Fil1ppc Dupin, Ortolan, 'Volowki o oult'os dC: 
,mon.-;t.nlo n futilidade. dn vossa opinhio. No .par
l3ment•J ft·a.ncez !o! ella comhatida colll todo o 
.vi"or por varia,; vezes.. . . · 
, Ell 11>10 estou dispo~to agora a entl'lll' neS$as 
.dis~ussiics, mas se o nobre ministl'O quize•·· ctt 
entmrd largamente nel!a. 

Sa o nobre ministro. entendia que a moto,.ia 
:era. líquido., porqu<! deiXO\\ subsistil" tanto e por 
tnnto tempo essa ~oekdadc sem tom•1r uma me
d~dn só? Se a m?-t~ria não era liquiu_!l P>U'a que 
nao fez como o mm1stro !r.o.ncez, ].-fartm uu Notd 
e .niio \"<)iO pedir uma medida s<>brc est~ Qbject~ 
ao cm·po !Qgis!oti\'O ? Po1-q ue n:io seguio o voto 
tl~ maio>·ia <lo c~>nselho de e$ia<lo ? Porque, Sr. mi
m~tro,- a•.1 mesmo tempo arr!>ga$tcs o direito· ~e 
inteYpt·ttar e ole applicar a lei? Parn. qu11 an·o
gn.st.es este -dir.eito pas~ u.mll._ $'JciedPde especial 
e por um. moLtvo espeeml, e sob o peso de uma 
odtosidade? Pam quc,scnhorcs, tudo i$SO? E' o 
UlliCo .perigo· quo eu vejo na aclministraçio do 
nobre ministro; elle quando. que>: salta por·tndo 
faz o qne quer,. não , se. inrport.a com· cousa ar: 
gama, uem a lei, nem o respoito ao corpo legis
lativo o impede, elle se torDa legislador exeeutor, 
tornn-se· J)útlel· juo!iciario, ·Ieçislativo c executivo, 
desprcz" todos esses prinoi IJIOS lu minosoa de qu~ 
!nz praç.!l, quer .uma. mcdiJa, e cU ~~o b3 de IIC pô~ 
<)m prn4cn, ha. de ser um homem perigoso au-
rautu uma rc\"Qlu~ão... · · 

O Sa. DR.\lW:\o:-Felizmento. l!ÜO vai para 11lti. 
O Stt. F.1t1m.u: - Verdadeiramente não sei. cn 

ll.<lho o nobre ministro com. ecrtas dis~si(õe, 
para .ruzel"! :ttiumphar suas ldéas,- ou as tdéas-de 
ou.h·os que n.dopta a todo o transe; aem se im· 
portar ~om obstacnlo algum. · . 

Pcç~ !lgor?- i1 <nm::n-3 ·que 10ttcnda 3 esse i:cli! 
elo. IDinlStCl"tO Cm COtn_P81'2ÇiiO_ com a sua indO· 

lwci:~ em matorin igual. Não pertence ao mini~
kl·io a :lpprovat1Eo dos estatu.tos o!c sociedades 
em no me~ colleet1vos, não ê isso materi a de con
teucioso ndmínistrntivo. é lMt.eria, segundo Cho.
:veau, de :summo impcrio. Alü não e:üstem so
ciedades em nomes collcctiYos funccionando sem 
ter· os seus estatuws ~<pprovados? A sociedade 
dos tr:m;portes nii:o (uneciono_u, não fo\ ~rgan_isada. 
pol' um parente de um mimstro, não funce1onou. 
~ niio quebrou sem ter approvaáo seus estatu. 
toti? Na província da. Bahia niio existem eoixas 
economicas que não são outro. couso. senão bancos 
de de·scontos, cujos estatutos não fcrào nppro
Yüdos ainda pel<> goven:.o? Qúe medidas tendes 
tQmado para es~as sociedades? Que medidas 
haveis tomado para com uma sociedade de carnes 
OL:i cortume desta eõ1·te'! t\ào e:..istc essa socic
obde? O sr.a fundador rifio ba 1·ccebido parte de 
seu cnpital sem ter :;cus estatut.c;s appr<Jvados, 
o não está clandestinamente funccionando? Essu 
s~. Souza; cuj:1s intenções eu . louvo. não fez 
cbanlllda c ruatisou perto de mil contos ue rêís? 
Sua sociedade e anonymiL, f~tncciona, e -entretanto 
o goyerno não toma medida· alguma, e só tomOtt 
por essa sociedade b&ncnr-ia, porque no senado 
se desp~rtou. a idé.o., e porqu.e havia perigo de 
'Vida se o ministerio não gssentisse a essa recla
mação. Perdoai-me, Sr. ministro, tanto ~elo em 
umas circumstancias e tão poúco em outras me 
induz :1 p, .. nsar e ·a dizer que ·O '\'osso zelo para 
essa sociedatle bancaria· foi pharisaico .... 

O Sn. MI:>Ii'Tao· n., JusTiçA.:-os·c3tatuto; dcsca 
sociedade estão pendentes. 

O Sll.: Fmuuz:-Ma's jii se fez A clutm~tdn, j;;i. 
se ·reah;ou pat·te do cap.t.ü e funcc:iona ; e quando 
toJo .o mundo sabe disto, não é possível qu.~ a· 
govemo o ignore,!e tanto mni.squnndope='asmuit<:> 
un hhs ao goYerno. são accionistas dessa. sociedade. 

O Sn. SIQt:El·R~ Qt:;E~noz:- Is$0 prova que )Hl 
garantias . 

O Sn. FE:hnAz;-ELt r.ão ·~stoa dizendo que não 
haja garantias; fallo· da legalidade o>U Hlegali· 
dude o!a companlli:1. . 

Ora, _porque motivo dormio o nobre ministro 
a rcspc1to desta, c só se mostroU: ti'io exQeto, t:io 
dilig.;nte a respeito daqu.,lla a ponto de .nct'O· 
gnr-se o direito do interpYctar a lei c do fn~cr 
até uml\ nova le!!islação? · · 

Sr. presidente, eu tenho tomado, po.rece-rne qne 
sem proveito algum (m7o apoiados), o· tem,po:J dll 
c.amara . dos Srs. depntado$ ; .mas. eu. nao !llC 
achava prevenido para esta -discussão, e. afian~" 
que não desejava ·mesmo dí~utir o ox-çamento> 
da jttstica, mas só o do impecl.o, porque nclle 
eu podia discutir as idóas que ténbo sobro os 
melhoramentos do meu pah:, por-que hoj~, se
nhores, os meus estados, alem dos que são 
necessarios para 11 mantença da minha >ida, Y~T$lio 
:.obre os beneficios· m.,teriae~ · do mell paiz, e o 
mini.sterio do im perio é' aquelle a cujo cargo S<J 
acha essa gral!de '"~cessidade nossa.· das pro' 
vincins de todo o imperio . . 

Perdô()-mG o nobre ministro as mlobas ret1ec 
xõe,< ; eu nito. desejo :nunca · o!Tendêl-o,· e sinto 
mesmo .que S. Ex. S(l· acho . tiio , .md :cbllocado ; 
sinto que niio possa estender seus braços, que 
haja uma pressão q,ue o tolha; .mas · 4llt deseJo> 
que n sua intclllgeneu1 não IH• lance para. ~rl"()g:tr
se poderca que não tem, para. in~erpretat-.lei~ 
e pnra . Caur outtaa . c.oue.as ; i8'80 deye pertencer 
a o11lroe •. Nôs aomoa moços, devemos respe,it.a~ 
a conatitui~o. d~vemoa reepel"'r o• dir.eUo8 do 
poder legislati,·o e a cllo 1nt.e1ramellte sujeiter·no!l. 

Sr. presio.lento. nqni termino, docliU"ando <J.I.Ie 
tenho de. v~r .po~ algumu du vcrbu do Ol'I;'.S· 
mento da justiça.. .. , . . · . '· 

A. discÍI.sqão fiea adinda pela horn. Levanta·~ll-
a. .sessão. 
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SESSAO E~l 7 I..)E JULHO l>E H:)5.') 87 
se .. s.ão eru '2 de oJnllu• I prego em \'il'luue do decnJto d., It) s_,temb•·o d 6 

i tt>:tll. deixou de l'{'C~ber, como :1 consulta da sec-

1 
\1'i•>. de justiÇa d., conselh<>. ue estado, 'l uc [Qi 
0~\'1da a ess., r~speit•>, afim do que, <ic confur

Sll!oi~ARto.-Ezpcdien!e.- Ap•·e~antaÇlTo e ~CU$- .I mula lo e•>m a impr,rial r~«Olllçiio <lc a du dit"' 
siJ.o de ,·cque>-imentos. Dis~ur&o.t dos S•·s mi· 

1 
mez de Outubro, seja este nPgocio resuh·iuo pel(• 

nish·o do impe>;o e Góes.Siqueira.- Ordem do 1 co•·po legisl.akrv. 
dia.- OJ•çamento . da: jt<iiiliça. D~cu,·sos dos 1 « O ~upplic~<nte allega qU.e <endo nomcatlo pela. 
srs. Vi1'iato.e Mello F•·anc~. I carta Lmpet·•nl <.lu lo de Julho de lt:I!O thesourdro 

pagador da sobrcdit:l capJila, onde sel.'vin desde 
A' hora do costume faz-se a cllarnnda, c nclüto-se ll}!)u . com o ordenado annual de -tOOS, est:LlJéle

presentes os Srs. visconde de Baependy, Paula c~<1o pelo decreto üe '!1 de :Março de 1800 fó,·a 
Candido. Corrêa das Neves, Lima, Leitão da • n:to .obstttnt~ a cit.,da Cllrta e setts lon"OS c bons 
Cunha, J'osê A.sMnso, cof)P-g•l Leal, Paula Santos, I ",Crnç.~s, prtY.'I.~? dess.; ,·,mciment.> desde liJ tio 
C~rneiro de Campos. Caldre e Fino, Fausto, :s~tembro de liji)!), pur força do citado decreto· 
Seceo,. Se>\ra, Sayl\0 Lobat•l, Sob1·at, Dias de Car· en~reb.nto que a; ~mpt·egttdos <lo: ropartiçô3e~ c~ 
Yalho, G&es Siqueira. Castello Br!lncc, barão de I CUJO . numer•> se J~lga cornp•·ehencli.lo tem sido 
Maroim, Theophilc, Luiz Cat·los, Belisario, An- marutdo o r espect1w orJenatlo •. 
tonio Carlos, Almeida c Albuquerque, Cunha, ".O proc11•ador da coróa s .. beranía c fazenda 
Trix~:ira da Macedo, V. Lisboa, Aprigio Guima· nacronal, ma:ldado ouYir _.:obro o objeclo, jufo~-
t'àes, Araujo Lima. Raposo da Camara, Viriato, mou que, supp:>st<> cu~ · rrgur de clireito não seja 
Dutra Rocha, Bernarde . .; ile Gouvêa, Ferreira de a fazenda pub!tca obng,,da a indcmnis:aMio at- · 
Aguiar, .Rib~iro da Luz, :I:aques, ~ntos e Al· g11ma pela extinc~;!o de '1Ualqll"r em[>rego, e•sa. 
meída, ArauJo Jorge, Dornmgues Sl!va, Padua rPg!·a tem na. prat:_ca sotrr.L!o ex.cep<;ões, ceuendo-
l•'lcury. Cost:\ Machado, Parauaguá., Btttas, Gom~>s tuu,_t.-ts •czds a r~zoes tlc rec<~nhe~ida jnsti~a ou. 
Ribeiro,- :Brusque, M~llo E'ranco, Horta, Au~usto eqmdude, cuncluLndo que ao g•>verno imperial 
t;he.ve~. J>uiz ~oares, ~fendes de Almeida, Pllllla eompete re!!"lveo· sc.b1:o R prdencito ·do suppli-
Fonseca, Paula Baptista, Lu1z Araujo, l'aelleeo cante, exphcando o c1tado dccl'eb de 10 de Se-
.Jo•·diío, Nunes Gonçalves e Azeredo Couth1ho. tcmbro de !S:)Q. 

!Jomps.recendo depois o Sr. 'Pedrelm, o Sr. pr~- . " A secção do justiça do conselho· de estado 
sidente declara aberta e. se;são. . diz em acu parecer que bem poucos scliin ttqUel· 

~es .a quem a mediúa de equidade, se nüo de 
Compa.recem depois os S,-s, !>{o.cbadD, . Rodri- JUStlça, t· rm •da pclú corr.o legi$lati\'''• de con· 

gues Sil'va, Fernandes Vieira, Jlipl'olyto, V<eira sen·ar. aos et~pregados, cuja reparti~.ão e lug~ros 
de Mattos, F. O~taviano, Jaciclho de l\fendo11ça', têm s1do extml:tos, os t•.,sp~ctLvos ordenados 
Travasaos, Barbosa dB Dunhll, S·•uzn Leão, :uon- mesmo niio selldo .,nes ''iblicios com maio; 
teíro do Barros, Bandeira de Mello, Sá o Albu- razão del'esse ser ap~lícnda, .ro que ao suppli- · 
quarque, I.ivramento, Nebiss, S<1.~'1iO Lobato Ju- cante, que ·co<~ta lll!Uõ de mdo' sec11lo de bon~ 
nior, José !Iathias, Ferraz, Antomo Candido, serviços em di1·ersos cargos, e dnbi deduz o·di-
:Figueira de . M.:llo, Nabuco, Teixeira de Souza, reito ·.delle desde a cital" época, lO de Selem-
Lima e Silva Sobrinho, Zacharias, Bandeira de bro de i850, a<) pagamont" do ord~nado req~.~c-
Mello, Andre Basto~, Pinto de Campos, Sl'),_Ueira rido. 
Queiroz, Eduardo França, Brandão, caneco Silvu, a A ~ommissão tenuo ~m considera.çlo os bons 
D. Francisco, Au!:usto dfr Oliveira, Pacca, Pa.r •• - sQroiços prestados pelo supplicante po1· níais de 
nhos, Pereira de :-;;•,.a, Saraiva, Candido Borges meio seculo e a. sua ayw1çadu. i !a!le, e parecen-
~ Henri·ques. do· lhe que por este; moti•os se acba nas mesmas 

U-se c approva-sc a neta dn anterior. cireumstancüts e lhe nssi$tcm as mesmas ra-· 
zões de ef1uidade quo ueteroniml.riio o fa.l'or úUtOr
gado pelrt resolução· de Outubro de lS:l~. e .. utro.s 
que extinguindo diversos empregos nundai.riio 
conservar nos que os oecupaviio os o•·denados 
que pcrcebiii.o, tem n h.onr.1 ue otrerecer ~ con- · 
s.iderar-íi.o dost.n. :tllJl:llSta eam:ll'a o seguinte pro-

t;,.-, omcio do Sr. ministN da fazenda, enviando 
o m~&ppa b. 560 du operaçõea o~con-idas na. sec
dio da IUI&ignntura e snbst.ltui~o do papel-moeda 
Íltê o ftm de Junho pro~imD fin.do.-Ao nr· 
cb!TO. 
·Um requerimento dA camara munici_pal da villa 

de Cunha, comarca de Gu.aratinguetã, pro\•incia 
de S. Paulo, pedindo uma loteria para a rccons
traeção da In :atriz da dita villa.- A' cammissiio 
de fllZenda. 
D~ Caetano Evaristo Vieira de Sá. subdito 

portuguez, pedindo dispensa na lei pe.u poder 
naturaliur-se.- A'.· commiai!ão de <:ol'!stituição c 
poderes. · . · 

oe· Josê Pires Moateiro, lo tenente tia armada, 
nacional e imperial, pedindo providencias contm 
a inj .. sti~a que diz ter sotrrido com a sua reror

' ma.-A' oiommissiio de ·lllSrinha e gucrrs. 
Um·se e sÍQ ju~dos objectos de deliberação o 

seguinte proiecto e voto em separado : 
• A' 11egunda eommwlito de orç:tmeQto r.,.i pr<!

&ell~ o aviso da secretaria da· )uaUça de 23 de 
()Qtubro do aano passado. cobrindo não aô a Jl(l· 
tição pela qual o ·coaego da capella imperial 
Pedro "'No'lasoo de Amorhn · Vlllladares, requereu 
ao govemo a. indemniaaÇâo do otdeudo o:fo 4001J. 
annu.aes· que 'Percebia. eGlllO ~e110w-eiro da meli1Jla 
impe'ríal capella, e que pela extincção desse em· 

jecto de resoluçüo : ·· 
" A 11$Sernb!.:n. geral logish<tint 1·esol •·e : 
" Art. 1.• Fiea o governo. auto~isado pa.rn mnn. 

dar abonar no conegu P~dro Nolnseo de Amo-· 
rim Valladare$ o onlenndo que lhe competia de 
400$ nnnuaes estabelecido pelo d~creto de 21 de· 
Março de 1800, e carta imperial do 1 ~ de Juli1o 
de 18l0, e que tzm dei:c:ado . de pcrcebet·. · · 

tt Art. 2.• Ficão t·ev,ogru.lns as . disposições em 
contrario. · ' · 

« Sala da< sestõ3as, em G de .Julho. de 185:).-· 
.·L J. Hen.-iqu.es.-Faufto .A •. 42 ...lguún•. " 

... Penso que nenhum direito tem o .petieíona· 
ri.:~ s.o.quo :J!.retende, p~rquant.O tenlo-se e~tingu.ido 
a .:ommissao ou. encargo ces-wu o seu direito 
Mil veocim~ntos correspondentes, na coDfo:rmidade 
da regra, anti~ da nossa· legislação. constante 
do alvará de ~ de Junho de 1i74, $ 1• a 2, e 
de outras leis 11. que se 1-eporta o avbo de .S. 
de Novembro de 1853 ; e tambem ·quo I!Jé nio · 
J>Me aproveitar a oonsideração da II<!Ó<l&eidllde ae alll:iíentos para se lhe tna.ndar continuar. cO 
pagamento daquelles Tencilll.ento4 atê que tenha· 
o\Uro provimento, aegundo ·a dauallla usada ell\ 
taes eoneeso5es, visto qlte COD$erva elle o bene-
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ficio, ~.-·u Y.-.r.l:: .)dr.) t--mpl't:>~() : ~Jl~,·<·l)· lo .. sc dem~iF> 
''dv..l'th· '1"'' s .; u pet:don:wio fo~se Dposentn,lo 
no lugar ot,, thesoumlro do callitlo, :~~ilo poderi!\ 
ter o u1·denado por inteoro. atiCIHO o seu tempo 
•lc ~~r,-i,.o uesse h•:-,>11r, que se nao del'e con· 
fundi1· com o Jo llcn~ficio, que sctl> tlu\·id:• ellc 
SC l'\'-~ olc longa dat:J. ; c tinulmenL~, que no poucr 
le,gi-sla:ti\·o IÜlo compele C, iuccd~r mt'~C{"S pccu· 
1\larias por s~rviç-os pr~stndos. 

tos homens do. seienci.a, eut..:!ndcu o go,·~rllO t},llf) 
lhe e<>a·ria o imp<)rioso dever de-fa1.e1· o quo dc
JMndesse dc\le, não só para impedit· · a int rodllc-

. ~ii.<) •la epi.Jell)ia, como para tranquillisnr ll po
l pul.ação, e att~nuar a in\ensidnde do tnal no çaso 
·
1 

'úe qu~ fosse•nos tao infelizes que nito pudes<cnw~ 
conseguir e\'ital-o completam ente. i 'l'ratou pois o ~OYemo de tomar -pro\'i<.lenclM, 

I ouvio pess . .~as competentes , e depois de lulopt.ttr 
" Sou portanto de p~l'(·ccr que se Jcvc i1Hl~fe1'ir 

a c_st-a supplicn, c que :lo goycrno cumpre :>ppli
caL· a Jc?i, c d~ ;'lccv)·Jo com ellJ' decidir Uns ure ... 
tençõcs das pnnc.~ indeferin•lo a$ que s:J.o opposlas 
a direito . 

Ío PA~o <In c:tmar:t dos dcput:1de>s, em G de Jnlho 
do l:);;ii.-JI . .d.c d« "\I. Ta~ue:s. , 

l 
1\S tn~J.iJM que pnreci:ríio mais conveni~ntes, jul
gou quo niio devia circum~cre,·êl-as à c.órt~, c I uno nntcs e•·a de s~u dever estcndet,as ás pre>· 

1 VÍllCiQS marítimas, SCffi ElXC6pÇii() de uma 'SÓ . 
I Assim procedeu o ministerio, c snihn o nobre 
l defoutado que em circular de 10 do Outuba•o de 
! J:j., .t o go1•c.-no , trn11smittin<lo aos presidentes 

I dess::ls pro,·incias as instruc~ües por <JUO._se de,·iào 
reglllar no proposíto de e\·itn· a intt·oducçilo d11 

1 cholera, ott de diminuir- a intensidade do mal so 
?crlindo a palavra t>ela ordcn1, o St·. C:m•Jido 

:\fendes r~z algumas obscn-:u;ücs sobN a ord~m 
em-quc·foi collocado ''" lisÚ\ dos orn.dorcil inseri· 
pi.Os -parn n discnss1io do or<;nmento dn -d~spet:t do 
lnini<teri<• rln justiça, a clt-poi" de C>'JlÜC.,ções dadns 
pelo> Sr . 1• sccrctnl'Ío, o_ Sr. presidente declarou 
q~7 n~•> podia deiMr ~te regulnt--S<:l pela cl:•S· 
SdiCA~no que achou fc1t.q· •: quo cst~ so>brc a 
1ncsn. 

Cõniiuún n <.!iscu,.~iio <lo rcquCl'Íll'lcnto élo Sr. J"ei· 
t.'lo da Cnnha, otrerecttlo cu• tmta dn~ sessü~s 
nnleccde.ntcs. pedindo :10 gm·crno illf-'nu:açües 
:icel'c:• das participações officines que recebeu r<· 
!ativamente :\ epidemia que se dcscuvoh'cu nn 
cápitnl "" pmYinein. do P:n·>•-

o Sr. Pcu•·<>ira (nú>l"ist;·o t!o impe>·(o ) : 
Sr. pt·~sidcnt-e , não teria q_ue diz~r sobre o re
qucromcnlo ~m dlscnss?io, so o nobre deputado 
pela pro\'inci~ do l'ara se tivess13 limitado a 
"prêscntnl-o á consideração ela cnsn, ou so. fun
<lnmentando-o não usnssê de cctt3~ prop•)sicões 
que coln-ém ser e~plicadas. No rcqucriment<•do no
h>'o deputndo cu niio tcrin visto seniio o dcS<ljo 
<!c ol..t<!r cettns info•·maçõ<s, que pela minha plii-to· 
nr.nbumn du\·idn bn,·c~i:L em (>l'ést::\1·. Esl>l neto 
do n<~brc dcpntado set·in po•· mim consídCl'l\do 
como. a expressão do seu z<~lo pela po·o,·i ncia 
que ·tão dignamente rcpr~senb ·n cst.'\ ca:Sa; ·mas 
o nollre !lo;opui:Ldo niio se r estringia 11 isto, c fez 
:llg111nas - JJbser,·n~ões, que, C!nhora protestasse 
qur. nilo erão censllms no go'l'erno, na realidade 
nilo podem <lcixnr dn se•· como taes c•>nsidcradas. 
E, pois, entendi qnc crn do lUNt de~·.;1· dnr al· 
WJln::lS rx plicaçõe;; á cnmnm c oo uob1·e dcpu
ucto n;• iut11ito üe dcs(.tzcr o eng:lllo em que 
l:tllor., :iccrca de algumas coust~S tJue diSSC!-

Uma das proposições d1l nobl'c dcpnt:tdo qnc 
.:"i::e d~ minltn parte prompln resposta, ê quo 
o gon•rno não cuidava das proviucins no que 
em concernente no seu estado s:1nitario, que. todas 
as medidas_ se limiU..,·iio unirlltltC!nt.:: :\ corte!,' qu., 
parn ns pro-rincia.s nada .se t inha feito, e que 
estafao neste ponto· complctmncnte abandonadas. · 

O•:<>, senho1·~s. unport&ndo ests.s .palavr;ú; ·unu~.· 
ceusm·a, c cen~ura muito gmYe . no , goyerno, é 
ella· entretanto tão injusta, qlle para des_t.-uil,a 
basta-me appell~r pnrn o testemunho dos dignos 
presidentes de nlgumas pro~inei!ll; do n·ortc . que 
Wm assento 11cs!n. casa (apotaclosj, c para: os' no
bres representantes .dessas pto'l'i·ncias, parn· acbar 
da pArte delles um. apoio demolJstratlvo do ·en. 
~tan~.•:m que so neba o nohl'c d~putado. {ApQia-. 
(Ú)$,_ ·• • 

Com eífeito, desde que · chegàrlio noticias a esta 
clia1o d~t exi:>t.eneia da cl<olera-mor~tlS elll -algun:t 
J>alzes d:l 'Europa, reeeiou.-se~ que, · 4adll .a.fl.cili-· 
4ade ·o frequencia do communiCB~es que hoje ba 
entre eHcs o o imperio, e a llre-rídade ·dae via· 
gens., . . pudcssc aquelle fta'gello invadir ·algwn :de 
nossos . portos, e . dabi transauiUir-se por tOdo o. 
paiz , ou por gt--ande pnrte :deJk . ·_CmnpArtilhado 
<.:ste r eceio niio .11<\ ·.pela imp~nsa, -C<>Dio po1· mui-

ella no.> at:>casse, e vendo- que taes instru~~!ltls 
do , pollco serviriào se no mesmo tempo niio au
torisasse os seus delegados paro íazertltn a s.des
p~zas que fossem necessari~s , muito e-s:prcs!''\ c 
pos•tiYamente declarou-lhes o se:;uintc: " F'ica 
V . E.'l- nutori&Mo parn · ru; dcspezas q::.c forem 
indispensnveis eom este objecto , remettendo· de
poi:s a.s respectivas · contas. " Abrio ·po~-- consc· 
gu.into um credito sem limit.:ar quantia , e :otpondo-se 
pot· este facto a censuras, inas ·confi~ndo na dis
crlçri.O c pntdencia: dos p1·esidentcs, c atiendcndo 
n qnc diat\tc da urgencln das medidas que se 
doviito cnipregar não convinhn esperar por plnn
tas : e orç~mento~ d~ lazareto.s para npprOYt\1-os, 
e só C::Cp .. is disto autorisar as despeza;; de sun 
construeçlló. · · · · 

Tendo poi~ o gove.-no aberto nos. pNsid~ntos 
desd" logo um ct•cdito pnt·n este fim,· eomo é que 
o nob1·e deputado vem ainda. dizcr-ilos que se 
ncaso a sua pro\·incia rur ilagellada _por es~a en 
w·mld:lllc, ~ ret;pommbilido.de deste . ft\cto· dt.\'6 
recn.hil· sobro ·o· governo? · Como , senhores, se o 
~OYcrno fez tudo quanto era neces·sar!o fazer para 

- acautelnr -o mnl, cm:iam\o · instrucoões aos seus 
dclolgados, c dnndo·lhés a aU:toris>~ciio que ac:tlie i 
d.t! 1-s?. PVoiados.) · . . ·. 

O Sn. SA~T~s a:: Awu::•o.\: - Nn l)ro~·incln do 
Mamnbi\o . tomáriio-sc pt·uv:denciM cni \'il'tudo 
desse credito. · · · 

O Sn. Olcnlh D ;\8 N t::VES :-Eu jii d<:clarci 1}110 
o governo u:io podia s er ncctt<ado nostc ponto, 
por~ue deu a s ordens, o na Pnrnhyba 11lgumns 
me,hd~ s se tomil.riio. . -

O Sn. Psoru~m.\ : -Além do Maranbiio o da 
Pnrahyba , . derão-se pvovidcnein' em. outr.1s pro
,·incias, na Bnhia, eu1 Pernambuco, e tc . 

O Su. Lnr.\ ::....Em S._ Paulo tturibem: 
O Sn. PÉoJuttÍU. :-EDl S. Paul~, e em· ~u~~s

Já v<l o nobre doputllodO que !tão $Ú <> ~overno 
dou providcneins, m<lS que est.ns n11o iicarã.o em· 
Jl fila.vras, nem em planos. · . , _ , , . 

·.Houve umlúlntorlsação para a.s despeza~ quefos· 
s~m nccessarias. Dessa autorisaÇio..serviTllo-se;,al-, 
c~ns presidentes, o governo app1·ovou os actos pra
t\cados pelos ~oua delegados" ~-hoje ·h.a · ~~re~s 
e ~utras , prov1den~ias : ew, ccr_tas ,Pl,'OV&nCias . onde 
nm:lca, houve. Como -pois, tomo a .perguntar; po~ 
dení.. r~eahi•··. ~pre. o, t:lo-.:erno a· meno~; Ie!!.POl!sa
bilidado se qu:tlquer eptdernia apparecer em alguma 

• provincia? . · - . - .. · .. . .-· : . - .. ·_,._·' 

I _ Qusndo lllCS';110 não houvesse · as- recómin~n~a~ 
çues~ G· a; provlClenctas a ·oqu&' me .tenho -retendo 
por p:1rte do :governo ,-geral;; --~stou· intim~earl& 

I 
convencido- que-uéDbum._' presidente :; :<em· faêe: :de 

. uma grande ; calam_ídade_l!llblica, ~d~ac!a--·de .• t!>-' 
lll~ sob : S"lla'·-Ti!sponsabtlidad.e ·a.s 'medaclas que: 

1 fossem:urgo!ntemente:rec~m8daspel11.;o :c~61jlQ•. 
; eliiS· para ncudir ~ '80rt6 da :população. e;P!-"!&Lu; 

.· - 7 ! - : · ·· ..... :. o ~! • • 
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os $0CC01TQS que a humanidade reclamasse a b~m - ~ 
dos indigentes e desvalidos. (Apoiados.) Assim 
t t.unbem nenhllln goveruo deixaria de approw.r em 
ta·cs c!rcumstancias o procedimento desses delega
doa. (Apoiados.) . 

No l'arl. mesmo, se o nobre deputado consul
tar os ·nrchivos da secretaria, ba de ver que ainda 
ha pouco tempo , ~endo o digno presidente da· 
<rllella ;>rovincia dispensado certa somma. com a 
prestação de soccorros n população de Ourem, 
po1· occasiüo do · apparecimcnt.o de febres do mó.o 
caracter, o governo approvou esse ·ado por 11viso, 
se bem me lembro, de· 5 do mez passado. 

Pnra prova de que o- govemo não se descuida 
das :provinci::~s pelo lado da saude publica, b:_~sta 
qne o nobre deputado attenda. que, apezar de ser 
a sua província uma das mais r emotas; já alli 
se acha organisada e prestando effectivo servl~o 
a r espectiva commissiio sanita ria: e, segundo as 
tnfonnaçõcs que tenho dos membros dessa oom
mi~, siio ellcs homens intelligentes. (Apoiad os.) 

Se ;>ois na provl_ncia do Pará bn jn uma com
·missi•o sanitarla, cujas at tribuiçõu s e nchão 
reguladas como as do 1guaes repartições em outras 
provlncins, c com os mesmos vencimentos: se 
es~ commissilo é · composta de pessoas intelli
gentes c habilitadas, como o noore. deputndo é 
o primeiro a confessar: se o pl'esidente da-pro
víncia ten1 desde . fins de 1854 ordens pa.ra. satis
fazer ás despe.zas _que fõrem indispenssveis, c 
exigidas pela occurrencia imyrevistn de uma epi
demia. fa tal, coro o se t:-óàe d1zer que n província 
·do Pará tem sid'o nbandonadn, que o .!loverno 
Diio lem cnidndo della no tocante à saude publica ? 

O Sa. Lm"iA.o DA Cos!IA dá um aparte. 
O SR. PEDRElllA :-Direi ao nobre deputado, em 

resposta ao seu aparte, que estou convencido, 
:!. vista do que dlz, que. nl!o teve lntençll.o de 
censurnr ao governo, mas o hllnrado membro 
11 õo ha de desconhe~er que certas expressües uma 
véz pronuncindcs nii.o podEm deixar da ter um 
alcance que, embora se saiLa g11e Yai além das 
IJ!tenções de quem ns profere, .ex1ge que niiG passe 
sem repnro. , 
· Disse ainda. o nobre deputado que não podia 
·deixa"!" de censurnr no ~ovcrn<:> por essn parei-. 
monin, _por .essa economta mal entendida com que 
IIG querta que o provedor do porto íosss ver os 
doentes do gra~a. Talvez que alguma cousa nesse 
sentido seja conveniente (o.zer-se: nii:o duvido 
concord11r em que· alio minguados os vencimen
tos .do88Cs empregados; entendo mesmo quo o 
serviço da hygieoo publica no imperio «:arece de 
-ller l!)elbor regulado, fuendo-se a reviaii.o do seu 
regula monto ; porém além de que ·a · &arte do pro
v~dor do Pa11\ é lguiÜ A. do outro8 . de, divereru~ 
províncias (apoiados), nilo é. polllli\"el .. que . tudo 
110 f11ça de uma - ve~. A refol'llla dn11 rep~~rtições 
de aaude publie~ ptende-se 6. de outras :repar· 
\lções do, minlstedo do imperio, e por isso não 
1!8, tem podido .o.inda fa2~l-a. · : 

Qua.nto, Sr. presidente, .a .epidemia. ultimamente 
apparecida n~ ·.Pari., . dil·ei ao nobre deputado que 
&o .·ó· oholera.morbllS, o que niio esta ainda bem 
-eve-.:igua.do . pois que· dos tsclarecimentos e intor· 
~es· da oommissâiHle.hygiene do l'ar.tl.remet-· 
-tida .á junta -central, não se achou estn·.· perfei-
1a~ellte.,!tabilitada para capitular como tal·seme
_.lllant_e -~nferm~e: não !ió · esta o presidente da 
. PI:OVUlCI& autonsaao para todas ·as .-despezas-pela 
Círw.larque,citei, mas ainda por um aviso qulr Ultl
.mamente .lhe:;_ expedi- em -que-- se. encontrão ·as 
:6eg~Pintes plllavras ~- :..· -FicafldD V. E:x:. ·autor-iNdo 
pat"4 os~= --~=(6rettMI~~. na<l· .t6 
-C~ estc:,objectq,. conto. _po:rc ~r · SO,CON'O$ 
atU·indigent;:,; ·-e .dt:st>alido.s<, de• i> ,· . . . 
·' :Vê · poia· o--nobre ' depo.tado .que -além da· anto
riaç&õ • gesat mandou:Q· ~'ferno ultimameaw uma 
especial- ao Sr-• . ~e&ldente de · na proTinciL 

TO~o 3. 

.Quanto no lazareto da TatuÕCll, pt r nülta o 
nobre deputado que lhe diga, que o seu l!elo P'Jlos 
Interesses de sua- provincta, qualid:ui~ que não 
pOS$0 deb:.ur de Iou,·ar-lhe, le•·ou-o 11 sct· injusto 
pant com o governo quando tratou desae la.zareto. 

Niio s'ci, Sr. presidente, que msis 'q11crili. o 
nobre deputado que o go.-ern<> :fizesse. O digno 
pre&idente da proYincia, o Sr. Rego Barros, tratou 
ile fundar ou· CDnCI ui r uma ·casa para Jaza reto na 
ilhn da Tatuóca. O orçamento àss despezas foi 
presente ao -go.-erno, e este . approvou . a medida 
lembrada por aquene ·presidente, autorisou. a des· 
peza, e mandou pôr à sua disposição a som.ma 
exigida. Torno pois a perguntar, quo mais queria 
o nobre deputnâo que o· go,·crno fizesse! (Apoia
do.·.) Nilo sei _se as explicações que tenho dado 
·saLisíazem _ao nobre deputado... · 

O Sn. LEITXo D;\ Cuxru.:-Perfeitamente. 
O Sn. Pti>nvn" :-Ent:.t.o termin:u·ei aqui, es

\o.ndo sempre prompto · a ministror ao honrn<lo 
membro quaesqucr outll~s que deseje. 

o Sr. Góas Slqueiro.:-Sr. presidente, 
pedi a palavra, afim de offerecer um additamento 
ao requerimento do nobre deputndG -pelo Pc.rá, 
rasando á «:amam que me preste alguns momen
_tos de att<lnt.l\o para o justill.c:t.r, prometteudo li
mitar-me o ma1s .que fàr possi>'el. Ninguem, 
Sr. presidente, mais do quo ~u.reconhe~e as ~;>oas 
Intenções do honrado Sr. :mm,stro do •mpeno, a 
solicitude e zelo que S. Ex. emprega em tudo aquillo 
que é 1·elativo á sua repartição; mas com qu.an~o, 
r epito, reconheça e'u o que acabo de r eferir, cotn~ 
tudo, julao do meu dever entrar em certas con
siderações, aproveitando n opportunidade do re
querimento offerecido pelo hOnrado deputado. 
RcpreMntando a pl'ovincia dll. Bahia, e occu
pando ao demais o lugar aUí de prssldentG d~t 

· commiss·ao de byg-ienc publica, eu não · de'·!l con
SCtv'lll"·mo .em silencio quando se trata de um 
assumpto seiilelhaute, e que tão immediatamentc 
me aNecta, acreditando-se que por todas as •ra
zües sou forçado a cxprimir·!lle com aqueDa frnn· 
queza e sinceridAde de que sou capaz. 

Entendo, Sr. presidente, que em object.os-como 
a 6&Ude publica-, e que s .''ío-p<>rcerto da maior 
importllncia (apoiados) Dão é. ba.itll.nte que se 
:indiquem,. que se acons~lhem pr~\·ld'!ncias e que
se transm1ttiio Grdens, e necessano s&m, . quo ns 
medidas ou providencias aconselhadas sejào rea
l isadas pelas autoridades competentes (apoiados), 
de outra !órma é o mesmo que nada, e neohum 
beneficio colhe o publico. 

A snudo publica, Sr." prcside>ltl!, interessando 
a tudo a 11 todos .sendo clla tah·ez o thermomc
tro · mai:i seguro, por ·meio do qual podereu•os 
apreciar o estedo do prosperidade · de um· llC!"o, 
e:tige por certo da parte a~q!lelles _que se ~hão 
colloeàâoa á Crente da admin1etraçao .os ·.m8.1.0res 
culdados o · desvelos . . Revolvendo .as ·J?Rg!Das da 
hiatoria, vemos que todos os governo.s ~Uustrados, 
desde · os maia: reD!otos tem~s, dmglito . sobre 
e ate e:ssum.PtO' todas lis .suas v15tas e o mais acu~ 
rado 1nteresse. . . . _. . · . . 

Temo enfastiar ·a attençli.h da camara, quando 
não com a bistoria eu demonstraria -a ·verdade 
da pl:oposição . que enuncio, e s6 :rerernei em 
poucas palavras. a maneira· · po!:_que a _seDl&lhaote
respeito procedem. as duas naçoes ln8l.S lllustra
druí dos tempos · modernos; a França_ e a .Jngla
terrà' Faço ar~entes votos, Sr. Pt:!!Stdente,-J?ara 
que· o governo · do meu·paiz, se-nao.-- em ~do,. ao 
menos em alguma _. cousa, tome como no~a. . . do 
seu proceder um tal exemplo. O dese'llvo~vun~n~ 
do ·.cholera~mórút<s desafiou de UlD& ma.n~a,· e_r 18 
a · atteoção <:Iaqúelles governos e· do pub_!leo·aobre 
as·· condições .nnitanas que 'll.p~elltaV&O OS CC ti• 
·n-os. populosoS, ~ grandes eidáiié:l, · ~te., etc; Re
conheceu-se, mcdiarite' todas-llS· investlP~• que 
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('3se il..lgelto n-:Lo el':l nnifJL'n'lc em seus estL•:1gost 
sobr~ t~dos os pontns em '1"" se manífes(,wn, 
isto é, 'lUC ellc toro:n·a-se mais ter.-i vel, que era 
uc'l"astooo•· em cxtt·cmo naquella" bai•·ros c q um·· 
teirõ~s onde niio llaviu ,.,. c li<J c O!~dc a popll· 
!ação existia ayglomero:da ctu casas mnnundas. 

0 Sn. P.u;u C.~); DIDO :-Apoiado. 
O Sn. GóEs SIQO~at.\ :-Emquaoto que, g, .. pre

sidente, nesse~ lus:ur~s insalubres a ltlortalidadc 
regultwa do 45 a 00 individuos.,."'brc mil; obser
"~va-se ao contmrio nos bairros onde se davão 
boas condições snnitaria.s, que a mo,·tnlidade rc· 
gulava de \l o. 10 sobro mil. Em Paris sob r~ tudo 

·>lS differ<!nças eriio ·corisidcra\'.:!is, e os traliRlhos 
~statisticos hoje demonstriio que in.ctos m:.is ou. 
>nen.•s. anatogo5 \'e1·ificirão-s~ ~m otltl'RS grnndcs 
capitaes · dn Em·ora. 

O Sn. P.~o.n •. , C.~o.~oroo :- Apoi:dt•. 
O Su. Gó..:s SrQilEliU. :- Dcsdo~ já prcl'iuo á ca

mara que entro em taes considerações só com o 
!illl de most1·ar a necessidade que to.mos nôs, os 
legíslad1m~s e o go<·erno, de alguma cous:1 faze•· 
e de l'eali8lll' em prol da so.ude publica; a éa
mara, pois, consinta que ainda lhe Ioubu alguns 
momentos d~ nttenção. 

Ox.~ ,·oz :- Contintle que isso é melh"r do que 
dl5Cussôes '\)Oliticas, que uada adiantão. 

O Sn. GõEs SrQCErn.~ :-Taes factos, Sr. prcsi
t\ente, reconhecidos e ;-cri1icados, impressionârão 
MS governos e á opinião l'ublíca naquellcs paízes, 
c~nvencendo-os da necess1dade de levar a effcito 
c:-. doJ realisar os grandes melhoramentos aconse
lhados pela scicncin, visto que e Ues tendião :l 
conserva~iio d_e tsntas vidas, que infallivelmentc 
seriii:o devorndll.B p_elo~ lhgellos epidemicos quando 
reappnr.:.cessem. Os estudos feitos nessn mesma. 
~;ceusião, Sr. pre!!idento, io.mb<m $erviriio ·paro 
demon~trar que factos· muito graves e iguaes ao 
il"'gello. epidemico existião em todos os tempos, 
c=cendo uma acção permanente e f,ttnl, isto e, 
que sempre em certos bninos da. cidade a mu•·· 
talidade era mais subida d.o. que em oulros; quo 
certa~ enfermidades, como, po1· exemplo, (elwes 
typhoides,. em Londres mostnwão, permitta-se-me 
a phrase, mais predHecçiio para alguns lugat·es, 
onde fazii'io sua sede constante; qne a populo.~o 
· e:m ..-aríos outros pontos das cidades npre~enta..-a 
11tn n~pecto o.gmdaYei, em robusta e !o~,tintre· 
·t~nto que em outros tu.gtwes dessas mesmas ei· 
.Uades mostra-va-se fraca, deflnhnda c cachetica. 

O Sa.l) .wu q.L-.nmo: - A~oitulo, muit·l bem. 

() SR. GóF.:S Sr<;~uEJru. :-Tudo is~o preoll':llpou e 
-cha.mou a attenção da opioiiio daquelles pa~e& 
.e de seus governos. Promovêrão-se e realisárã~>-s~ 
melhoramentos matoriaes importantissiínos, .for
mArão-se a330ciaç.ões com o mesmo fim,. norneá
n1o-se · <:oro missões, e homens eminente$ íoriio 
e;ooarregados de ·-viajar pdos·departomentOll, pelas 
~idades, por tod~ .os. cctlttos populosos, aftm de 
pN<:ederezn às mais minuciosas inda~çõe~ ãcerc8. 
daquellas medidas que pudessem .colicDner para 
melhorar as condições sanital'i~<s desso.s locali
dades, resultand~> desses. traball1os profundas e 
interessantes medidas, de s11mmA. inftuenci9. sobre 
o bom-estar das populações. Entre as circum. 
st.ancias mais íavoraveis á .salubridade d~ eida
des, ·um importante relatorio . pltblicllJO por uma 
dessns commlssõ~s em Inglaterra M~gne.ln. as 
seguintea, que peço permi5sào para lel·: «'A ca· 
na1isação das aguas, a boa construcção dos esgo
tos, a maueira de conduzir convenientemente 1\S 
aguas de usos domestieos, rima llbund:~n\e dis· 
tnbu.içio de ag11a poto.vel, o calçamenLo e a lim· 
Jltl7.11 da via publica, o asseio das habitações, o 
modo de. sua eonstrueçii.o, a ventilal;ão dos .alo· 
jameotos e ollicinas, os lu1.bit6s da lK•pulação. » 

O Sn. P.,IJu.C,,NDmo:-Apoindo. Tnmbam disse 
o n.u!smo t.!lll tn~ll rclato.do. 

O Sll. .. ,.Gó.:~ SrQuEnu :-Pois bem; o que eu 
quero mostL"nr é que os medicos da p:1iz, e entre 
cotl~s ~ o n_ol;>r~ dêput-~do, que occJ.pa ·eminente 
po$l_çno, <ln·•g,ndo sab1amente o. junta central de 
hygrene, cstud1io, e todos mais ou menos hàl> 
aconselhado medidas sanitarias ínteresso.nt,issimM, 
c 9uc iof_elizmente, não sei porque fa.taiid!!.de, 
ficuo escr1ptas sohre o papel, (apoiados), sendo 
uma ou outm que :;4l etfectua. Quando .fui lll)· 
tne.>do _para o lugar de presidente da commissiio 
de hyg1eue publica do minbo. província, dírinin· 
do-me ao seu b onrado administrador, o act'ual 
n~inístro da llllll'iuha, eu e>:primi·me da seg1ti1lte 
f<.ll'lnn. Depoís de varias considerações . ácerca do 
estado em que aeha"a. os trabalhos d,\ mesma 
commissii.o, disse: u .Jnlgo de meu dever lembrar 
n Y. Ex .. que ltào convem tolera.r·s& por· maioi 
tempo a mhnmação dos nossos rest.os inanima
dos no in~erior dos templos, ou em lugares subte1·
l'CO~ .cant1guos à- estes, collocndos no centro de~ta 
cap1tal. E' uma medida d~ hygi.ene publica u•·· 
gcntementc reclamada, e V. Ex., que entre os 
udministt·adoros desta pro,·incia occupa um ln"ar 
tão ele\·ado, ainda mais alto fiearã. se por ven
tura durante o. administração de v. Ex. fór abo
lido. ·semelhante pratica, tão .cheia rle abusos e 
incon ~·enientes, coodemnados hoje em tódos os 
paizes, ci vilisados. Tambem chamar~i a anençio 
de Y. E:c pnra o matadouro publico, cuja remo
ção é de ha mll.ito . aconselhada, assim como d:l.S 
srugndelrag, qua existem em um p~nto onde a. 
população estú a~lomm·ada, c que de necessi
dade, pelo mt.o cheirv qn~ e~lla\ã:o, c,;:el'ceráü uma 
influencia ~ociva ~o.bre a saude publica. A par 
de.;tas medidas, d !Zla eu, outrns mmta.s suo para 
.desejar, como. o desseccamento dos pantanos, o 
esgoto das vallas e agu.a3 . estagnadas, o . calça· 
manto mais :relluh:u· de algumas ru.o.s, a limpeza 
dM praças e ao~ c>íes, o te.; etc. Se po:r feliei
dade toda;, essas prvvideneiilll fOrem opportuna· 
mente eff~ctuadu, a epidet'Pia que ha tcmpos·nos 
tem fiagellaJo. quando se não cl<tinga c lm os 
focos de infeeç.ão q11e tal voz ai olda a entretem, sua 
ncção dcixo.rtl. de ser muito menos perniciosa, e 
n•ortifr~rA. )• 

O Sn. P.\VLA C.~o.~moo E ooTaos; -Apoiado. 
O Sn. Gó~ SIQUEIRA:- Em out1-o relatm·io pog. 

tcriorrneute dirigido, e que to.mbem está nssignado 
por m~us coUegas da eommissão de hygiene, llhia
mos o Sflguinte. Peço novaolento liCilliC& para le1· 
esta treehll : « Posto que, diziam os, sejll o estadc. 
snnit&rio da provínciA satisraetorio no qtU!! · res
peito. a molestiB.$ epidemieas, cotlltudo a com· 
m issilo de bygione trQhil'ig, as vozes d<! s11a 
consciencia se o~\tA.sse .a V. Ex. a neeesf!idllde 
.que ha de fll'!erem-se elf<l~tiva.s, q 11er nesta capi· 
tal, qnel' nas tidades, . ''illas ·e outros- lugares do 
interior, todas aquol\as ·medida~ que reclamo. a 
hy~iene publica, se niio . ternos no presente umn 
epidemia mortifera B'combater,-eumpr~· acllul.dlar· 
mo-nos, porque póde ella aeeommetter"no~ ~e novo, 
e aebar em no.sso. pll.ito innumero.s çausni que a 
aUmentem. M11lestias ha que silo· aqui orüinarias. 
mllS cujas. estragos se. vA.o tomando de. dia em 
dia mlliS eonsidera..,ois. As ·le$Õe$ do apparelho 
digestivo, a tísica pul~onar, a syphilis e as febres 

. ill~nníttentes de máo caracter. mttito avultão. na 
;mortalidade. O" hqmens pratioos da u()SSB prol\s-

- siio. se fos:Jem conSlllt.ados ~~erilio do mesmq · pa· 
rf.lCer. Quem pode1-á conte;;ú<r qu.e. a causa mais 
Crequenw, ou antes constall~ ileuas eníenni
dade3, reside· uos varios· ·f.JOO$. do-infecção· qu~ 
entre nós s;: cnwetem 1' .Oom. eft'eifl), que benell· 
.cios teeel>em();l ... da hy.gieae • :publicll, ou .. que. ,;a· 
.ran&ias ollereee. ella á saude .d~ noasos . coneida
.dãos etc.. cl.c.? .. " Pa.ro. &<J.Ui, porque o. !114lsqu~ 
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c:onsta deste relato~io está de accorio cem o qu .. 
jà rereri e com n$ idéns do honrado deputado 
Jlfesidcnte da jlmta ccntrnl de bysiene. 

Ora, o ilust~do administrador da minha t;ro· 
vincia, o digno Sr. Wanderley, attendia seda
mente parn o qne dizia a commissno de hygiene, 
e dava-lhe a ne~ssaria força m01·al; mas, Sr. pre
sidente, ns commissões d~ llygiene, organisadas 
da maneira porque :se nchiio, niio dispondo de 
recur:sos de qualidade alguma, nada ·podem ren.
li:sar, limitando-se apenas a d~ conselhos (Apeia
dos.] Conheço, Sr. presidente, que muila.s das 
provider•cie.s proposfas só com o andar dos Lem
J>OS, com a experiencia e com o desenyolvimento 
de certos recursos ·wderâõ ser levadas a eft'eit.o; 
porém outros ha que sem muito trabalho poder
se~llão . tealisar, comtnnto. que sa ministrem os 
precisos meios. Aqui na côrte vejo que se tomõo 
providencias il'lais ou. menos re~ularcs :'!.cerca 
de objcetos tendentes 3. saude publica (apoiados), 
mas . des~açadamcnte nas pr_ovincias as commi s
sões cstno sopeadas, nada podem. fQzer, e os 
resj•ectivós ad-ministradores estão no mesmo caso, 
pois que para certas eousos não podem dispõr de 
recursos, !nltando-ihes dinheh·o. (A.Poiados.) 

O Sá. DuTil.t RoclJA :-Ahi é que está a questão. 
.o Sn- GtiJ>:s StQCli:i:nA:-E'. de certo, senhores, 

extremamente lamenlavel que uma província, por. 
exemplo, como .a que tenho a bom-a de repre
sentar, c que manda para o thesmirõ som mas 
avultadissiwas, não possa dispõr de um sei~ para 
suas mnis urgelltes necessicfades, o cuja appli· 
cação re,·orlerio. I_'~ util_idad e commum (Apoiados.) 

O SR. D~'TR'~ ·RocHA: -·Apoindissimo. Esta 
g~ande celltralisação de díl)heíros é que: mata. as 
províncias. 

O SR. GóES SIQUEIRf: -Sr- presidente, se 
continuan;noa_ ·com o gystema que havemos ado-
IJtad.o.;... · 

·<.h< .Sn.. DENJ"rAoo.: -De centralisar ... " 
·O Sn. Gúes SIQUI'-IR-~:-. Não é cent~alisar, 

talv~z. que a paiQ'I'ra' concentração melhor expri· 
ma -o·rucu pensamento. · 

O Sa. l\iEL_Lo Fll.\..'i:CO :.,--Sim, é cenkaliSZ1.l'. 
O Ss. "GóES S!Ql]EIRA:- Se, ccmo dizia, con· 

tinue.nnos no systema · de centralisaçiio ou de con· 
centmtiio leVlldll a extremo .... 

O Sn. SAll.\I'{A_: -Appal')·c~ o opposto, que 
é ·a reacção; · · ' · · 
. O · Sn. GóES- fuQ'uÉIRA :.~Sim, como judiciosa· 

mente diz-. o hoorado. deputado pela mlllha .pro
víncia, . appareecJ•á o systema. ,op,Posto, que .é a 
reaeçiio . . li necessidades ,drul.pro~tncias vão eres· 
celldO . de dia . em . dia, . convem attendel-as · op
pórtunamcnte,. se.tisfazel,as com- . mais justiça. o 
eqUidade, pa~:a. quç "ellas possão caminhar para 
diante, e-.niio ret.rograd.arem'.- (Apoiados.) O hon· 
rádo !:Ir- ministt·o do .impaio, . pessoa a quem 
tributo., muita . amizad~ e· estima, acabou de di
zer~nos que, ~eterminou·, aos .• presidentes. de varias 
provi!leias. p:u:a que, em virtUde dos receios que 
havião .do,;apparecilllento do cholera-morbus entre 
n(!s, . tomassem .-rodas .aquellas providenciAs que 
fossem_ , rec~adas Jlm, -bem da. saude pnbliea. 
Direi porém a. s .. Ex. que taes ordens pocerião 
servir parn aquello.- oceasião se infelizmente sa 
dás~ e, .. rua&-paro. :o gora eu ent.-:ndo que ni'io podem 
satisfazer plenamente... . . . · · · 

&tendo, ,Sr.-presidente~ que. o governo, eoni· 
prehendend.o . a ímportancia , do · ol>jecto, deverA. 
apresentar-se .ao: corpo, legislativo-, e pedir a lt~ 
.cessaria autorise.r8o pare.que os .administradores 
das .;·provincills··,·poss;;..:.· realiaar taes despez.as em 
benetfeio da Sllnde·--J~ubliea, · ÀS ordens que elles 
têm recebido . serviràõ. para providencias de mo-

ment.o, para o que já se aehiio autorisaJ.os ma" 
o.quellas despezas neeessarias p3ra a exe~ução 
d': medidas ge!lles e permanentes creio <iue elles 
nao as quererao fazer. tomando sobre si a res
ponsabilida<le. (Apoiados.) 

s~. presidente, foi a minha província :quella 
onde infelizmente primeiro desenvolveu-se. o fia
Rello da febre amarella, e é ella ainda infeliz
mente uma daquellas que mais estragos ha sot~ 
frido d~ um .tão horrivel mal. À qne será porém. 
1sso devido ? En creio que a permanencía de 
certas cnnsas de insalullrJdAd<l que ali existem, 
que a conscrvatiio de tnes focos de infecçiio 
para 1sso concorrem. Sua remoção ou extincçlio, 
embo~a d~mande gro.~des dispendios tl urgen
temente reclamada, e um beneficio feito á. huma
nidade. (Apoiados.) Taes medidas lá por -vezes 
hão sido indicadas, mas o administrador da pro
vinda e a commissilo de hygiene, n!i:o dispondo 
de r~curs?s, pouco ou J:!&da poderáõ fazer. 

Alem dr$SO. S1·. presrden ~e, o hospital onde se 
recolhem os individuas affectados de febre ama
rclll1 ntio preenche os seus fins. E' uma casa 
baixa, pouco arejada e extrem~niente acanhada, 
pois que, 11uanuo muito. poderã admittir de 40 a 
óO do~ntl:<s. Ort~, desenvolvendo-se alli a epide
mia em tão va.sm escala, como desgra~.t~.damente 
bnvcmo~ obse1·vado, o hospital como existe niio 
pode satisfazer a todas as necessidades, convin
do po1·tnnto ·augmen tal-o para que elle possa 
rennir aq uellas con(liçõe~ de sal ubri da de exigi
das em estabelecimentos de semelhante natureza. 
Em conS!'quen·cia de ser superior ·á capacidadil 
do· h0sp1tnl o llumero dos doentes, o governo 
da provincia determinou que se alugassem casa5 
prox1mas ao mesmo, .onde fossem elles. reco
lhidos. 

Não con..-em que isso assim ~ontinue, p.orquo 
além dê ser o servi~o "dividido e niio haver a 
precisa _ uniformidade, taes casas não possuem 
as -prccisns necommodações. Para confirmar o 
que diso lerei a. parte . de · um relatorio que ·me 
!oi env1ado pelo digno medico dnquelle este.belc
mento : « Pela afll.uencie. de doentes· tem-se feito 
acquisiçfio de predios corijunctos ao hospital, diz 
elle, não preenchendo nenhum, coril franqueza 
seja dito, o fim n que· se destinão; por· sc~em 
ce.sas pnrticulare-s com repartimentos acanhados, 
lutando-se desta sorte com immensas difficulda· 
dcs, ·estando-se constantemente a · desirifectal-as 
para fazer-se a· mudança ae nns para outros lu· 
gares. A ne~essidade nrgentG 'de um ediflcio 
apropriado foi sentlds. deSrle a creação do hos
pital, principalmente o anno passado, pelo nu
mero subido do doentes, mandando logo o Exm. 
presidente da província levantar a planta e com· 
petente · or\-Qmento, devendo ser constrnido no ter· 
1eoo da chacara, que· é hoje proprio -nacional, 
depend6ndo sómeut~ a suo. ree.lisaciio do · gôverno 
imperial, a quem está atrecto. desde o anno pas
sado, sendo esta- necessidade igualmente reco
nhecida pelo Dr • . Lallemant ·quando por-aqui pas-· 
son, c por outros facultativos; etc., etc.» · 

Sendo acanhado o hospitâl;· Sr. · presidênte, 
como tenho mostra.do, · os · estrangeiros e.ocom
mettidos da epidemia mostrão. a maior repngnau· 
cia· em procural..o. Alguns dos consules, all!uns 
dos eapítães das embarcações me têm dlto : 
a N1io dnvido.mos das. boaa intenções· .do admi
nistrador da provincia; Ílão .duvidantos do ~elo 
da commissão de liygi~e 1l dos o!ltros medtc~s 
encarregados. do ser·n~o. do bosp1tal, rn_e.s_- .nao 
n~;resolvemos a procure.l-o, porque 81li não 
bs colllmodos suftlcientes, o nosso mBl tal:Ve% q~ 
assim . mais· so. · aggr)lVe.» _ Apeze.t de todajl 8!'-.Cl,!o 
ligencias, apDzar dos .c:onselh9s. d:(l. comlll!SSII.O 
e· .. dos delegados do saude, ·alguns estran~ros 
só se deliberão a·- ir para o· liospital q 11audo a 
enfermidade já. está do segundo para o t~ciro 
pcriodo! · 
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Dahi pro\·~m qu·~ ·a mortllíJacle QtJtt·~ e.;scs in

fcliza,; tanto u1·ult.a p.>l''J.IIc', S:·. pt·csiJcntc, S<> a 
opportunidat.le em polilicu, ~c umn o~casi"-> fNiz 
b~n1 apro\~eltada, traz :\pÚd de si.l'f.!Su1tn.Jo..; gt"":J.n
dlosas c admiraveis, em mcdlclna paree\:.-rnc que 
isso ainda ..; mais exo.cto. Nn. cholcra-rnorbns, n~\ 
febre· amare lia c em todos o~ !h,gellos epidemicos, 
Yê~se -que da occasiào, qu~ do empr~gv imme
<liato de medidas adcqttadas obtetu-se d~ ordi
nario os nulis prolicuos resultados .. 

Ar..m;xs Sns. Dill•Cl'.\DOS: - Apoiuclo. p,·incipii> 
o/i:sta. 

O Sn. G&~s SNr:li:IttA. ·:-Sim, ~ is~o nmrt ''er
<hde reconh~ci-ia pm· todos, e ·ine,Jttt .ostavel. 
Ca.mp<e notar qae por proposto. da commissii:o 

·de hYgienc o l>ou1-ado admitustr,•dor dn P''v\·incla 
n0meou delegados d·~ saude, encurrep;aJos de vl
~itarem as e>nha<caçõe<, e tomo>> outras medidas 
que jã aqui tiv~ occnsil'io de rnferir nu sessão 
t'assada, as qua~s pelo menos concorrérão pal'a 
àttenuar a intensidade do m::t.l, e alguns · lJene· 
tlcios têm prouuzido; comtu·lo esses seniio mo.io•·es 
se ror ventura off:!recesse cmnmodos espi<~osos 
<> llospital; e h ou o; esse um vapor pa1·a. o t •·ans· 
lJOrte rapido dos doent~s, porque P.ntt<o estou 
certo que os ostrn.ngei ros dei~nriiio de \liOStmr 
repugnancia, e u enfermidade, atacadn logo em 
seu aceommettimento, não seria tão fatal. 

Lerei, S1·. p1·esiden te, os map pas extrahidos o! os 
linos do mencionado hospital, o pelos quaes 
~er·><O-!Hl- a razão de tão su.liidn. ntortaliJado, 
comprovando con> elles aqttillü qae tenllo avan
•·ndo. 
· " Primcio·o mapp:~ desde S de Junho ·:l 1il de 
Setembro uo 11-.lj:J,- Recothi.doa :~o ho.;pit3-l 7-1: 
r .. lleceriio 40, sahirào cur:ldo~ 31. Do5 -10 fo.Ue
ddod :,-~ entr.ír-J:o no 3• 'periodo da enfermidade, 
tendo nlguns jl ...-omitado a bordo, c outros com 
•lej ec~ues negras. Dos outros 18, uns entrá rã o no 
::l'• perlO<lo, e poucos no 1•. . . 

« Segundo lllappa do dia 2 ue Marco a 8 de 
Novemlm1 <.!e ~~~--Thlcolllidos ao hóspit!ll, 32J: 
fallecc!'lio 12!l, sahiriio cnrn.d~s l!)G. De.sses en
traríio nJ pl'imeiro pel'iodo :!:J, no s.;gunJo 5J, e 
ao t~rccirl') ~9. 

~ Terceiro mappa de Hl d~ Janeiro a 30 de 
Abril do eal'Tentc anno-- R.lcolbidos 41\i, falle· 
ciuos 139, curados 26::1. Entrât·do. no· t~rcei ro pe· 
1·iodo 3d. dos qunoa 21 ''ieriW jú. ~>gonisantes, o 
no segundo mais do mctndo. " _ 

·Pelos documentos q~c acn.bo ue larconheçe-so 
clP~mente qualn raziio de 11\'Uitar tanto a mor
.t:tlidado naqueUe hospital. Tendo dB conclu.ir o 
1ueu discurso, vi~to que a hora está tlada, direi 
~ue ba e:~trema necessidn1e de tomat~m-se pro
videncias urgentes :à(:ercn de semelhante objeeto. 
(Apoiados.) - · 

E como, al>(!:ror dll dirigir a commissiio d;:: 
·l"·giene de· minha pl'O\'irtcia, niio tenha -e<>nfianÇ3 
nis po11ca~ hu;es qu~ possua (n<1q apQiadcs), c 
me faltem outras qualidades que são de mister 
no medico (nDo· apoiadas), j11lgo ~cr do meu dever 
a.col1$1llila.t ao governo a medida que 2asso a 
ler. (U).-Ahstraio de ontra; considera<;oes que 
desejaYa fazer -por não ter mais tampo, reser· 
vando-as para outra. Tez, caso tenha. a palavra. 

Prestando, Sr. presidente, ao min\3terio aclu:~.l 
·o mais sincet\> ·e dedicado apoio, . desejari,., que 
clle ácerca de assumptos tão 1mportante3, adquira 
aquella pos.ição, que costumão t?ma.t em oul.ro3 
pa.izes os governDs illnst"'dos e pbila•\tropieos, 
valendo-me Sr. presidente, das ll:l.lavr!I.S no um 
moderno publicista direi: «que fugtr e~pavorido do 
incendio não ~a man~ira de extingllil·O, uegal' o ma\ 
que s.: 11ggruva niio e 11 maneira iJe eursl·<>, arredar 
-os olhos da chaga que se gangrena ·em vez de 
peneal-n. serâ dãl' proyas de sen~bilidadc, m:lll 
não de humanidade.• · 

At.Guxs S :s. l).;;Po'r-~DO;;: - r.ruít<) b·cm l mait(l 
l)·.~1n! 

Li~-•a o s~gainte a~t'~.> alt.litiv.> uo S:·. Góes 
Siq11eira: 

u Que· S.l _rBeomtnJa\~u a:l governo o s~guiute: 
" 1.• Que nomê~ commissüJs C.)mp,~tas de me

dicas e ele ~n~enheir<>s, as quaes dirigindo-se aos 
pottloS do littoral onJe se hnj4 maniCestãlio a 
f~b>·<J nmarell;\ e qnalquer outro epidemia, pro
ced:io a um estudo circumsta.nciodo, ·aconselhando 
desde logo e fazelldo reaH.;;ar, de aec,.rdo com as 
nubridades ~es11ccti>"a•, aquellas >'nedidas de saltt
l>ridade que 'e tornarent nuis u•-gent.os, especíal
nlente hospitaes con1 os precisos commodos. 
. « 2. • Que ·o mas mo !l'O\'<lrno min istrc ü.s :nesmas 

cr,\nmissues tldus ns auxílios e meios ql>C hftj:i.o 
ellas uc careccr.-S. a R.-Góes Siquei>'tt.» 

A o.li5cussi3 tlc;\ adiaia pela .hom. 

Sli:GUNDA PARIE DA ORDEM ·Do DIA 

Oll.ÇAltE~'T.:l J>A SUSTIÇ,l 

Continita a segunda discussii.o do oro;amCnto 
do mini,;terio da jnstiçn. 

o s.-. Vll·lato :-0 p~àcr judieiat:io bem orga
ní$ndo, descansando em segums ba;;es, tem uma 
gran:le ínftu~ncia nos destinos das nações. A se
g:<trança do direito de propríe.llad&, a se:;:uranca. 
da.s !JIIrantills individuaes harmonisa toâ:\s as 
fo1·~as c t'etl.doras, snstenUI a vida social, ll faz 
eant que as nações não pnren> em s ~u. caminho 
cc.ntinuado da p<Ogresso. 

.Possuit 'l sc:>tir que n direito aclu~ prc.tecçio 
nos tribun Ms <1•) pai7., qu~ as !eis são ap plicadas 
cDm a infa.llíbilidale; r,om a santidade da justiça, 
é a ,·espe<a do dia dos melhoramentos, do autlmento 
de valor do objecto po'ISuído. A. agl·icultu.rn toma. 
inealculaveí.; võos; a industria, as artes, t1.1do 
emlim, senhores, tende pua ó ests.rlo de prospe
l'ídade e pel'feicão, que e a oontinuadn aspirw,pto 
da especie humana. 

E' bem dillicil cheg.ll' ao estado de perfeiçã:l 
des~jado1, sempre -procu•·a.da e "rar<ts ve~es tocada; 
é bem dilli~il quo o poder j udiciario attinja o 
ultimo grilo de melhoramento. As nações W! mais 
cultas da Europ.~ ·ta·ahalhando llempre, incessan
temente parR este d4~id~1·atum, n:io · o tom lo
grado completamente. . 

As difficuldadcs que· se dio am, onde tanto:.~ e 
tão poderosos meios nbundtto, tomilo nlaior vulto 
entra nós. O progresso material aín la om sau 
comeco no Brazil, a falta de · violS dJ commu· 
n i cação, outr<.s obstaculos, retardào a ucç:lo d& 
autoridade, qnebriio muit'l ns suas íorçM. 
· A administração) da j11s~iça criinin:>l, p1nto in
tel·essanta ·do p\'>de~ judieiario, quo tem por fim 
a prevençã{' e pnnição 'dos d.elictos, s! acha a 
cada pass~ embat·nçndã · no diftlcll empeobo de 
descolil'ir 'o crime onda se der, e snas ·provas, e 
o delin'(uen te depoi~ de praticada a neção oon. 
trlll'ia ã lei: Ma$ :não .:; entre· nós esSt1 a unica 
.-.a usa de n iio · termos o poder judicill-tio t!io per
feit·) como ea e io:l.os nó;· ·desejam·os; existem 
out~.1S, filh:lS da organisaçiio · do pessoa.!, filhas 
dos 'defeitos da su• fórma de·proe~r. E' sobre 
egsa • pri>1eipalmente qtte :eu farei· corter o meu 
di11cureo. · ··· 
Nest~ empenho, . sênhltrds, apontao la'·uma por 

uma ..s . causas, a meu ver, .. do e$tado· em qlie 
$!e acha o· poder judic:ano ·entre ·nós, terei a 
eoragem precisa pw-a alfrontar as inll5 ·da 'im• 
prenSd. contraria a· tlgwrias medidas· que Vão ser 
tambem hoje defendidas por mim, e que têm sido 
diselltid as nesta cas.~. patá eom batel' de íl'ente 
OA preeoneêitos, as ~n-.adu idéa!l espa;lba<taa entre 
as nos~as pop>1lações iacan~~ e qne ai~td.:l. niio 



Cânara dos Dept.tados - lm17esso em 161011201 5 09·4 1- Pâgina 7 de 19 

estilo no e;;tndo de civili;aQão do que é mlst<!r 
pao·a julgaN•n <h prompto corta< • re!urmas e 
c:ondemnal·M. Illudtdas por a1ut!l!os em quem 
dcposit <i.o conceito, os seus j11ito~ não podem •or
\'ir d o regra. 

E qu .. ndo se npresenL'io P.s;as sombra$, cs~as 
ane medo.> do opiniito pul>liea, é dever daquelles 
quo tem conscienela di! ~uas convic<;ii~s, q11e t..:m 
sagrada. missão n cumprir, tomo.l· a palavra, 
discntir ess-•s (XItttos, rasgar . as mentirosas vc'Stds 
do en·o, e dizer a esses que estão iiludidos que 

• · clles a ;sim niio concorrem parA a Celicidadc pu
h\i('.a. 

O s upremo·tl'ibunnl de justita. ultima instancin, 
onde dcviiio ru:a.b:w, cessar tOdas ns p~ndencias 
j udiciv.rins, não tem entre nós es-.e poder. 

E' um tribunnl que se chama -supremo tri
hunal de justiça- e que " () ·todos os dias suas 
d ecisües conüaria:las· pelos .tribanncs inferiores 
d o pniz. Uniformidade nas fonnui~ dos .P''oeessos 
nllo se d:\ , n~na mesmo essa que dc~·erua ser re3· 
peitada, a das citações primordlaes. O s up1·cmo 
ttibunal de ju>tiça julgá nulla uma for1nula do 
proceder, uma re h;,çlio do imp!'l'io diz que essa 
formula não é nulla, uma relaçiio estabel.;ee uma 
r]eclsiio opposta.: · de ~_~taneira que julgamentos que 
nm outro~ yaizas si'ío consi~erndos casos julga
<los, c tomno o nome de are;tos, entre nós .não 
pOde- ter senão o nome de confusiio. · 

·Aquelle que intenta. uma· acç-ão no cível ou no 
crime difficHmente eneontr.wá o fim do ~eu · trn
balllo, ditlicilmente terã o direito que lhe Coir 
devido, porqllll n!to sabe quul das formulas de\'a 
tomar na e:q~osição do facto e da lei. 
· Essa confusiio·n iõo se dâ só nns formulas, como 

disse, d!\.-se tnmbem nos -prínclpios mais essen
ciaes, e reguladores . d·J ·ditei to de propriedade, 
de outo·os dir~itos que formiio os nossos codigos. 
Todii.S es~as regras que dizem respeito n hypo
tbec:u, dispersas hoje em· dilfarcntes leis, sem 
ue:•co, al!r:!ma.s contradicta.dWI po1· decisões feitas 
na oec&Suio, .nõ:o eneontro.1'áii mesmo rernedio nc 
suprcrno tribunal. . ·. 

N•io hn quem possa ju\g•w o seu dit·eito se
guro, quando no contra.ctO de c n,prcs timo lilmar 
<]ualqller pror,rlodade territorial pam gar:\ntia 
desse direito. Toda a logislRÇilo que ui~: r espeito 
110 processo orphanologic,o, t\s successões, não 
têm no• julgnm;mtos ponto de npoio ~;eguro. O 
euprctno tdbunal de jnst.iça tem Clllminado um 
11ceordão com a duclaraçii.o da injustiça notoria, 
.uma relaç.ilo do palz diz que não bLJ injustiça noto-
1'ia e negando a proJNslção do poiweiro lribl.lnal 
do _pait, ilesmoralfaa·o. .-

COm um. mal tio , considcravel diante do nós, 
o que noa. r.umpria fazer? Tomar uma medida 
p1·ompts, !azar ceasar essa confLI.São. Cumpria
no• tomu o gue so neha disposto nos codigos 
f~ncezos : podillUIOB Lomor como modelo o tribu
nal de cass~.ão de França. Poderlamo3 fa1zer 
co1n que ao menos as . decisões d o supremo tri
bunal de jilst.iça Acerca da materia de nallidades 
não pudessem ser rer~rmados por um tribunal · 
inf~rlor. 
· Mas a té hoje, senhores; uma . ou outr:• ld<!a 

que se apresente sobre esta roateria sofl"re forte 
opposição. E. o .que ma.is é, idéas firmadas com 
o cunho da. intalllgencia e da vontade forte <le 
bem sen·ir .ao paiz· üverão a sorte de .exe!tsr 
opposições que não . têm cirigem clara, que niio 
podem s"r explicadas. · , . 

O 11<1sso pau: é vuto, .não tem f~ceis ' ' ias.de 
communicação :·.· · ·provincias .. h", senbol'es , que 
para a decisiio.de SWLS causas, mesmo .no erime, 
aonde ella de-..e correr, e : não perder um mo
meDto, -.:specão UID _ou dous annos. nos seus 

. appellos. . . 
. As provineias de Goyaz,. de Miuos Geraca, do 
Rio Giande do Sul, q11e formão o distrieto <la 
rela.çio do Rio de Janeiro, nd.o · achfio r~medio 
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nas s uas s.ppellações sew1o uopois J~ •h>tor,.iJo 
um Ltlmp.:.o •1ue, ou nu.tlitica o d i1·~ito a quem o 
teJ~t, ou eouscrva. nas prÍ~éS tri stes do uosso 
pau uu1 homem 1onoceute. 

O Sa. Conn~-~ n.1S N~;vES : -Ent:'io F• sei qu<) 
o llo>lire deputado votn eontra o pri •· i lenl~ du 
fóru dos Srs. ·jul7.es de direito. " 

O Sn. SlQl:Un.\. Ql.iEir:O~: - Vàu marchaad<> 
pan1. ló.. 

O ,S,n: Yrnrn-o :-O> julgam~nto; nos jurys quan
d~, lllJUsta, e que. eap~r:io rcmedio das :l.ppdla
çoe~ para as r.lações, não pod~ro ser reformados 
senuo depois de deeotTido -i onmonso tempo. E 
quando o crime é inn!lançavol, C$$0 te•npo é n 
m~rtc _pu>·a o !leeusa:lo do jllstlça. T.mbo parn 
mun, Sr. pres,dcnte, como uma neccssi<lnde ur · 
gente parn a boa administraç5:"' da juoti"~ n 
cceação do relações nessas provlncia,;. · ' 

E se toda~ nqnellas que h oje neeessit:1o <leues 
tr_ibunaes niio p<?ssão nlcnnça-IM completo.>, ao 
meno.s formemos JUn~as de appdlo pNsididns por 
desemb:u·gadorcs e compo>tas d,1s juizes clc di
rcit<> das comareas. I s to IÍ um ponto mui'to iu
t er esso.nt e pnra a boa. funna~ilo, p:>ra o mclb.,. 
ra!"entQ d·> p oder j udiciaril>, p:u·:l o b em do 
p&l~. 

.. ·A nomeaciio do pessoal rh\s 1·elaçõe3 do iulpo
no deve merecer toda a nossa attcnçiio. Tt·ibullu e~ 
de. nppcllo, tril>unaes que silo inslituio.los para 
dar remedio à s injustiç<~.s pt·atie.ula ; pelos juizes 
dc .. l • _instancia (OW>e»>-sc apa>·tú:, cumpo·o qu<l 
sep<o Jllustrados, que ~euhão o ear:acter reeto c 
firme, que cstejão por t.o<los os meios habilitados 
ps.rn fazer justiça. l'.lns, senhores, como rul'llll:ll' 
tribunaes desses, se •eguirmos $eg u.ramente o 
principio d& antiguidade? O p ri ncipio· absoluto 
dn an~iguidade 6 o principio mais· ~stupido que 

_conheço. (ContimWCI QS apa•·tes.) Fot·Qnr os po
deres do estado a escolherem um peswal 
que não pôde ser perfeito, que não oóde 
faler a felicidade do publioo, que n1io .põde ·hem 
sen·ir, ó fals2_ar o poder judicia>·io, é mata.l-o . 

A lei de lSJO, s~nhores, estnbeleeendo as an
tiguidades, esqueceu-se do principal ponto parn. 
u ma boa organiS..'\ção jndicinria, do · n:erito do 
pessoal. E ra po·eciso uão torna•· o pessonl das 
relaç~s dependente . só d;> principio ~o da 
antigl.lidndc, devi!\ deixar ao governo maior li
b erdade na cscolh:> rvilla8 reclamaçüe~) desse 
pe~soal. Ninguem p6lc negm· os grandes pro
veitos resultante; de umn.ntedida dessas ; tirar-se 
a COt'l>en te do principio ceg::.. da nntigni:ln.dc quc
bral-a, e escol her pelo merito. 

O Ss. F.~m.n.•z , -Pdo patron:~to. 

O Sn. Vtnu.To :-Pelo me1·ito, e não pelo pa
tronato. So n.hi pâ le bnver potronDt.o, ent~o 
poddmos ficar cer tos qae eomo em todas ns eousas 
se di~ abusos . ... 

[Ou11em-se muitot apm·tJ$.) 

Mas, comparan··lo os dou,; -ptineipíos, o de 
antignidado cega e o de nmplidito no so,·erno pat·a 
a . escolha d<>. pessoal, qual desses dous princípios 
escolherleis, s enhore s l 
· (Continuao os apartes. 

O de antiguidade cega '! Não P-'r certo; csco
lherlels a liberdade nu oscollaa a fa\'Ol · do 
inerit<> .••. 

(Repetidos apm•tes) 
O SR. P.tu:smE.,-re :-Atten~o. 
Ó Sa VlRUTO ::-Abusos, dizei~ vús '! Em todas 

as irunituiçôes humanas a pu dos bons systemas 
sempre enxe~os os a.busos em uoaior ou DWII><ll' 
eseal>l. E, po•s. porque os abnaos siio naturacs 
com~anbl!iros das aeções hwneas, bnvemos d~ 
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•leb:~r um prmeipio \:om pnm :.Joptnrmos tnn 
outro qnn o máo? Se~nin<lo-se poi• ~m e~·stoma 
tomp~ra<lo, não qttc1·eu<lo que o mento s~ja o 
u11ico c absoh110 r cgnladur <lns nomeatõcs, tí
nhamos tnmbcm atten~ão ;, antiguidade .• • . 

'UM' s.~ Dm•I'T.\DO , __ \h! Agorn jtl quer n 80-
tis:;uidoJc •! • 

o s". VuHATO :-..•. eú desejo que os 
Irados qne tivore:n 1 ~. annos <l~ servi~o 
-ser :vJmittiJos na lista donde $1Ü:1o o~ 
bargado•·es. . 

mn~ris
pos"são 
clescm-

Senhores, snb<'is que <! bem ardua a mossao 
de dis tribuí,. jus \içn . E' pNdso um cn1·actcr firme 
ê preciso <lfl'ronta r muitos perigos, é precis~ 
sncdticar o cu ao bem, á fehcidade publica ... 

O Sn. Conm~~ D.\s '!SII,YF.S :-Isso se <lá par; 
eom todos os omproga<los tmblicos. 

O Se. Ymt.•To : - Estou ngorn f:lllnndo dos 
ma~istrados . minhns palnvrns niio offend~m n 
outros em pregados : o estndo ern qne nos a cbamos, 
~e:n termos meios de commnnicaeõcs pnra que os 
soccorros che~uem pl'est~s quando esses ru nccio
narios se Yejiio nmencados no exercicio de seus 
.:orç;os. 

Essa t•spccic de dc3ttmp:n-o e m qua cllcs ,.h·cm 
no in\crivr õo pniz, entregue~ n seus proprios 
r cCUI '$OS, ~em fo l'(-"l ; tudo nessa vida de conti
nuado lnt:~r fu~ neccssnrio um caracter Jirme 
uma ''ontndc cncrgicn, pnm poder arrostar, vence;· 
a fnrin <hl crime. Sem cssM qualidades nito po
dcn'tJ ter liberdade do :JCçlll>. Accrescentai a essas 
d ifficuldades, filhas da nutureza do cargo, a possi
bilidade de ser perseguido, processado e levado 
injustamente o m:~:::i-slt':ldO n ttm tribunal ec>m
pO$lO d& lrom~ns qu" elle tem ·conUdo nas rains do 
â~Ye>·, :o•~trn os qu:~.e~ t~m julgado, e portanto 
S".n~ inan•gos ! 

Yós I)UC OCYCis conhecer nl::;tmtn COt\Sil d n na
t tt l'Cllt hnmQtln, dJzci-me se encontr:oreís nella 
nlmns tt1o fortes que não ' 'acillellt diante do deYcr, 
csmot·ccidns p~la considcrn~iio dos riscos futu
ros·: . Alguns homens nppnrcceró.õ • nrdndciras 
e~~cp~õcs, c :;:loriosos rnnrtyres cllcs irão ser 
Sl\Crrti<:ndos S!!m ntílidndc nlguma pnra 1\ cnusn 
pnulicn. 

O pri\·ilc::;io de fvro para os mn!:is trndos de 1• 
lnst.1ncin ern o coo>plenu·nto da inilepP.ndcnciA dn 
nl~o~tl'lltllra. 

E e minl111 opiniiio 11uc a con$tilui~!lo do impc1·io 
o tem c:;tnbelccido. • 

iC,·u.:tTo-sc muitos Clpdl·te$.) 
))i~c•·-sc que " pri\'ilegio do Íoii·o ó tllll hem 

só pora os magistrados de l• instancio, c n üo 
nm bem pnm n administrnçuo dajustiçn em geral. 
é ~llirmnr sem descer ti indoga~.ão dos !netos. 
O Jlliz de direito que pratica-r um erlma acba 
no tribunal do jury ant.e:> a absolvição do que 
n punição em tempos c;\lmos e normo.cs. '::lô 
em t~mpos n~itados o juiz do dirci~o poderá 
soffrer uma aceusação iojulltll c julgamento Mas 
estes casos são raros, de sorte q_ue podemos 
concluir qu o o. pri~ilegio do fúro c mais para 
nlcançar a pun1çilo Justa de magistrados que ~c 
c squeçiio do seu de\'Cl', do quo parn a absolvição dl'> 
!nagistrado, que não é delinquent~ c é aecusado in
JUSlam!!n te. 

(lia iun aparte que nOo ouvimos.) 
Não !·• ~'!H' idé a !lo,·a o que ora .c:-tpendo, é 

um. pnnc1p1o .~•lnuttldo p~l~ constitmç:1o do im· 
peno, . e era JU um prlDC:lplO :uloptndo n~s es
tados <;ult!>~ dn EurOJ!Il e quo a~piriio tc1· um 
'POder JUd•~•u•o o mllls completo possiveJ, E a 
l:'rnnta nt nlé111 do que nós queremos, clla não 
GOnsente mesmo. quo o mar;;istmdo a~ja condu
zido pe1·nnto os tnb1mnes sem que primeiramente so 
dl! ttnll\ ordem .do 1\Udcr superior. 

E ' p•·eciM un111 licen-:a prél•ia para que os magis
trn.dos d~s~íiQ da cadeira de juizes .para o banco dos 
necrosados. · 

Alguma;; pal&.\'l'IIS mais sohre este ponto. Ve
jamos o que nconteccn:. so os magistrados não 
tiverem o priviler;;io do foro . Cofuo ~eria o 
·magistrado perseguir o crime eommett,do pelas 
pod~rosns i nftucncias locacs ·? Cvmo poderil\o os 

1 mngistrauo3 levar ante os tt'lbunaes do jury a 
qualquer dessas influer.cia$, tendo como certa n 
absolvlçiío, c esperando a vingança. como uni"' 
oonscquencia infallivel do seu procedimento .poo· 
ter ousado toenr naquclie que hn muito em pti
, ·ilegiado par:< o commcttimento de toda a casta 
àc crim~.< ~ Qncreis neas» que o pessoal dá ma
gistt·atllrn do 1• inst.nneiR s~jA. tirada ele · umn 
ou tm especi c quo niio n dns bom a ns '? QueJ"eis 
dar n ~sses ma.gi~trndos n>aio•· força de animo 
do ~ne commummente têm •>S homens? 

E preciso tomarmos as cousns eoroo elln.~ r<>al-
mente $lil'. · 

(lía to<N'ios apm·tes .] 
'Vós que elo:;lois tanto a instituição do jm·y, qu~ 

dizcis ser ella o susten laculo c a mnior garantia da~ 
lib~rdadts publicas, porque n;io ljuerers conevrdar 
commigo áccrea -do privilt>gio do füro para a justitn 
de ta instancia? 

Esse privilegio, senhores, bazêa-se taml1em nos 
princ ípios que lemb1·árão a. ereoçi\o do jnry n:L 
tdéa do julgamento por P4••cs. 0-mngh;trndo deve 
ser julgado pelos ·seus pa•·e.s. Negnis ao mn
~i~trad.> o direito de sl'r julgado por seus pcw cs l 
Qn~1·eis que o n:>nior seja sacriticado pelo noenor ; 
quo o magistrado seja julgnJo pelos seltS :;over
nados? 

Toda a disposiçito tendente a tol'Uu.r mo.is elaro 
o pdvilegio do foro para a justiça de 1• ins
tnuein nao pôde d~ixat• de s P.r util .. no paiz, 
po1·que nella se vó, se•n s~r neeesõario onuito 
talento ou mnit~ t 11lholho, umu garAntia d-a in
depen,lencin pnrt1 a roagistmturn do Brazil. (Apoia
d O$.} 

'f<lilos aque11cs C).UC ~·olii:o o m'o.is bello da sun 
existencia ao scrv1~0 publico; todos aquclles ·que 
nbrtl\'iio tlrnn profissão, nella gastno os seus dias , 
e pnra ella fazem eoncon·er todos os seus esfur~os 
de inteiEgcncia, têm direi !.o~ a um · futU\'0 d'l dc<~
couso, qt>ando llTtatnre1:1l é Í t'O.ell, e a intelllgencia 
t~nde a Mcresccr. Seguindo-se o principio -con
trario, ni'io podcrem~s encontrar bons ~~ervidores 
do pu ir., hom ens dedicados á eRII.sa publicn, como 
<i mister, homens ·que, nbanJonu.ndo todos OH 
oub'OS intcrea;;cs, se nppliquem· s6mente .dguillo 
quu tomt\rilo pot· profissão. Easa ne~e..aldade que 
se do\ em todtlS NJ ela~"& do empregados• pu
blieos se dá tambem na clflsao·dos magistrados. 
Convêm que tenhnmos uma lei de .aposentadorias 
com -regras qt\e maTqllem o vencimento com rclaçil:o 
ao tempo de serviço. ' · 
· (0 Sr. pí·cs;ãe>tte conl:ida o S1·. t.o seéetcu·io a 
OFCUJlCl>' · a ~adeira d(% p>'esid~ci~.) . · . , · 

A constituição 'diz que o magi&rndo .é inde
pendente, ni:io ' -póde ser· demit.tido pclo .. go'lemo, 
c homens can·sados e ·gastos na existencia não 
poclom ser tirados da arduo. · profissão de j.ulgnr, 
proJiosão difiicil para o que t!!m vigor e ·forca, 
quanto-mais P.ara o que . tom consumido a vida. 
O supremo tnbuoal. de J.uati~a prol'a-exuboranu. 
mente estn )>roposição. M:~mbros .desse· .tribunal> 
por . i.ncapact<lade pby&i.ca ·não esta vão ·mais ' o o 
caso <lu servir o cargo · de . magistrado; . e entre
tonto cowo· o governo·· n1io podia .a~ntal·os 
sem que cll.6s·o quize-m ser, o se:r'i'lço . pubUc ... 
perdia. : Elles . Tãé dando d ecisões .mal. B4!8uraa, 
vil o retardando os feiLos muito tempo em : .ella$ 
mãos, · viio retal'dsni:lo o· andamento . ~n ju.l.lça 
publien. . · . · 

A'quel!a. pro\'idenein · convinha addir a fucul-
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dadc de !lpos~ntar os magi~trndos q uc csti \"CS· 
$Cm ilnpossibilitad<>s pb~·stelL on rnu1-almcutc. 

Esta e outras caus..s qn<l n:io cnllmerarci co>n
correnl grandemente para a Jemor~ dos feitos 
cíveis; & <.loplorandQ llojo esse mnl, direi q11c 
clle 6 um :>~tentauo, mais gra.-o quando alfectn 
os !dt.os Cl'ime~. 

0 Sn. DnA~D:i.O : ·-Logo .••. 
O S&. Ymr..-ro : - Ell li it·oi. .. Infitúdo~ pelas 

be\lezas da inst:tuiç.ão do jury estabclccêmol-a 
uo paiz sem tento, sem pen;ar; jl1lg~mo3 que 

llhllltando essa b~lla instit~içil.o faríamos a fc- · 
iddade publica, qutJ terlamo~ tla.lo ao po,·o 

as mai01·es garantias ; mas. nü.o nJs •lembramos 
t!c qne nessa idên de\'ia pr<Jsidlr muito estudo 
1).\tunto á fôrma de sua rcalisnçilo. 

Disse-se que o julgamento de . todos . os netos 
r-<>ntl'a " lei fosse da compct.cnc1a do Jllfl' ; ns
tal!clceen-sc com o regra geral que . todo~ 'dco;ião 
ser julgados pelos seus pa,·es, c nessa ocessiào, 
dominl"dos, arrastados pelo sy~tema, levados pela 
idéa não vimos o que neccssnl'iam~.>ntc il:n•ia 
<le Jnr-se. As conseCJuencia> brevemente nos m os
trarão que níL l'cah~ação do systema, que n:~. 
plantaçito .da an·ore de bellos frucbs . tinham os 
naufragado çompletamente. 

0 . Sr. Conn~A DAS N'E\'ES : - A O.r\'Ol'e fiCOU 
de raizes pnrn cima. 

O SR. Vnuuo:- Estabeleceu-se a institui~ã.) 
do jury em um paiz que . para e!Ja n~o estava 
prepnrado e em q ue a lllustr açno nno ests.va 
espalhada ; suppóz-se que tínhamos abundancill 
do homens amestrados no officio do julgar : reu 
nirão-se ess~s homens em uma sala e dlsse·riio 
lhes : Jui(Jai oR homens. Oa tribunaes niio se que· 
r em rcumr mais, e nlgu ns que mal se reuru r1lo 
julgolrào mal, re tard.Orào o julsarnento dos feitos. 
E quem solrreu ? Foi. o povo. (Apoiadot.) . 

Mas, conhecido o erro, senhoree, é um Cl'tnD 
r ecusarmos, não reformar o que deva ser roror· 
mado. Não me enve~onbo, como bmzll~iro, de 
dizer que n instituiçl&o do jury 4 a m11ls doM
tuosa que .; possivol. Nà'l me envergonho, lligo, 
por~ue em outros paizcs •uecedou o melllllo. A 
lDstltaiçito do jury, quo nli teve n sua origem, 
que é daa trnlii~õc11 l.la nacionr~Jid,ldo Cmncoza, 
ilos primitivos tempo& em quo hdos orilo jul
g,\Cios pelos $8us pa~a. pllii&ou pela a mesmaapiluoa, 

lUas o ~toverno da Franç11 depoia do conault11r 11 
magistratura francez.a, um 11:10::1 Utodlllcou a sua lol, 
1·o!ormou a'luillo quo devia aor N formado, C"z o.IUT ... 
1·ança entre os erhno• que tlnhno p~naa lo,·o• o oe 
crhnoe que n~erolClilo penaa11ravea. L11gblo11 de túr
ma qlle o indiciado que ostivoao ®baixo dt1 umn 
nccuaaQiio do pena l•.vo, e que ros&O convencido do 
delicto, n ilo. permaneceaeo nns prl.Ues du csto.do 
dolla annos ou mols: que o ilomom quo cativcese . 
debaixo ela imprêulio do uma accusaç4<1 do 
prisão, que fosse · convencido do delici-O de qui 
era aceusado, n ão estives5'l nu prisões do es
tado menos de dous annos : que o~ d elinquentes 
t ivessem o. jus ta puniçtlo de seu* delict.os • . que 
" adminis tração da j11$tit.a n ll:o demorasse 03 
j ulgamentos ou a imposição dllS penas, que. ella nào 
llSUrp&Me -a· outro pod~· a raculdad .. de legis la••, 
augmt:!ltaudo as penas, euger&.!ldo-ns, de fórma 

· que não guardem · ptoporçilo com os delietos. 
Entre nós porem onde e:dste o mesmo> mal, 

nilo nos &J)ressamos ua .r eforma.: -ao contrario, 
levados pelos preeoJteeii.Os nos illudilll08 int.oira
m•nte, dizemos- nilo deve mos tocar no tribnnàl 
do' jnry - oomo se reformar u ma Instituição fo.Jsse 
o m~o que matal-a, como se retocar com · ~
bedoria urna inatltlliÇÁO não fosse dar·lbe 111&18 
Tida, mai:s rorça. mais vi)torl ' Dizemos- não, 
a Instituição do jury niio soll'r• a menor alt&r11çA(). 

Nlo .levemos legislar aobr(l o jl\1-y, . nào, dei· 
:temos as cousas correr como eUas correm, por-

quu quem sorr,·e é o po\·J, 1t1it> uõ~: por'lu~ 
q ucm ,;olfr~ llti<l S~I\I()S uÚ$ alt:macnte collocados. 
que não c5tnmos ACoõtumados a commeltCI' dc 
lictos pela no.o;sa cuucaç>lo. D~i:tcmos Stllfrc< <• 
po,·o ; mas niio S.l l'eformc, ni\o se toq u.e em 
nadn q11e di~ respeito a o jury ! E a iden de re
f.mna rieA e ~!la não !l!lSSorJ ou foi rel.llruat!a : 
{Apo iaclvs. ) 1 

O codigo rrancoz fez diff'~l"ent;~ , sopdrou os 
crimes de pequena puaiçiio, que de,·Jdo ter 
prompto julgamento, e que nao podião tor esse 
prom pto j ulgamcnto no, tribunal do j m•y, que 
por su.a natm·cza e muito menos CX).lCdito: eis
püz que a justka de 1.• installcio, JUlgasse e;;
ses cr imes, a justi~a do V ínstancia que. uão 
é menos importante que n institui'"iio do jury 
que est{l revestida !lc u.m caractc1· t rio nobr e 
como o jury. 

A esta fic.o~t julgar os cl'imes, cuj a pcnn 11ão 
exeedcsst~ a seis me~cs d~ vl'isiio, e ao tribunal 
do jury, qn.l tem p~r fim uma mi::;s,:;:o tam!Jem 
nobro, licou o j ulgn.men ~ daquellcs dclictos a 
que esti\·essem impostas pcnns mais graves. Nilo 
se di~a que alli a impr~IISa appareceu f;\ZenJo 
oppos1ção a e5ta idéa, :n · contrado appla.u:lio o 
trabalha do quem· quiz reformar os defeitos da 
legis lação do paiz, de quem disse: ~e hoje cu> 
dia nte te1·emos mais pt·ompta.justiça, o pré\'enido 
de dclieto roahirá. mais brevemente das prisües 
do cst..~do, hr:i sua immediatn puaiçiio, po1·quc 

.a puniç..-io deve seguir de pet·to o ct·imc, se 'lui'
l!ermos qae o; C:templos s i r vão para morallsar 
o paiz. 

O jnr;·.· scnho>1·es. não podi:1 deixar de ser uma 
instituição abr,1çnda p~r t?dos; o j 11ry ·é utna 
dll$ mais bellt\S C L'C :>.•;õe~ do g•mero hl1mnno. O 
pessoal do tdbuM.l <.Lo j~ti'Y, inde poudentc. ftlhc. . 
da sorte, sem innucnc!a algllmtl do podCL·, é um 
bom pessoal' pura C\s julg3mentos. 

O sentimento dn cxccllencia do jury ros Yem 
m esmo e3pontanca1nente dos impulsos da nossa 
eon~ciencía ; é id~a que ullmçnmos com pra:.:er, e 
-::om prazer proclamnmos o principio. Mas p:>r isso 
m~smo que préso n instituiçíio ao jury, por isso 
moamo qno meu e:>md'io cxul t.n. quando elogio 
somclhanto 8\'Sto<n 1, iub duvo dormir, de\·o pn>· 
ouraa· t•'l<los Õs m..,ivs possíveis pnrn reformar n 
cxceuç,lo dn iJ.;a, pam llcabo.l' com os defeitos 
q UC Cllt\ R(li'~ScnW. l!flti'C 1\U~, p Ol'QUO dn l'tf•)l'MR 
dessa instthaiçiio o.lopendJ n sua conservação. 
QuanJo oloaojo lJil J uma l•Joía avance, quo uma 
id.ôa auiT11qUJ tol ll8 os ob~tnculos, todo; os tt·o
pcços quo s 1 npt·cacntil6 1.li:1ntu dolla, quaudo 
âeaejo quo cl!n t.o:nha Yida o~t dur.~ somt>rc em 
sua oss,ncia, quero qu~ essa idé .1 ecja reC<>r-
moda. . · 

O Sa. SJQU~IRA Qctan:>z: - Qa:al e a su:1 idéa 
de rcfo•·n1a ! · 

O Sn. VIRIA T o :-1'cnha pt~eicncia. · ••. 
O Sa. S:QUEIR.t. Que:moz:-Estou li. espera . 
o· Sn. !I(E LX.O FR.l.'<ÇO :-Espere . que· kto vai d:t 

vagarinbo. 
ulo( Sn. Dh'PUTU )O :-Querem l'eformnr até nul.tar 

& in~tituiçio. 

O Sn. VtnJ.~TO :-::O.::io, n•io quc1-o matar a ins· 
t ituiçil.o, ante~ quero fortifica1-a; Mas quaes ,são 
:u bases da vossa opinião para não admH~irdcs 
nenhuma idéa d e r ef..>rma t São os bons resul
tados do jnlssamento do jn•·y até hoje? Certa
ment,. dabi e que devíeis p:1rtir pal'lt avançar a 
idéa do quo no j ary nii" cumpre tocar, que.~ 
jury esti ~omo deve estar M mpre, eomo con"em 
que elle seJa.· • . • 

o Sn. SIQU&ttl.\ Qu.:•noz: - C>m es~a logica 
deve d~ttuir 1\ magistra1ura tatnbem. 
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9G · SF.SS10 E~l' 7 DE' ' J lJtno· DÊ': 1S5!> 
O ~I!. ,~1 ntATO ; ·-'f,·mns n ilr~tH\lCnlnçii.o 3 rnais 

, ·igorosa, •tuc c a conseqn~nei:L dos factos ..•• 
O SR- Cvnnb o.\~ ~"''>:~: - Niio v<i por esses 

1u~to:;. 

O S1:. YliUATO :- :\rio quot·cis qu~ vos digt\ quo 
o jury nos scusjulgnmc!J~s niiov!l• bem·? tendes 
ro.z:tlo. c:;t rus ~Hl oftltt}Stt.~iH.> : eX1S"zs factos, eu vos 
npr~scnto factos ..•• 

U>t Sn. D~<t•uT.\l >C>: - ·rcm·$e obscrvnllo que 
aond~ lm b<1ns jnir.os d~ direito hn bo•lS jnlga-
dorc,;. · 

O S!!- Vnu.no :-Dv •·elutot·io do hom·ndo nii· 
ni$tJ•o dn ju;tiça su ''c que no scxtcnio ào lSlS 
a }t;r,3 h~11\\~0l"r'~() \),t~·2 cdm.::s: destes U,U3·~ Cl"Í\nCS 

4,2aa f.:>l'iio ab.ui":Jos pelo jury .... 

I 
I 

I 
O Sa. :i;H~m:m., Qc1~moz:-O que se scgu~ dnhi? \1 

O Sn. Ymt.\TO :-~>\O n otai; uma grnr>de dcs· 
proporç:io 11os nbsol\'idos com o numero dos 
Cl"ilU.CS ~ ••• 

O Sn. SrQr;mn.t Qucrnoz:-N<'io seriíio mal pro-
nttncindos? · 

O Sn.. VrnL\ TO :-Não a t tendeis que nessas Cl)n-
1ommtçõ~~ o:xi,;tcm delictos cujo jttlgnon~nto com-· 
petc às jn~t;~as de 1• insmncin?... 
' O Sn. SrQu~rn.t Qli<:moz: - Demons tl·J que ns 

pronunci:l:> <mio just.1s, <]tiO dc\·iào scl' suston· 
tndas no jnry. 

O Sn. YtntA'l'l"-Podemos dizet· que 5,0:x> cri
nles exis t em, cujn=' p~no\S dr.vii'io sct· unposta.:; 
pelo jnry: mns <l'Ct1Lm esses 5,000 ct·imm(lsos 
.1,,'298 ror:lo ab . .<ol\'ldos .... 

Ul.l Sn. DEPOTU>O: - 0 nol.lt'C dep\\tnuo dÍL·OS 
. c~tno dlllinq ttcnl~s sem sall~l' que o crão. 

O S1;. Yua., 1·0: - A opinião publica docidit-i• 
soiH'<! u fo t·ç., da minha nrgumcntnçito; ella dh·ti 
•ln~m tmu 1·nz:tot Bll \·õ~ ((UO dizcis qtte dcss~s 
t.i,I.OO pt'C\'~nhlos dtL jus tiç" :3,1)00, por exemplo, 
((u·ihl pronuucia.Jos injustauncnt~, so . en dig•l !\llC 
<lesses ti,tXlO qunsi tGdos criio \·c•-dn<leil-o3 dclm· 
qncutcs .... 

O St~. SIQr:.:.mA Qt;umoz :-Xt'i0 pútlo dí~~r ist.o. 

o Srt. Yuli.HO :-.-\ oplnhio publiM nos julg,m'•· 
l'otlonwR nllll'luar ><Ctn m~Jo tlc t>rrnr que gcrnl
llldlt<) "'lndl"~ qut1 viio A !Jarrn tios tril>unnes 
•·~~~~ <'mum~ttítlo Jolictns: cntt·o nt'•s lliio se pt·o
ll!lllcill iuJn•tnmcntQ em 1110 granJa cscnla; pelo 
cun lrnl'io, P''e.cnmoll p•!IO cxcc!l.SO OI>P05IO ; nlio 
proml!lcllunos to>tltJs os , ·crtlnddros dl'linqucntes. ... 

O .sl'l·. SIQ~~:ir\-~. Q~.:'"tnor.: -l>o<lcm ser prontlll· 
ciado< indl\'í<luos 'illO dc\·do sct• nbsol\'i•los; os 
tuntlnmenl•>s •la pronuncia siio di,·crsos dos fuu· 
dan1entos <l:< tondcmnn<;iio; ·por cons~qucneia n. 
llrgumcntD.<:iio niio proee<lc. · 

O Sn. Ymr.\TO: -O q<rc quereis para n'ostrm·
''oS que a instituiçüo do jury ctltrc nós n!IQ .ca
minha como . dc,·o caminhar? Eu vos lerei parte 
do. rclatorio do bonrado ministro da justiça, que 
deve set· acreditGdo, JlOr isso qt\C é () resultado 
dns informaçô~s dns JUSt.i~as do paiz, dos mo.ppns 
cs ta tisticos dos· delictos: . 

sobro mim n responSAbili<lnd <~ d~ <lizcr-Yos quo. 
c um fucto· ,.~t·Jndeiro, c que se deu na minha 
l"-o,·incin. Na cidade dil Cnl<iR<õ ht\\'in um homem 
que era eunha~o da nosso honrado collega o 
Sr. Borges Lenl c,,stcllo D•·nneo ; era casndo com 
a irmii ·dP.Ssc illustre magistro.do, com umn se
nho•·n pertenecnto n umn dM mo!l,o•·eo famílias 
do Pinuhy. D~sgosto>u-se elle do estado pela stlll 
\'ida de immoraliJ,•dcs, J~~presou a mulher hon· 
rado. e honestn, tinh.~-a desterrada em umn Ia· 
?.cnda. longe da cidade. Essa desgra~.ada. que em 
ceg,,, cansadn de chot·ar a sun sorte, nilo pcdin. 
ao marido mnls do que n vida. c descau~o pnra. 
c lia; não quel'l,l a; n!roições do coração do ho
mem dc3no.un-ad.,, que j:ímnis sentira um desses 
gozos. partllha das almas õem formadns, e quo 
nos do11râo :t yjc}n. Ern pedi!· muito pott('O; o 
sabeis o •1uc fez. esse monsh·o? Partio um din 
,In cidade da Ca.xbs p:tra esse. fnzcndl\) onde cssn. 
s~nhorn Yi\'i:t com dous cscrllvos, qne comparti
l h:wiio a sttn ~ortc, .:om dcdlcar;.ilo sincet·a e }?ltTa 
que não ~ rara entre es;es infelizes, c a111 · em 
f•t~e da infclit. orden'ltt nos cscmvos ou~ a:>sns-
sin;ussem sua senhora! ' 

Ellcs J1on·orisados niio quiz~r.1o executar esta 
ordem, r<lSi3tir.io :\ inftuencin moral quP. tem e> 
senhor sobt•e o c~cravo; mns nlio pudcrão rc
sístír a:~ pnnhnl: o mnnstro urmad·• com ellc 
forçou seus escr m·os n a.pe1·tnren\ um lenço com 
que huvi:t. corrndo o ~c~o de suu esposa c con> 
alula de tigre nssassin~>u-a l Sa~i; o que ncon
wccu dcp~is ucs~e- facto? o jury do C.axins nb
soh·cu css~ monstro, <l~u·lile liberdade pnl'a pns· 
sear pelas ruas de Caxias ! ..•. 

Ull Srr. Ur::rt:TAOO: -E o j<liz não· nppcllou 
dessn scotP.nçn ·? 

O Sn. YmuTv: - Lcv11Jo esse bom em ao t r i· 
bunal do jury do Cnxi:.'lS foi condemnndo pl'irne\
r:tmentc C•)m · os eseravos; mns condcmnndo p or· 
que ? Po~oluc houve um magist,·ado que th·c~3·l 
coragem bastnnte pnr~t encaminhnr n ncet<sncilo 
c condcmn:t~iio: Gt:l ~utio ·o honrado magistrado 
Vieira da Costa. ..• 

l::lt.\ Voz : -Então isto tombem depend~ de bons 
magistrados, do bons juizes de direito. 

O Sn. VUH.\To:- Sim, grande intl 11encia · tem 
o poder d0 presidente do jury : elle dispõe dos 
dellntes, joga com os pontos da ctl.U.Sil, a l'ruina 
ou iõwtale~~ n nceus~ão ~ segnndo o vator das 
p•·ovn~, ou n moralidttd'e dns testemunhas, pr~
para os corn.;õe~ pat'll o imperio da justkn por 
u·n!Jalho~ seguros. l\[M ·esse PQdcr <lesgrar,a<ta
mcnto é \'·encido muito.s ,-er.os por apaixonados 
tribunacs do j ury. 

A{lcnas esse magistrado d eixon uQ sor juiz de 
dirctt.o de Caxias, apenas o ltOrizonte so most rou 
melhor para o cond~mnado, clle foi ttpresenlado 
de novo perante o Jlll'y ... .. 

0 .SR. ConRi:A l:>.<S 2'\.t:VES : - Quem O llpt~S~n-
tou? foi o jury? . . · : 

O SR. Vn~uTo:- Foi o tribunal d::t t·cloçiio ... 

O Sn. Conmh DAS Nllv&s:- Ah! 

« A c:<pericncia Yem ~da. dia com Cactos .novos 
confirmar a convic~li:o profunda que ll:tc deter
minon n propüt· 11 1·eforma judlelnria, pendente 
no senado. ~;i c $iio já as nbso!Yições llldi\:idu.aes 
q!lc · de,·emos dcplcrar, 5jlnào o escandalo de ao
sol\'içi;es <:m mnssn, o trinmpho do todo·s; ot1 . 
qunsi mdos os 1·éos quo compnt-cccm ã bari·a do 
tribunal, como em o anno pro,.imo passado ocon
tecelt em alguns tcnnos do imperio. " 

O Sn. Ymu:ro:- ·!l{as o nobre depu~d·> sabe 
qne o tribunal da relação, quando assim procede, 
é por cau~ de irregularidades, de nullidades do 
proprio jury. 

·Mas vamos ao facto. O réo e sens oomplices 
coinpnrecclila de no\'o ao jo.r')'. o (o qnc ·r, bor
rivell foi C3Se homem a bsoiVJdo, sendo condem
nado.> os seus escravosl Quereis uma proya mais 
evidente do dcegr"çado C8tado· em que se acba. 
o jUlj'? Creio quo apre .. ~ntando·NS esta;· Jl~ 
dovo apreeenl.ftr nenhuma outra. Nilo · ·() · prec:Jso 
que eu , -os relato outros ·!odos eaeandalOHOaquo · 
tém aahido do jury, creio que 'V~ eoov~tlo (0 S•·· lJ•·csi<!ent.l to>-na a. occttJ.1Ul' a cal;lci•·a.) 

.Agora, son'Jor~.s, vou eiLIIr:vos um Cacto, e torno niio é tiio difficll... . ·· · 
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O Sn. ~tQt:Y-IR-' QliHn<'7. :-E :tS rei:I<'ÔCs t.nn\
bem nno tbn praticado fnc t<Js escandalosos? 

O SR. YnuATo.: - Boa n>nneiJ·a de Cllscntlr .••• 
Um cuubadc, dnquella victim~ , senhores, :w ver 
mmanl10 escandalo, ficou t.iio desesperado, que 
cxclan1ou no tribuno! : a Ap}iello da Injustiça dos 
homens para o. jus tiça de Dcos. " E Deos ha de 
o11vil-os, s~nhot·es: o assassino ba d<! reccbt>l' o 
merecido . castigo. 

O SR. Sr~t/EtR.!. Qo~mqz : - Tudo é contra o 
pobn! jury! 
O~~~. Ylnt .<.To:-S~J>hores, não sei como mais 

hei de dizer-Tos qua niio svu c<m !rn ·a !n~t: t.li~:lo 
do jurv \· Creio que son mais omigo do jury do 
que ·' ·ús, ouc não o q:.>ereis reformm· . Quero que 
v-ingue o instituição, que o tribnn~l do jury seja 
r e!'pe!ta.do peln opinião publica, 0 que niio a cc;n
ieceru .;mquanto não fõr r eformado, c '\'Ós quereis 
que elle C('ntinuc no desg'•·a ~atlo estado em que 
se aclla, estado ele completo dcscredito. Quem 
ama :mais a instituição, e11 ou ·võs? 

·Nos lugares p<:qucnos, de pouca população, 
ncs.-.cs lugares em que é mais faci l a influencia 
p~rnii!ios:1, o jury lm de ser sempre subordinado 
a essa i nfluencia.,. . 

U Sn. SA~Tcs E AurEiil.• :-Os factos mais CS· 
condalcsos tem-se dado ·nas capitaes. 

O Sn. VmrATO :- Nesses Jug:mis .em que npcntls 
com di1!:iculd,,de se pédo encontrar óO hom~ns 
capazes de scren1 jurados, não ó _possivel deixar 
<le haver juízes certos. . E daqu1 resulta que, 
quanao qualquer potentado ou seu pt·otegido quer 
que se la nce um véo sobro o seu passado cheio 
de escandnlos e de crimes, o juiz de 1• Insta nela 
pa~a.. púfle fazer, porqne pr~nunciar c le,•ar esse 
llldJl'lduo n um tribunal composto dessa maneira 
não r.Mc produziL· senão o tdumpbo do crime e 
a vi ngan<:a con!r:~· o jttiz. 

Quer eis ·n 'll fo.cto que compro,·a o que acabo 
de <liz•!r ?. Vos len>brarei o íim do juiz muníciJlnl 
da· , ·illa. do nosario assa~siando po•· te1· ~ssim 
procedido. E sun vim·n em ·~stado ele melldici
ilnde, .chegando quasi que n condemnar seu mo.· 
Iido porque · fol Juiz recto, porque assim a dci:~:on 
na iodigcncia! E esses homelis, senhores, os 
assassinos condemnodos t\. morte no primeirojul
gamcntv, logo quo se cob1~iriio com n capa dn. 
politieo, forão absolvidos .... 

O Sn. MELLo F a.\NCO:-Vá pnrll ahi. 
O S~~: .. SIQOEIJU. Qo;:moz :-Nilo .c 11 lnstituiçiio, 

~ a pohtJca. . . · · 

IIIa otdl'os atJa>·tcs neste mc9mo sentido.) 
O. Sn. VJnuTo :-O assnssinnto f.)i commct!iuo 

h a mais de 7 annos .• • . 
~Cot~lim<âo , os ap!ll'lcs.J 
O Sn •. Ymu:ro : - D!zeis que :te85c cnso íoi a 

política que inftulo .sóbre o jury; mil.!! niio podeis 
negar que a política não poderia iniluir iO o jury 
não fosse de um lugar pequeno e composto de 
juizes certos. · · 

<).SR. c~im&~ DAs KE-rns: ,...., Pllr ahi não vai 
bem, ·: · 

O s,;_ · D~ FR.\K~o :....:.Nesse seu facto ha equi
vocas, ha eousas a 1-ectíficar. . . . 
.. O. SR. VntrATO·.:- Equlvoco3 que nnda '·alem; 

porque creio que o nobre deputado oi dn minha 
opiniã~ !lecrca, do.: principo:I . . .. 
. O Si D. Fwnseo :-Lamento . a · ·morte. desse 
~o. . 

O' Sn. · Vmu:ro :_;Tenho apreeentndo esses fados 
p~~ra mostrar · ~ulllo que é ·aabldo por todos, 
por poucos ·nllo cour~sui!o. Quem ba alii _que 'nllo 
digA quo · o jQry nilo · prcenebe •as eoncliÇC~es'p"rn 

TO•o 3. 

97 
que foi_estabe~~citlo? Quem h :l. nhi que nào di!!:l.· 
qae ? J.urr nao scn·e da nmnein1 P<lt<l,uc e::l.i. 
c?nstlttltdo? 
-~· minJ::\ fi!•mc convic_ciio, ~enhores, que a opi· 

mao p<1\>h r.n e contra. o Jnrv dn mnncim ]lnrqttc 
se nehu cstnbclccido. • 

íApoiados e 1100 apoiados. ) 
.. Nossos lugares pequenos, tJ.lem do mnl que j:'i 

apc>ntci, de. h!\Yerem juizes certos; do quo resulta 
tct··se n pmxno como rc"ulador nas decisves ha 
um outro mal, que (; a 'àiffi.cu \dade das · reunlõe$ 
.Coll_lo )!Oder contar com a promptidiio dn 'rcuni!io. 
d? Jury ~·n un1 luj,-ar pequeno, quando temo· 
VIS~ umn ·das !olhAs mais importantes d ~ imo 
peno, o Jol-n.a/. tfo Commcl'Cio, mencionar r<::gis
tmr o numero de dias quo ô preciso 'esperar 
para so poder conseguir a reunião do jury nesta 
córt'! E n consequ~ncia. dessa demoro n1IO póde 
ser outra ~enão maior sotrrimento para ~<quelle!< 
ÇlttC se .nchao proce~so.dos, quer just3., quer in-
JUStam~ut~ . , 

Se me tem dito em apartes : <c Até anora tende.; 
s~mcnte apresentado os dcfeitcs; não 

0

t~ndcs i n
dicado o remedio: o que quereis fazer ? » 

O que quero fazu t· c seguir o exemplo de na
cões mnis ci\•ilisMns que n nossa; o que quero 
razc1: é cxp~rimento.r uma ido!n de reforma. que 
partio ilc um h oment que tem todo o direito n 
nossos elogios. (Apoiados.) 

Ar.<>c::<s Sr.$. D Er or,•oos:-Ah! 
O fl~. StQU>.'IIl.\ Q.:Emoz:-'Ve~bn toda rf Frnn('n 

para cu. · 
9 :;~. v)nr,\To :-Des,•j o que a reuuiiTo do jury 

S~Ja som~ntc nas cabe~as de comarcas, e ainda 
q .tcro menos de que o direito fr:1neez, p<n·quo 
este ordeM. que h aja jU1:y són1cnt~ nas Nlpltnes 
elas pro\'incins ou de!)Rrta.mcntos. 

O Sn. S IQUEJR\ QuEmoz: - Para os j uizes de 
direito n:lo terem tanto ineommodo I 

. O Sn. Vrnn-ro: :- Propugn!ln~o por esta idón, 
Jnearnarlo em mmltn convle,ao, peço que me· 
acre.ditcis, senhores , qttc tcnhó p<lr fim melhorar 
n sor te do> jul'\·, c nCtlbnr com unt elos males 
que nos 1·etardi\o na ' ' in do progresso. · 

O Sn. StQUI.:TI'~' QcEmoz: - Obtlgnr os jurado~· 
o ns test~munhns n nndnram ·~O c 30 l~gans para 
'irem no lugo1· dll reuniiio. 

O Sn. Vxnr.,To :-At<l hoj e os ot·pbiios, ns pcssons 
miscrnvcls do po.iz nüo tóm tido un1 o.tlvol!ido 
~rto, scgut·o, quo procuro cmprcg.lt oa mp~ 
CiUC t1S leis <liio pnrn 11. segurança da sun pro· 
pricd!ldc, conscrmçiio do seus bens, o tlpparcci· 
mentoJ ~111 cla•·o d ia do 8eus direitos. ... · 

O Sn. Connlh n .\S NEn:s : - O qttc r,tzcm os 
j uiz~s de o:rphilos? 

O Sn. VmuTo:-Vós quo almejlliB 11 apt•esen
tnçüo do um projecto que croa um funccionari() 
para. • deresa do povo -no crime, não deixllt'llis 
de approvar a idtla de crear-se· um defensor para 

· as pessOM miscraveis c paro os ·orpbâos. 
O Sn. Connt:.1.. DA~ NEvES : :-E' porque. os· jui

zes não cumprem seus deveres, nao cumprem o 
que mandao as · Ordcna~õcs a 011tras leis. 

O Sn. BR.I....-<n:<o : - O nóbrc irepntado esti de· 
fendendo a lei da reforma .. . . · . . 

O S.R; VmuTo : -EstoU. dizendo o que !DC díctâ<)' 
minhns convicções. (Apoiados. l · · · · ' 

0 . Sn. CoJ.tnh D4S .NÊYES i ·- Ü ÍllCSIIlo· acontcee ' 
aos outros •. · · · · · .. · 

· o sn: VmaTo: -Disse o tiobre deputado pela 
Parahyba: " O que fazem ós juizes· de orphãos? » · 
Re:Jponderci• dizendo que é tiio· grande l:l ' trabnlbo 
de que so nebiio · sobrcearregndoJ : osses- !IUle• 

13 
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~\onatíos pulllícos, que é tiío superior ú.s SU!l$ 
forças ... 

O S1~. Conr~k\. n.\;.;; ~.1::\'E.;; - Que C rnlstcl· dnr· 
Ih~ mais trabalho tir::m.Jo cerl.o~ j u \gnm cnt os dü 
jury. 

O Sn. SIQIJ~InA. Qc>:lnO~: - li:\ lugares em que 
nn<l:l t<:m que faz~r. 

O :::;;n. '"'"mv~.To:- .... que ü neee~sario um 
:ldvogad•l que o• ajudem. Qltcreis qne um juiz 
d~ I• instancia tenha fuculd:ulc uc pL"Occdu ex
ofiicio, quan lo se trata dos dircit•'S de orplüios 
ou de pess~as miscr:weis, quan-lo e,;s:< faculdade 
não estâ na nuqsa le~i<lnção, quandn elln não 
é dl\da parti todos os Cil,Os, c nlguns imprc
vistt>s? 

0 Sn. Dlt-1..'\D:i.O 1' ot: mos: - Oh! 
O ~r~. 'Tlll.IA.TO~ -Vós qtt.e sois ftdvvg 1d 1l, so.beis 

que c~l.Sos hn en1 que o jlliz nada pôde ÍilZCl' t;:m 
fa,·or elo direito dc~s•s orphiio$ c dessas pes
soas miseraveb;: sem qac r.anha um advog:a·lo que 
o ujuoie. 

O Sa. CoRa&\. DAS t\EY>:s: -Tom o curador ge
ral dos orph:ios. 

O Sn. SIQCEI!l.~ QcEir.oz: -Sei o contrario, sei 
que a legis1~çào dú rcmedio a isso. 

O Sn. Ymr.<TO: - Senhores, tenho o maivr de
sejo de ac··rtat, niio qncro cn\lncia~ nesta ca
lna.ra prCJposições q a e ,ã:o faz; c r 1n:1l ao paiz, e 
mnstro assim que o fim meu é a felicidade pu
blicll, c não o triumpllo da mioho. íraca intelli
gencia. 
· H!l pois necessidade d~ um defensor dos di
rei tos dos orphíios. das pessoas misel"IIVE)is. E, 
pc•·gunto-,·os, os de!ensores nomeados no momento 
scr:to c:•pazes de de!e<tdcr dc<·idamente esses iu
tet·e>ses? •\ cxperiencia ate hoje não vos te1n 
mostrado que de ordin a rio cm·ador nomeado ad 
lit~m, no momento, despreza os seus deveres, 
não os cumpre? (Ileclamaçues.) Nilo sabeis que 
esse~ cura. :I ores o. mão muito o fia.t }ustitia, mesmo 
na o eco.~ ião em que wm de def~nd~r direitos 
sagrados~ (.·1p(liaàos e 1"eclamaçLi~s.) 

O Sn. SIQUEta., Qoztnoz: - S::tbcltlos o contra
rio, não !a~a ess::t injut·ia (I c!HSse. ('lpoiad'os.) 

O SR. V•m~To:- :::\ão se querem compromct· 
ler, abandonilo os uirciloa dos orphãos, c das 
tlessoas misera\·eis. (Sc<o apoiadas.) 

O SR. S!QUKIBA QuEIRoz : - Nib lla tal, pro~ 
ljlto em nomo da. classe. 

(lia out•·os ap:u·tcs.) 
0 SR. Pausll>E.'\"TE : - AUençiio ! 
O Sn. VII\IATo: - Senhores. eu fllllo em gorai 

~u não du\·ido que um ou outro tome a peito ••• 
o~ Sns. ll!U..,DÃO E SIQCEir..\ QUEIROZ'- E' o 

contrarit~, todoa tomi\o. 
O Sa. VInn-ro: -E se aqui ha curndor geral, 

nu. pro..-inci~ nlio ha, nrio se regulem po~ 
aqut .•••. 

You:s:- Está enganado. 
(Contin«<io as reclamações.) 

. O Ss. PBI!.SIDE~TE: - Attenção ~ 

O Sn. VIIIUTO :-Eu vos digo que no Mara· 
nhão e em algumas outras províncias não ha cu
rador ge~l estabelecido (a{til-mativa.s e ~ga
çiies), e não ha lei alguma que tenha crendo o 
lugar de curador geral dos orpbios. 

O Sn. StQtumu. Qttunoz : _,. O juiz nomeia ; se 
nii<.o !:a, o! culpa do juiz. 

O Sa. Ymu-ro:- Então aflirmsis qu .. todos o3 
euradoru geraes cumpn:m ~us deveres? •.• 

O Su. SIQUEIRA Q~:Emoz'- Quando n"lo eum
pu•m, o juiz ••.• 

O ~r:. V nuA TO :-Pois então concordai eommigo 
qae h:>. neecssido.dc Je eMabeleeel-os .••• 

(lia j;aJ"ÚJS apm.·tes.) 
O S!l. P<tJ;,x~L>XTB: -AttcnçôlQ! 
O Sn. Vuu.1. ro.- O que vos digo é íJ.tl~ em al

gum o.~ pro,·tneins do imperia não ltn curadores 
gcrae~, não lia l.ci quo tenl1a creado semel!:ante 
lu::;ar: se aqni existe é utna crea~ào que não está. 
em lei. 

O Sn. SIQUmn.<. QuEmoz dã um npnlte. 
O Sn. V maTo:- V\>; confc,;ss.is cont isso s 

necessidade da creação de um minist~rio pttblie<>. 
Sr. presidente, e um.a da:s -necessidadeg; ma.iore5 
a a ndminisLraçilo da j usr.i~" ci"l"il a cre:\ção de 
um minisbriu publico. E" precis<> que haja um 
agente, um empre"'ado q 11e Morde o juiz que 
f<)r negligente, que 'ãerenda sempre os direit~s dos 
misera1·e ts, dos orphiios, contr<~. as depredações. 
conll·a. os abuso~. 

O S&. Btt.~"nXo :- O nobre deputado quer abrir 
uma no1·a discussuo da lei tl.a roronna j udicin-
ritt, lm de ter resposta. · 

O Sn. Vn\UT():- E>tol1. apresentando minhas 
COll\"ic~i)cs, 11a discHesão do orca.mento dos ne
gocias da justiça, se me quereis honra\· com VOS:!iO. 
resposta, eu espero por clln. 

(Ila alguns apm·tes.J 
O Sn. Pnt::SIDE."<TE: -Attençiio. PeÇ:~ ao nobre 

deputado qtte se cinja o mais possivel '' materi!l em 
discussão. 

O Sn. Vuu.no:- A uti!idaJ.e da crca!)ão de um 
minist~rio pubUo creio que tém inteira conno:{.à~ 
com o orçarnc11to da justiça. 

O SR. Conn~o~. DAs NEI"Ii:S: -ApoiadLJ. 
O Sa. Yr~tiATO:- A lei de 3 do De~embro 

de lSll !ormott um psssoat para a p~licia q•le 
era pessoal de momento, como já algLtem Bntes 
de mim n'lui disse eloquentemente. E•se pe::~
soal infiuh\o pelos motivos d11. occa.sioi?, esse 
pe~soat vendo que ara mister dedicar-se todo
i\ canscrva~lio da or.ion\ publica, ser~io bem 
entlio, s~n·io ainda bem algum tempo depoi~ ... 

O Sn. SxQcllmA QuEmoz :-Agor:1 niio ser"<'e bem.? 
N iio presta ? 

O SR. ,.tlliATO :-••• mas hoje esse pessoal -a 
eontra-gas1o se entrega ao serviço do paiz. 

[Reclamações.) " 

O Sn. StQt.r>:Ia., Qm:mnz:-E diz isso o nobr~ 
deputado que é ehefo de policiu? 

O Sn. VlmAto: - Por isso mesmo é que :~.vmn
ço esta proposiç•io, porque a experiencia me
tem mostrado a "<'erdad~ deUa. [C.mtinuão tu re· 
clamações.\ 

O SR. PttESIDENTE: - Attenção. 
O Sn. Y1au.To: -Antes mesmo de ser chefe de 

policia sabia. que esse peasoal não era o mai~ eouve-
niente ~ara es~es cargos ; agora amestrado pela e:s:
periencta affirmo-vos com os resultado& tirados doa: 
factos. 

O Sft. SJQUE<IU. Qtll>JR07. :-E' p<>r:qu.e V'- ~
não fez boas nomeações ; faça-as boas e ver:\. 

O SR. Vmu.To : - Seria . infelie.idade minha, 
mas nào falta de vontadl3 de acertar. Eu so
bretudo vos p~co, senhores, .qne argument<~is 
com toda a lealdade, que conresseh aqnillo que 
e verdade. Uma. cousa. ha no mundo ·que não
baqneia, ape~ de todos os · sopbisinAS com que 
a at.aquem, e a •erdade. PodeH negar q11o ha 
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·dfftieuldnàe na cseclba de bl\nl pessoal para a I 
policia 1 I 

O Sn. S tQW<&nA. QuEmoz:- N'cgo, ha multo bom 
pessoal. (.A poi-::tdos. J . • 1 

O Sn. Yma-ro:- En n:lo 30h·mo, . u)ns digo 
q,ua a,1ui mesmo no Rio do Jnneh·o o chefd de I 
policia se verã em muitas dificuldades quando 1 
quizer escolher um delegado ou s ubdelegado, po1·· 1 
<tUO não se querem prestat a esses encaq;os os \ 
homens honcsk>s •.• 

O ::;n. SIQCJ~l\.1. QuEinoz : -Esbí mmto enganado. 
A ppello para o uobro chefe de policia. 

O Sn. Vmu TO: - Eu n ão apontarei um por ) 
um todos os de,·eres que tem de desemper1hnr \ 
estes cmpregad• s; mns. pergunto, o o:fficio de pro
cessar, o de prevenir os delietos, e de perse:;ulr os .

1 
delinquentes, é uru trnbl\lho tdo pequeno que aclJC
mos um pessoAl co m muita facilidade para se en· 
carregar dellc? · · 

: (Ha apm'tes q ue c!'lln:m a 1:0: elo oradol'.) 
O Sn. PnEsron:xTr-:: - Attenciio! 
O Sn. Vmu.To :-Os homens de melhor cara

cter, chamrulos pelos chef~-s de policia, forr.ados 
por con>ideraçües do bem publico, aeeit.ào em 
v erdade taes eocarg('ls, servem, mas em lugares 
onde não ba grande diffieuldade pnra exercêl-os, 
e assim mesmo por pouco tempo. Nas cupitaes das 
províncias os delegados podem exe•·cer bem, com , 
mais ott menos difficuldade, os deveres de sctt 
cargo. 

Repetindo o mesmo que hontem .:!isso o no
bre deputado pcln. Bahia que p~rtencc á opposi
çlio .•• 

O Sn_ F1;:nn.1.z ,, :-Estou proscnle. (llisadas.) 
O Sn.· YrnrATO : - _.,que antigamente havia 

ce~·ios motiYos que lc,·nvão os homens a servi
rem cargos gratuitos; que antigamente bnvia cer
tas remnneraçües d11· servir,os prestados com o 
unico fim de ser u til ao estado: c accorde com 
n opiniiio do nobre deput!láO pelll Bahia, de 
que não ba hoje esses estímulos, é muito difficíl 
e11conh·ar .•. 

O Sn. StQ\;EJM Ç!c&mo~ :-Então confil1ll!l o que 
o nobre deputado d1ssc. 

O Sn. VnuATo : - . . . homens d~dicad~s em 
o:ertos. lugares quo sómouto 'trll%em trabalho, e 
.força c ... 

O Sn. SIQUOM QuEino7. : - Est:l dizendo muito 
b em, hoje ndo se remunerão sen·iços, por isso não 
se ncllão pesso~s aptas. E" umll censurn n.o govemo. 
(.Apoiados. ) 

O Sn. Vuw.To : - HaTenâo essa dÚ!cu!dade 
que niio attribuo a llingucm, que é fllba das 
cousas e do tempo em que '·h·emos, é preciso crenr 
outra c ousa, que remediando o . mal o substituo pelo 
bem . 

Não podeis negar que temos necessiilllde desses 
agentes da justi~.n enme, e tambem q11e a netunli
dadc .nõo é boa no quo respeita ••• 

Os SRs. BJU:t-"Dio , · SrQ'CtuRA. QcEmor. E ou
Tnos Sns. DEl'UT.AOOB :-Apelado, a autoridade não 
é boa. · · · · 

· O . Sn.. 'Vr;u:ro: -A actunlidade no que diz res-
peito ã. creaçiio desse pell&oal-·-. . 

O · Sn. BnA..-.»to : -Está com a ·jovcn. [Risadas; 
qoiados_) · 
· (Hd outriu af,artu. Muito .nisu,,·o.) 

O Sn. ·PREsmEX"ri: :-Attençiio. ·· 
. ' Un ,voz:.~p; a eoncl~o. 
. · O ' Sn. VIJUAT.O :- Tirl!'-a ·O nobre deputado
O rcmedio para esse n\al o eneon\rarels l.am-

bem em nmn j,J.;n nprescn1n.la na cn~n, c t< 
qu al o nobre dcpu\ndo que me di1 o "1""'1.1! fa~ 
OPJ!OSi~1i·). 

Está no ~ ::!G do art. ~· do p•·•>jccto do rd.,rmll j \t
diciari:L. 

. Os defeitos <JUC encontramos em nosstt lc~i~
Jaçiio, . a falta de providencias para <JUC um po
dei' j udioiario como dovemos ter , n m~ n ver 
sao estes prioclpahncntc. Estes defeitos, ou esta 
precis:lo d,; r eformas f'tí sentido por a lgucm q ue 
a presentou ao paiz. . , 

E se teve o desgosto dé achnr uma oppo
siciio ior te a medidas que ião fazer a felicidade 
do paiz, · deve ter ao menos ll consolação quo 
acompanha o homem illuslrado que SB vota :.o 
sen·ir,o· de sua patrin. O bom nome, a conside
ra~üo que o ]la de ncomp~nhnr sempre ú vig<l
rosa consolaçuo ! 

C:u me dirijo ao honrado ministro da justira: 
e digo-vos. :>r. ministro, que tendes f<:ito um 
bom servilí') ao paiz pelll nprcsentaçilo desso pt·G
jecto de refortnas, e quo um bum nome v0s 
.ha de caber por c~so bem elnborndo trniJalho; 
vosso, e pelo proje.:to das hypvtbc.cns. (..tr-Oi!!!IO>'.) 

Por íutigudo deveria dar por ncllbmlo o meu 
discurso, mns t~n l1o ·o den)t• do attcndoL· pn•·n 
alguns pontos do r colatorio do minlslcrio doa uo.
goci~s da justi~a . c prop•)r algumas rofo•·mas o 
medidas que acho .de indcclinn,·cl ll<>cculdll<l~. 

Em todas as províncias. do impcrio dO sento 
a necessidade da força polici al para a prcvcnç.illl 
dos delict.os, e ·pnrn ll puni~iio dos dclinquon\('8. 

A força polich•l, que dc,·c ser !ormno.la o mcm
tidll pelos cofres das provindas, nunca chega n 
seu 1mmero completo, porquó os cofres du nl
gumas, ou melhor da mnlor parte das pro,· ineia~. 
nã o podem sustentar u m11 for~a. policial lllls
tante para a preven~ão e repressão dos dclictos 
sem distrahir grandes sommns quo d~viüo S •~r 
destinadas · para og melhoramentos mn.teriae~. A 
foTmaçiio dns furçns policincs das províncias ú 
sem pro incompleta; incompleta 110 numero e no 
p essoal. 

Podendo apenas dispôr de pequenas , ·erbas 
p~ra esse rnmo de tnnta necessldndc puro o ser
vi ço publico, os p1·ovincias niio pod~m chama~ 
t\DI pe$Soal que sin·a paro 1onnnr um corpo do 
poliCia perfeito. o corpo de policia em toda n par to não ú 
creadu como os cor~os do exercito. O ~rabnlho 
do soldado de policut depende de alguma indc
pendencia na pessoa, e mesmo do a lguns . co
nhecimentos : Cio coutrario essas !orças creadas 
para snstent..'\~.lio da autoridade policial seniráõ, 
nn. maior pnrt.e dos casos, para perscguiç.lio c 
para fazerell\ appareeer desordens originãdas poL· 
ellas mesmas. Um hocmdo deputado pela Bahin 
fez notnr isso em o seu longo discurso de hon· 
. tem. quando tratava da ron:a de polícia desta 
cúrle. Disse uma 'Verdade, nlgumas desRas for~as 
tem feito nnseer desordens que não existiilo, al
gumas têm commettido -verdadeiros .ielletos : ma., 
apontando o mal, niio vi que Apontasse o rc
medio para elle. 

O remedio _.stil, senhores, nas reformas dos 
corpos de policia, e esta rerorroa niio póde existir 
s~.m que tenhamos os meios precisos para ella. 
·Eu entendia que · a força da J>Olicia devia estar a 
cargo do· governo central. Creada, alimentada 
com r egulamentos proprios para · .o fim que ella 
tem, devia ser · distribulda ·pelas · províncias, c 
então tinhamos 1\ · nntagem de .ter um corpo bem 
disciplinado, qne ·coadjuvasse 9: autoridade pol.icial 
nos seus trabalhos, e o cresCimento .de eap•ta.es 
oos co!res d:>.9 provincins quE; devião ser appli· 

. cados a melhoramentos matenaes. · 
Não ha duvida, senhores, que -a força de po

licia absorve mais da motade das :rendas pro-
~·inciaes. . . .. . . . 

Fnzendo e;;ta observat;ão à 'Verba eorTC~pondeut" 
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do minístcrio dos ucglldcs dtt jtt>tira, ll<' <:O ''o 
hvnra·lo min.1stl'O que tome a. tnjuh:t i1l~ol~ t)UC 
nit.:!t.litê sobl'C clh\1 e n os tlp1'• •So?ule um r··medio 
!'lll'l\ O grm·e Ulal qttu Su!fl'CltlOS J., falta de 
fon:n pu1.li..:.a. 

lia. aítHla uma outn• f,tll-'1 qllll culnpre •lpr~
.s~ntar-,··•s. ~ a de peritos parn os corpo.; de ·C~
lict~J. Uma da.s gt'andes d tliculda.~1es das autori· 
dadt:s criminac::s é achar 11essaa~ iHustnrJ.as IJ ~n1. 
a formnçfto d"s corpos de delicto, c vús IJ,,m ,aheis 
Qttc todo o processo ct·imc tem a stta \lasc 110s 
corpus d~ ilelicto. 

De ot'dinat'io, p;u·a cst •·s tr;,IJalhos, ch~mão-sc 
pessoas incompetentes, s~m estutlos, qne d io wn 
l'esu\tado, ou pouco exame, ou um cx:trn~ que 
p1·oduz ~ra1·es m:tles, que lo"'' o pl·cvrniolo ;, 
c~nJic;\o tl'iste Je ser colloco\J,, om unl gt·o'to de 
lJ~l\a\ qt\e não mcreda, .ou ·yicc-\"crsa. 

0.;; mcolico" mesmo illustradCts, chamndos pam 
esse t1·abalho, nüo o po lcm fazer coulpleta.mcntll 
be:rn, com~) c1·a ü~ 1n1stcr, p,w<tue ~abemos llUC 
clle$, l•.•g;, que sahetn óts ncnlemias, nüo se 
d"dicão mnito no estudo da tn,dicina lüg:t!, por
qu,, n:w têm necessidade del!t\ parn a sua clinicn. 
( Rc~lamaçües.~ Lembro, p:liS, n creoção de mecl:cos 
de policia. 

o Sn. Dor.OllS 1-{o:STE!HO u.l um apallc qnc nuo 
pudemos ouvir. · 

O Sn. \"rntxro: - E" digo qu• os m~dico~ 
quand<> ~nhcm das ncndombs niio se dedici\o muito 
ao cstu·Jo •ln medicina legal, po•·que não precist'ío 
ddl" paro a su11. diniea .....• 

O Sn. Bol1o~s 1[o:STEIRO . - ~ão .ha: tal. 
O Sr.. VmuTo :-Eu podia, repito, :>o nobre 

tnini>;lt'o da ju~liça a crea~ã~ de medicas de poli· 
cia, po1·quc e~tes homens, com•> \'m·dadeir05 func
cior,arios publicas, dedicar-se-bião .mais ao <:;tudo 
da medicina legal; e os cot·pos de Jelic~ofor
mados por semelhantes pet·itos sel'iii:o certamente 
<le maior considera<)ão do qtte·csses h~je fdtos por 
medicas chamados no momento. (Nüo apr.iados.j 

l?a.rece q uc se dc\'c concordar commigo que o 
n1cdico, tenJo este emprego com uma gratificaç<io, 
~e de,·e dedicar ~om mais empenho ao estudo de 
medicina legal. Et·a. est:l a conclusão a. que eu 
<JUeria chegar, e niio que os ln~dicos u,lo estu-
<lavào nas academias Uledicina lcgnl. · 

O Stt. Connt.\ DAS NEYE5:- De sorte que s~o 
precisos medicas especiaes para razcreln-se co L'pos 
de delicto! · · 

O Sn. YmtATO:- Todos os relntorius do3. pre
aidentes d~~ províncias, senhores, fa\liio dQ má o 
estado das no,;sas cadéas publicas. E•n verdade, 
-em alguns lugares ellas nem merecem o nome 
ue cadêas. Confundidos com fo.ccinorosos, con
fundidos com condemnados, existem de mistura 
os _ pre\·enidos, os indiciados, adquirindo moles

. tias propl'ias daquelles lugares e produzidas pela 
falta de pro..-idencias hygienicu~. Essa e. uma 
grande necessidad~ entre nós, niio só para !1Ue, 
querendo nós punir o delicto,_· não desmorahse
:tn!1S os prevenidos, como par_a que clles encon
trem .lugares mais proprios o.onde estejiio até 
que a justiça dt:>cida d<l. suo. soL'te- ll1esmo ~ 
respeito dos condemna:dos, senhores, nós temos 
o direito na. sociedade de votar contrá elles 
penas, mas não temos o direito do leval-os a 
lugarea- aonde encontrem a morte. 

O qne eu disse relativamente á força rolicial 
'Pôde-se applicar i questão da.~ cadêas das pro
v.incias. Kllaa estão a cargo dos cofrea proYin
aaea, q,ue .o;empre baldos de meios as edificão 
roal. Essa.; m<!$ma!il que e:r.istem são er>nstruidas 
~m um systema -ulliforme q•te as regule. Cada 
.q_ual apresenta o ~<eu . plano e fõnna um. edifi
.ClO a que chama cadea: não ha uniformidade 
alguma a ~te respeito. 

T:uuiJem nii:o e!Cis~e ontt·e nó3 um sy~toma uní
furniíSiLUo \le prisi3es penitenciarias. AJ~11ma.s pro ... 
vindas tim1 dado principio a e:;sas pr1sões~ ma;; 
~u cll•>s t.;m prúdu~ido systemas d.:,foituosos, ou 
tõm P'"·ado u~ andamimto de suas ''bras por 
faha d~ meios: 

Eu entendo que d~vomos plantar· no nosso pair. 
o sy~tetna penitenciaria, que tem produzid•J tanw" 
beus á America. In~leza, não po:-;so dcjxar de 
pedir no hourauo minbtro da justi~'l qlle appli· 
que b~m a sua mtenção po.ra e$~e ponto. 

N:l pro,·incio. J,, I>Iaro.nh!<o temos u•na obra 
de p1·ís.io com tl'abalho pelo syst10ma .\e isola
mento abs;>Juto; obr;t que se ao lu• já muito ndi~n
tada, ma~ não ha mBi<>S parn concluíl-a. 

Sfio- est~\s, scuhurcs, as obsen·a.çU-cs qac tinh"
a Í•lZCt'. relativamente ao orçameu~o do ministe
rio do)S negados da. justiç:<' peço-Yos u~sc1dpa 
por lulver l'ouba~o á ca.-;a t.:mto tcmp~. (llfuí!o 
b~m ; muito beM.) 

o Sr. !\.lollo Franco:-Ptu·echt·'lne~ ;::;1·. pre
siucnte, qtte na fórma do no.sso regimcllto Y. E.-.c. 
deverJn ct>nced.!r a paln\T:l a outrem qu~ ntio 
a mim, pO\'f]U!lnto o nobre deput:uo .qn~ me. pre
cedeu na tnbuna acaba, como a c~mara ouvio, 
de profúir um discurso de acerba opposição. 
CApoiallos.) Eu ouvi a S. Ex. lembrar me;iirlas 
impurtantissimas, que, confúrme n SIU\ intelli
gencia, muito convem serem ado1>tndas pelo no
bro ministro da justiça, o . q11~ imp~rta dizer 
que o winisterio ni'ío sabe ou não quer cumprir 
sua n1lssão, e assiln pronunciand•:>- ~t) f~~ opp(}
siçüo "ta:l ao minist~rio, que a camara ficou des-::rta, 
c ç;s poucos membros da maio•·ia q ne permane~ 
c<lr:lo em seus pc'stos fizoriio tiioJ vchemeotes e 
rcpctido.s reclamo.ções. q!!e Y. Ex. por mais de 
llma vez se vio obrigado o. chamar á ot·dem O.'}Uel· 
Jes n~hres deputados, que interrompiao a) orador. 

Com em~ito, senhores, se por ventura fosse oxacto 
tudo quanto o nobre deputado a<&evero<l :\ ca.
mnra, eu, ::>r. presidente, me. enveqJonb~ria do 
ser brazileiro. {Apoiad<ls.) O nobre deputado diss~ 
qua, como chefe de policia, v ia-s~ na d•tra. · ne
c"sshlade de escol11er d'enLre o ruim o melhor .. 

O Sn. VmrATO:- Mas n lo disse que escolhia: 
O Sa. MELLO FRA.Nco: -Mas p~rdõe-me o nobre 

.-deputado que lhe diga, enganou-se (apowdos) ; 
estou convencido do contt-ario, ha mornlidado e 
illustroção no paiz mui~ mais do que o nobre 
deputado pensa.. O que e:"<iste é que o nob•·e de
putado, partilhando as id~ns de cxclu.sh•ísmo ••• 

O Sa. VntHTO:- Não apoiado. 
O Sll. MELLO FRANco:- ••• restrin~:o as sus..~ 

nomea~ões a um pequeno circulo ; sao questües 
de mesqu•nbos interesses de partidos-que con~ti
tllem a iinmoralida.de que todos nós deplorarno.;t, 
e ra~om que se d~ preferencia u. misera.vt!is instru
mentos. que tud<l sacrilicão pela nece.~sida.de de 
vi..-erem com a proteeção dJ poder c ào. pol.icia. 
sim da. policia, que, como di~se o ~ob~ depu: 
tado, que sabe. de seus . bor1·orosos m1sterlos, Y'll.> 
procurar d' entre o ruim o melhor. E' pot' e<:sa 

·razão, scnbore•, que nós ouvimos com d~spm
ze•· o nobte dGputado profet·i~. propo~içães qne 
não podem deixar de entristecer a qualquer bra
zileiro (apoiados) ; felizmeute 8$ circumstancias 
em que se acha o paiz são bem dlversas ~
quellas que assevera o nobre depn_ ta.da. (Apoia
dos.) De$graçadamente existe mltita conup~l& e 
immoralidade, mas felizmente· &inda esse Vt!neno 
não desceu até o povo, como injustamente se ousa 
querer fazer &Cl-ed.itar. (Apoiádos.) -

Eu, senhores, pretendia em 10utm J?$1'te. do meu. 
disearso o.:cnpar-me da queamo do Jlll'Y• mas soa 
forçado a dar-lhe já preCerenei.a ·em oonsequ-
_çia dl{s.propo6ições qn~ o Robre de~o. aYeR
.tou ua cal!a. 
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Etl sei. Sr. P•'·'sidetltc, porotue li o rel:l.torio <lo 
Holn·~ JL\ inistro da justic.a, que dt>sgraçadamenl~ 
o jnrY cstb. cond@mnado : outra Co>U~a se n,io 
;>v.ie ·d~du7.i f das nccusao;ões qne se achlío n esse 
1.·c.\utorin, c .que cu lc \·ei ú. C:3. tU3.l'3. p~u·a. eun\'{:ll· 
~<-I-n do que tligo ..• 

O Sn. D~ 'FnANCI>;Co,- Leia t>1mbr.m o l"eh\to
I'Ía do :;r. \\'anderley, com<? presidente <.In Dn,hia. 

O s.,., MBUO Frt.\-:<Cü:- Eis a~ ~xpressõed com 
que o Sr. ministro <la ju,;tiç:J. fllhnha o jury, 
L'S«<I instltuiç:i.o conslitacionnl j;). t:1o mutilada e 
1·eduziua: 

« A exp~ricneia '·c•n endo. d in c )m f:lcloi novos 
conlirm ur a C<'nTÍeção prof.mdn q úe me deto•·· 
tnioou n propur a reforma jueiciarin pendet:.t~ 
no senado. Nao são já LlS a booh·ições iiJ~ividuae< 
4'" u~yemos deplvt·ar, senão o ~scnndalo c ausol· 
vi~õe~ ~m mossa., o trtumpllo de todos Oll qunsi 
todos os l 'ilOS que comp!u·ccem ~ barra do tri· 
l:>unn.l , como em o anno pt·oximo passado ac!•nto 
<:cu em alguns termos áo impcrio. 

" Em geral n.s sessões se nãu abrem no dia 
designado, porém muito,; dias depois com grande 
(,Sforço, }j::~rque nã.o compar·!cem os j um dos sor
teados ; :u n>Ultll3 são i mpotentes. 

" A olhos vistos esta instituição desmednt em 
'·cz. de prosperar; com·ém n•:tes salvnl-a, rcfot·· 
mando-a, do que d~ixal,a lllarror intactR, e tal 
.como .!, i)lstrmnent.o de ~~n~ançM, do patronnto 
.e do ~roselyti~m.:> no interio r do paix, riesscs 
lugareJOS pelos quaes está profusam en te derra· 
mada.» · 

Uma instituici\o que se acha neste esla:Io, Sr. pre
sidente, mct-ece ~e~urllmente , núo uma reforma 
~omo o nob1·e mimstL·o €ntcnde c diz ser capa~ 
de a re;;taurm·, mus uma. t•eforma completa, iito 
<.', a supp1-esslio d<) SCLMlbante tribunal... . 

O . Sn~ DBANDÃO ·: - Essa de\·e ssr a consc· 
quencia. . 

O Sn. Mo·.Lr.o FnA .... oo:- S enhores, o que se 
~lle{;·• para se dcsconceituar todos os dias o .iury 
no tmperio sllo absolviçõ~s, Ca\l" de 1·euniões ; 
c o que se pretende , :St·. p1·esidente, substituh· 
1i actualidadc ? .A. concentração do jurv 1\as ca· 
Lcças das comarcas ! Senhores, é •·erd~dc que 
nqui na wrte, e talvez em algum lugar rr.ais, 
o jury l eva a lguns dias a t·euuir-se ; mas qual 
serà a razão d1SSO ? Eu entendo, Sr presidente, 
que n principal razão -é porque o jury, compon
do-se de negociantes, de homens muito oecupn· 

. 4os. Lhes é tndift'l'.rentc pa~r 20a de mult" t: 
dei~ar de comparecer no tr•lluuol, ao meno$ por 
algum tempo, quanto a o.lgllmns p1·ovincins, .o que 
aconto2cc em alguns tet·mos não sei se será suffi
~ienr.e par.. merecer táo acerba aeeusacão do 
:Sr. ministro da ju,.tiça : qua11to porém a Minas 
Gerac5, de Q.tte tenho· bastante conhecimento, eu 
dh·ei a S. E:r. que o juey se reune quasi So!nl · 
pre . logo que é convoc:ado. {Apoiados.) 

UliL\ voz : -No Maranbiio acontece o mesmo. 
OoTa.~ ,·oz :- N a. Bahin tantbcm. 
Ou-rn.~ ,·oz:- :Em· Pernii.mbuco tombem. 
lJM Sn. DEPOTAOO ::--'-Em P~rnambuco, no termo 

<:le Iguara.ssu; muitos anuos delxoll do runccioonr 
o. ju~- por nao relUiir-se numero legal de jnizeu 
d e facto. 

(Cantinu4o os 4partes.) · 
~ O Sa. 1\lsLLo FRA..."co : - Em toda parte, com 

t"arissim& excepção, se reune, maa querem ma· 
tal-o •.. (.-tpoiacio.t.·J . . 

Yam<>s á o\lt-ra accn.sação, as · absolvições. As 
abSQh·iç.ões, .senhores, se .VrOViio alguma o»usa, 
prov.ão de mais ; é ~ma proposição abs . .:.luta. que 

·o Sr. mmist~·o não deYia com ella f11ndamentar 
a tremenda sentença que contra o jo;ny proferia. 

101 
S. E~. se~llram.:utê u:io ll•~h! i':"L •li:t.•' r·:lO.;. lliJC c·x.:t
l~tinou todos us JH"t•nos.;us, a j ll .... t it; •· uu pu~ciu
h ·Ja.tlc das p•••,mwcias, c t u.do isto c•·a ind is
pt'!nsa,·,·l p:.u-:1 :-iP. p u «it•l' l )(!Ul :tpr~.. .. d 3t" ~;J C\»>t 
eífoi.to a itnmun.llidad.! ú:> jur)· é co mo a ~~ ... -scn~\" ti 
~J ~t·. tniuis tro t..C o\ j ustie_:!l. ~:Apoiado .~. ! 

Finalment e. :.:.t:-nhot·es, ~ ;,:~· in. l.a.rulJ lU ~;QuYI!nientc 
. .sabc1· .se o~ mngi~tra . tv.s niio pt·,.ce :.l~m tlu. m~~~•na. 
foirma. Eu po IPl"in :opre~Mltat· >i ~:amara ll l !lito~ 
factos, lHas content:u·~me- -IJ c i c1u r~Cera· um para. 
conveucêl-a da •·rctiolào ua. nussa n~tt""i ~~•·ao.ura 
pol itiCjl.. Ha muit • pouco.< dias, s •nho1·c'S, crr t, v,. 
il~ a prescnt ;.tr .um re<tncelmento r.o u obn! 1n.n is .. 
tro tia jusli~" pe:\ indo per.i:iu :1 fn m r . clç nm 
ho mem que ó nllso !utnmont~ inuot:. .. utc nw~ qu e 
e ntl'cta.nto "0 ne lu1 nn c"d i•n d o\ ,·itla :>:o,·n J " 
P lu·tniA"3, dn minha }lru,·iuci:~ . O f:\ cto é o s~gt.a'inte . 
O Sl·. José l3o.T.iliu Cürrt!o, rcqucrcnt~ de c~\usns, 
t~ndo dú f>J.~er um .rcquerimeutl') n. Í !YCn' d L' u.ut 
pat·ticu lo, r. 1:01upae ·l~Ce1t au t l'i u jui~ pou·a c l<J~nder 
a o s~u cliente ; a quelle ci•1u i :"to pui:s 11iio t.iutm. 
na opiníiío do lllcsm•> 110ure m int<tr o d,, just irn 
respousabi!ids.llc• alguma pelo qu·J se coutiuha em 
um r(>f]uerime•lto que ell~ npenns tizern, e c1nc 
s e achava o..sslgnndo pela ~·m·te ; ma·~. s~ 1 Jhores, :t 
~pocR era eleituJ•ill, cou"vinba nf,l:;tar dn U!'tln n_ ~sse 
:tdVd'S:trio ; :lcllll\' filllll·nos Gnt:1o em l/H!l, dn 1r stc 
recordação, l\ pois, esse ltomcrn fo i cma leJllllaÜO 
p~r crime de mjuria, porque, defendendo a s~u 
elie.nte7 apresentou.~ em ·poiiçi\o n.m~aç!l.t.lm:·A. u 
injtu·iou a o j uit c por essa 1';,\Z:l.o fui pl'.tn1tl1 1}inJo, 
e o cotnpet.d11 te j ui 4: t.le üh·cit, confirmou essn 
sentença iuiqun, <In qual esse hCJmem se n ão 
pôde livrar soml.J p<>r meio .d ll u m penh1o, .. 

O Sn. MtxJs 'xno D.l JuSTJ<;A di• um aparte. 
O Sn. M o:LLO F l\.\:<CJ : - Eston ee ,·to que esse 

juiz náo era sen:io o supplente do ~ll•lz de d il"dto, 
mas era um bacluu·el formado, fntcres~d<>. na 
eleição, c isso s~r..-e pa.ra que cu repita. ntnis 
uma l"ez que .as incompatibilidadP.S s:i•' de uma 
neces~idade nbsol uJ;:t (at>Diados) : ,;e · por ventura 
ú juiz de 'lirejt..•7 o mag ist.rJl.dO dn con.sti tuiÇ11o, 
niio se nebnsse nes ta. cam,,t·a, ou oecupa h em 
outra qualttucr commissw> ~•tl·anlt'l n J>Un obri · 
gdç:ão, JJigo, se p or \'e;nturo. cstÍ\·cs:o;o 11csta (':0-
m~<rca o JUiz de di•·dto r especti vo, como q>l Cl' n 
constituiçito do imperio, um magish ·ado que tivesse 
dia.nte de si um fu turo, cer tamente que cssn ini
quidade n{•o se t c•·io. commettido. 

Senhores, cu prevaleço-me da oppot·t unidadc 
para agradecer ao nobre ministro o aeto de j w 
t içs. que S. Ex. a peol1do meu entendeu dever 
solicihu- n s. 11:1 . cOL favor de! um cidnthlo iujus · 
tamente condemna.lo; c d in!i tamb~lll é. co.m;l.m 
que foi est~ o unico fa. I'Or .• • 

O SE. ML'<lSl'RO D.< Ju~TI~A:-Ni\o foi favor, í ui 
justi~a. · 

O · Sa. MELI.o F oHxco ~- ... q~e cu na pre
sente. sessiio tive de solicilnr elo ministerio. 
Digo i sto n1io sem motiv.>, mM p3ra respc.nd..r 
a um meu nobre amigo com quem quc1·o estAr 
sempre de occordo, c por is:~o lhe direi mais 
que quando cu disse que esperaY& pel os actos 
uo ministeL·i o nito quh d izer quo conflava neUe; 
o meu nobre amigo é testemunTUJ. do meu ooanpor· 
tamento ·neata casa •. , 

0 Sa. F snRAZ:-Apoiado. 
O Sn. MELLO F&ANco:- . ... tenho v()t.ado com 

elle, porque se tem manifestAdo progressistA con
servadol', e omquanto o bom·l<do deplltado pro
nunciar-se .como tem reito nesta casa, póde 
~ontar com urn soldado disciplinado e fi.oJI para 
o acompanhar Olll lodas :15 ~iões. 

(Ha wn .llparte.) . 
Entrando·· agora propriament.e n o orçamentl) da 

justiça, a pnmeiro cou.sa qu.e !lle oeoo~ é Celi. 
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10:! SESSAO E~l 7 HE JlLllO DE 185~ 

·citar :t S. &. o Sr. ministro tb juslitll polo 
esta.do em que eU~ diz achar-se a sua scercta-1-iot· 
i~to •l, qutl se niW é a melhor scercuria de es 
tado, pelo menos e a mais bem montat.l11 do 
imperio. · 

Noto porem, Sr. p•·esidcntc, que no ·mçsmo 
tempo quo o nob•·n miui~tro uos d,\ t ;io hson
geira noticia., ;tccre3centc que não r...:fJt·mn ames ... 
ma s~cretaria porqu~ •·ecciu t\m augmc:>to d~ dcs· 
peza na occasi iio. · 

Senhoreo, ~c n secretario. do nobre ministro 
t'St.:l como clle diz, c cu o CL'eio, pnrn que r~· 
f••rmnl-a? Consistiri• cS$11. reronna unicumente 
no au:;mento dtl ordt>naúo dtJs respecl.ivcs em· 
p•·egados ? Ent.iill d iga-se antes que conYém ~c 
aujlm~nto, c deixe-se como estA n sKrct..tria. 

C1·cio que é m<lnia entro nús :.ndnrmos sempre 
ensaiando systeu1as. 

li.\1 SR. DEPUTADo : - Apoiado. 
O Sn. ){I!:I.f.o 1-•11,\~Co :- Eitá boa a scc1·ctnrin, 

pr~sta·so no servico, o exp~die nte ~stú em dia. e 
cntL·etnnto quer-se reformai-a! .... 

Eu a(!tnde~o o apoíadG do nobre dcput.1do por 
Pcrnamlmco, sei muiLO bem nond~ clle vai ; 
mns note que ha gr:mde dillcrcn~n entre a s~
Cl''<la.·ia tln jus tiç:. e o 11aiz; o paiz não Yai tiio 
bcn• como a secretaria (•·iraclasj ; creio. nisso_ 

O Sn. lln.•xo!:o: - Apoiado. 
O Sn. MELJ-0 FnAxco : -0 l llllSlN nlNUbl'O 

que tom·o em con.;ideraçiio 11 dcscripçi'io qu~ ha 
pouco fez o n ob1·c dvputado com <tucm con,·cr
~a a~orh. 

O Sn. BRA~n:to:-E' o nobre devr.tndo por 
~Inlto·Grosso.· 

O ::in. Vm1.n\l :-Nao ouvi o •1uc di-sse-
!) Sr:. l1n.~x~>:i.o:- O m·ndor cst.:l-sc referindo 

i• d<!&cripçiio que V. Ex. íc2 do estado d<> paiz. 
O Sn. :llt:~.LO Fc.~xco :- Do cst.ndo do poiz nfio; foi 

d•l est:lio dos julgamentos do jury. 
"O Sn. VxnuTo: - O que cu disse cstú. es

cripto. 
O Sn. :M ELLO Fn.<)<"co:-Escripto niio; por orn 

está hllado. (Risadas. ) 
O Sn. Ymi.n:o':-Está. tomado 1>clos Sr6. t:>.clly. 

graphos. 
O Sa. "IELLO Fn.\~CI):- J:\ cstan1 cso1•Ipto ? .... 

Pois cu não sabia disso {>'isadas: , c purtnnw 
pn>so adinntt'. 

:;enl:orcs , sem utll·ida cu rcconhcN, c ltão c 
possi\·el eoowstal-o, que o 1>aiz csU em pnz. 

O SL:. Vn\IATO:-::'>Ias nol~ que não ,; essa a 
minha opinião , 

O S~:. Bn.,;su"i:o:- Oh! ê3ta ti boa I (RisadaS.) 

O Slt. l\tJ::LLO FnA~co:-Então não é de opi· 
nião de que o paiz está em paz? [Risadas) 

O Sn. Vxnu.To:-Digo que a minl1a dcs~rpção 
1; em relat;.uo ao j ury; o que eu last imei ' • .::i o 
~stndo do paiz emqwmto no jury. 

O Sn.' :IIELl.O FnA.xeo:-Pois bem ; àizia eu, 
scnbor"s• que com e!Tdto e8tÚ tranqulllo o im· 
perio : niio consta que se nche 3.lterada a paz 
em lugar algum, e cu não sei se ·quando S. Ex. 
nos transmitte tão lison~eira nolic1a, ao mesmo 
umpo deveria aventar ainda uma questão que tu 
não posso deixar de condcmntlr. 

Senhores, t em sido costume de alguns minis· 
tros ·proeut·ar por todo;; os meios assustar prin· 
eipalmente "ma cla>se de estrnngelros ent re nós, 
os po~ucuczes. Que pro,·as, que documentos 
apresenta ::; . Ex. par;~, s.ssc•·et·ar-nos que una 
pequeno motim que te•e lugar ·em Pcrnnmbueo 
1órn. · dl'r!r;ido contra os portnguc?.cl!! 

Que portuguczcs forllo mortos, foritlos ou >lcs:l
cututlos ; Í ll$l:lw·ou·~ process<>, c dcllc consta 
que semelbnntt> propositu h ou,·c? Nndn nos dix: 
::;. J, s, :;enão que uma rixa l1om·o entre um 
ptJrluguoz c um brazileh·o, e isto seguramente 
não bnsta pam com justiça se nffirmnr, em t:\o 
importante l.loeumento como é o •·elaw rlo da re 
pat·tiç:lo dos n~gQcio.> da justjçn, qne llouve um 
motim contrA portuguczes. (Apoiaclos.) 

Ila•·nn nlgucm no pniz que tenho. o l>nrbaro 
pwposito ele dec larar-se eontrn um. iadivid no 
qualquer só rrque cllc é filho destn ou da
ql1ella naç:1o · ::>e o ha, Sr. presidente, o que 
<lu v ido, serei o primeiro a condemnnt· tiio b::u·. 
boro c nnti-cbrist>io procedimento. (, \ l lOiaclos. ) 
Pf'lru qnc poi:>, senhores, aventllr iJ~ns t lo pe· 
rigOS:l.S 1 

Pela minha pnl'te, Sr. presidente, protesto con
tra semel11anw abuso ; o quo eompromeltc um 
estmngeiro de qualquc•· paiz que dle s~ju é o 
seu comport-a mento no Brnzil. [Apoiados . ) E!!t<~ 
paiz hospitaluiro e generoso por cxecllcnc l:t, 
co mo deu pro\'a3 em Ablil ele l lS3l : e•t~ paiz 
q u c nem · ns garrafadas c outras pr~vocnçik--s o 
fi~eriio nmesqninhar-se a pequenas \'lnA'ança.~ 
(apoimlos!, Molhe n todo3 os estrangeiros qu<l 
querem vir pnrtilhnr comnosco os beneficio~ com 
que a Pro.-ídenei., em·iqueceu C3tC toniio a.'Jen
çondo. 

Eu creio, senho~cs '}Ue isto se faz de propo
s iw, p\l rquc convé•n ter o portu:;uez sempre 
nlcrta. e ·.lisposto- a npoiar no lllinistcrio que 
assim proceda. npr~sentando-sc ·como scn p•·o
t~ctor uuto. E ' ". !JOr esta rl!ziio, S r. pt·~sidente, 
que cu protcst? contra essa i dca, declarando q<\e 
no menos nos pontos do imperio de que tenho co
nhecimento. com>) são a minha pro,·incia, e 
n•·:smo nqui no Rio de Janeiro, . n üo lm esse 
proposit.o sch·agom de Caze1· guerra a qnalqtter 
cst.·ongci•·o só p<>I'Qlle na~ceu aqui ou acolá. 
(.·lpoiados.) E' ve1·dad~, senhores, q\\e se nós 
consull.lu·mos a est.ntist.ic" judiciaria ahi \'cremos 
que almndão muitos criminosos v indos dessa 
naç;1o: mn.~ cs\.:·a nns- rn!ios do governo ac:.,u tt.'
lnr que dn E uropa n:1o se alJriio ns prisões, 
afim ile nos .-irem emigrantes &nhldos dellas? 

O Sn. Dn.•sn:to: -Isso est:l. bem ncnutclodo pelo 
d0crcto de 2 de Janeiro_ 

O Sn. 1\I&I.LO FnA:<CO: - O que il'l•it:\, senllo•·cs, 
OS brazilelroS é \'el' que se guarJa Ulll en1pl'C!l0 
pll'n dni·O n um eslrungeh·o que \'Cm n tod,, 
prcssn pcdlr a su:L nnturatisnçu\1. . 

0 Sn. Bn.\l<D:\0: - Apoindo. 
O Sn. Pn.;-ro 1il> C.uu·os, -Desde o momento 

em que o ;,;~mngciro S3 naturallsa, é t:lo bom bra· 
zileiro como qttalqucr brazileiro.-{Apoiados.) 

O Sn. :Mt~LLO FRAsco : - O que irritn é \'Cr que 
ellcs s:lo prcrcridos a os nncionaes.. . . 

O Sn. Pn:'l'o nr-: c_,vros:- Sol o estrangeiro 
n11tnraliso.do tem as . necessarias hnbilltn.;i:ie~, pOl'· 
que niio ha de set· empregado! 

O Sa. ·MELLO Fn.\:>cll: ~- •• o que irrità os bm
zileiros é YCl' por cxélliplo, conser':arcn:·3C em· 
pregados pnblicos que ,.:;:o estrange1ros. 
u~ Sn. DEPCTADQ:- Ma.;; se silo natnralisa:los, 

já não slio estrangeiros. 
O sn.l\IELLo FJu><co .-Não sjionaturalisados, são 

e3trangoiros; eu posso aprcseritnr (aetos, c so me 
contestarem direi aQ· nobre níinlst.r~ que proeure, 
p~los utbios qt)e te~ uo seu àl~nce, saber se 
nao ~:d:.tem em ma1s de ·um lugar paro_chos col 
lados quo são portuguezes ·; eu citarei ";io 'menos 
um, c· se· o nobr.e mini~tro _qaiz~1· P.l'cicilrar_ os 
documentos ver;\. que o ;••gano de lrn)n é estran-
geiro. · · · 
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IJ>r Sn. D•·:L't:T .. .,~: -e-ras é digno ou nitl)? 
O SR. ~i>:I.l.o Fn~xco:- E•\ niio trato de saber 

«õC ~lle ~ diguo ou não, digo que n·io e nacional. 
.(Apoiados. ) 

. O Sn. M1x1sn~o "" Jus·rn:;.~:- Po~lo qun n3~~ 
<:L•lo em t'ortagal, é filb.o de bmzileiro; c ~stú 
como tal. 

U>< Sn. Dt-:t•lJTAOO:- A. Cvnstit•\ir.\to diz que 
~inda nasce~do. e•n paiz estru.ngdro, scndo-s~ 
illbo tle bra?.Jt.:u·r, é-se nnclonal. 

O SR. BMxn!o:- Quando esse br11zileiro estú 
a scrY .ço do Si!u paiz. 

O Sn. Jlfr~~o. Ftuxco: -Senhores, assim como 
eu sou o (li'Unc,ro a censurar que :>c barMêem os 
cmpreg.>s publicas a indi\·iduo.~ em semcllla.ntcs 
clrcumstanciols, t\iiO posso semcllt:~.ntcmente deixar 
c~c condemn.:tr. que o go'l'ern•> sacrifique muitus 
'ez~s M pnnctpt•>S que parece adoptar, pnrcccndc 
querer per:SC::u•r nlmns. ' 

Eu tivo occasião7 Sr. president~. no. l egisln · 
tur'l pass...da, de dc11untia:r d..sto lum>r um facto 
g~o. \'~ ~ r~'Spe! to do qu!ll. pedi rei iícenço. p~ra 
d1zP.r nmd:1 hoJe ·nlgumns palan·as. 

Quando s~ . tr~tou, ,;cnhores, du represoiio do 
t~nlico, em mdispensaYel 9.ue a o m enos uma 
,.,C~1ma ho11vesso; essa victtma foi csc~Jlhida e 
de!ltt-:nada P. ordens se <lerão pam que su:1s pro· 
l'll'ie<iad~.s ·fossem confi>cadas \ .•. 

O S n. F·~:nnAz :-Apoiad.;~. 

O Sn. !>IEJ.LO FnA;.'\"CO:- ••• pnrn que fos;;c preso 
~ . processnd? u!ll Eidadão. que abraçando no~sa 
lnU.~pe ndon~!a• e_ tno . b_raztl~iro com~ qualquer de 
nós. ess~ c1dadao porem amda hoJe St·. p•·esi· 
denw . n~to ~em o lh·r~ domínio dos ~Cil.il bens de 
que ficou pr!vauo pelo conft;co quo ·sa lha rna11dou 
ts,z~r em ltGl. ; f~Uo do Sr. Justi Gonçalves dil 
S1hn. E•te ctdadao, em consequencia de haver eu 
tmtado da perseguição de que eUe foi viclima 
procurou·n>e ha mui te> pou.:os dias e dis:>o-me qtté 
apezar de todos os esforços que havia feito pe· 
rante S. Elt., ~pezar das promessas que t eve nlio 
tinha c:on-~guu.to a certidlio da ordem incon;titu
CJO~al c Ttolenta em virtude da· qual seus bens 
fomo confisCildos. (Apoiados.) 

.o Sn. l.ú"!srno D>. J~:snçn.: -O que elle n1l0 
põde con!!egu1r ~~rào participações rese•·vaJBs qu.c 
~>e lhe uao podtao d:tr. . 

O Sn. Ml:u.o Fn~'lco:-Eu er~io q~e v. Ex. 
não contes~ que seUS bem~ forno inventariados C 
entrhegues a autondadc. E podem isto continunr 
scn ores? . ' 

l
1h0 ,S~ J:".~<:nn.\z :-:Mns a ordem do confisco niio 

o •Ot dada. 

O Sn.lfmrs~ ·.n-~. JusTt<;A:-9 q_ne niio crn.rc
aervado mande1-lne dar, e dema•s, 1sto t>lio é para 
aqui p~r9ue a questão ~de. nat\U'~Za que só Pócfe 
aer dectdllio pelo poder Judoeiario. 

_o Sa. M..::t.t:o Fa~~.:o: -E, senhores, esse elda
dao .é braztlelt!', como jlL disse: tem prest11do 
.ser~1ços ~o ~tz! e quando todas estaa eonsidc· 
raçou noo e:ust•ssem, nem lX!l' isso d~\'eri:J. elle 
ser trata-io como !A~ sido, fôra da l ei ; 11eço por- . 
tan~o ao nobre m1mstro qnc, examinan<lo o ne- . 
p:_oc:.o com re!lexão! ta~ terminar esta qucsliio 
de Ul_lla manetra d•gna do go)verno o do palz 
{~poiado.$.) · . ' 

&guranç!'- ,indimdual,-Senho.:es. o quAdro que 
o nobr_o rnly>\stro apresenta a respcitó · da. segu· 
ra_n~ 1ndiV1dUAl é .verdlldeinuneota horrivel ; on· 
~18~, comEpnnge a leitura de tamanho nrunero 

• er,mes.. 11 nao posso, Sr. · pr<!Sidente, deixar 
d_epalfazer algumas obsen-ações a e~~t.c res.Peito, prin· 
Ca .mente qll~o &eoho o &e~~tiinento de ver que 
& DJJuba proTUle1a firura com o· seu co·nlingente 

~le ,;j~ues, co:n > ,, p:itn .• i :.:J. i.n:re t oJ3':) :\$ do 
t n1p~rao~ 

E' ,·crda.dc flue é t th·ez :t m"'li~ P:") fHtlt>~n. m:t~ 
nem por isso u q":\'lm ,!oi"" de se•· lugubrc; {; 
\·crdaU~~ flUe li uma cot'tcspondmu;ia 1l, Ouro 
Preto publicada no Ço;·r~io .~l~rcmltil diminuindo 
o numero de assns.,inatos; t •Jdavia ch o~n esse 
num~ro, segundo o corr,·s[Jonu.:ntc do Col'i'dio Jlfd,·· 
<:llt!ti/, a 1:1~; e ségunuo o rdat()rio •l •J 110brc. 
ministro, a 1:>~! 

Mas, senhoras, fJ.ll~ me,UJ!I.s s'11icitn o nobr~ 
nllnish:o para pVr te:nYlQ a t~ir' graadc mal? :-3. Ex. 
l~mbra apena~, diz ell~ •ine nmest•·,tdo peltl e xpc
-r~encla, a ma1s s&\·era. rep"rt!SSãiJ. !\{as r1uc r~
prP.ssiio que~· c• nob•·e ttoin1stro ~ o qu~ protcndcrr~ 
clle consegu.•r? por ven~11ra a poliein n·iu c•ti\ 
entreg11o absolut.amc:~lc a pessoas d., sull ·eon· 
ílt'lnçn?_ nito ter{a. os n1cios ínüi~pcals~YE:is p1Lrn 
prc\·e11n· n.o menos etn pttrt.e esse grn.n•Jc numere• 
de cdme$ ·r Qllaes serão os meios q uf! :;. Ex. tem 
em monte pnra rern~-dín.r t..1o rlcpluravcl cstuclo 
de e<.>nsas? .será unienmcnte a po.ss:tgem d:t lei 
que pende do s~ado 1 Se é íst<:l, ui~·· ao nobre 
m inistro que es$:1 lei morreu. quo clla nli • ~ê 
ba de discnLiL· mais. s~ v . Ex.. como creio c: 
estou eon'l'encido, enx~rg.t bem, creio qu~ tem 
rnziio. se ~ verdade o que ~crahnente "c tlí1.; 
isto i!, que V. Ex. nao esta s :ltisfeito, e pre· 
tende, quAnto :tnlt$, retiTM·SC do ga b1 note. 

Eu acr~dito que uma da" medidas :\ tomar-se 
com \'Anlagem setía a· puniç:i o dos \'~l'dlldeiros 
crjminosos; ma:; i.sto é o quC' desgrar;aUa.mente 
n~m ·ACmpa·e ~e ve-; 3.1fllÍ tncsmo n;, prov incin do 
~io do; Janeiro passeiiio impunementJ crimino· 
sos pronunciados em crime de p~ita cupíLal, c ist > c:n 
presença da todas as nutoriaadc~ .. 

O Sn. Bn.,~1>ÃO :-Yl p r.. r alu. 
O Sn. 1\Itwr .. t) Fa.•:-;;co :-A verdncleiro r cp t·-.s siio 

seri~t convencer a todos de quJ encontr•u•tõ s~m· 
pre justí~a quando por ventura reelama.t'ctn; s~ri:l 
um:~. rnagistraturn q_ue SJ occupMse c:xcluoi· 
vamcntc de sua tutn missiio, que n:i•) se 
deb•asse eomv netualmente v~mo~. n.> comnrens 
entregues a hornens niio pr.•1hoio,utes, homens 
qu.e não podem, ntio saGcm mcsu>o dc•~mpenlta~ 
suas obrigaç\ies; seria ainda pron1ovc•· pcH' loJos 
os · meios a com;Lrucçilo de prt.;õos coaYcnicntes 
para que os erinlinosos não enx<i•·gasscm a itn· 
punidade na impossibilidade de se os cuns.!n·a· 
r em uns pri&Ves. . • 

F elizmente, senborEos, no t'l'latorio dcsL·> nnno 
)t\ o nobn ministro -reconhece umn ncecssidadn 
constitucional, isto c, o esU.belecímenkJ de relL\· 
ções em to:lns ns províncias do impcL'io; de$· 
~traçadamcntc porém ~. Ex. entende que as TOII• 
das do estado não p ermittem pot' cmqu11nto dotal' 
as provineilts eom esta medid~ constitucion!ll. 
Senhores, eu deJ?loro ftUD quando . se fazem dea
pczns improducLivoo despeza.s que n l<l p~dem 
ser eiAasi!lCtlda~ senão eomo verdadei•·os des• 
perdicio'i, 8'l <1llegue ratta ~ meio~ para dei
xar de satídrlll!:er-se um preceito eonstitueio
nall Ern quanto llndaria o estabeleoim~nto 
de relações · em todllS as provineías do 'i mperlo 
pela maneira por que o nubrd ministro propõe, 
isto ó, pequenas r~lações nue principaes .Provin· 
cins, e ttma espccie de junta nas provinctas me· 
nores? Qualqu~r que fos3e o sacrificio, ntto ve.lla. 
à pena. qae o cldaâão tí\·esse um rccarso mais 
proximo, como estabeleceu a constituí~ão do im-
porlo! . 

Fez-me muita impressão a declaração do nobre 
ministro tratando ®s reloa.iies sobro o numero 
de 1i41>eas-cqrpus 'luo S. Ex. disse fomo despa· 
ebados pelo relavao da Bahia; creio qne essa 
numero foi de. lOS o anno passl!do ••• 

U>< .s ... DEPIJTA'DO <L\ WR .~ 
O Sa. NEL1.o F~~co :-Isto prova, como diz. 
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1nuito ~m o n ol•rc •lo:vuta.lo, ou qnc o :arbitriv I 
na t~rovincifl da Bahia é graude, 011 ent:io qnc 
o t.r1bunal tln •·cla"'io w1o e•unp_te. ~m os. Sl!_tt._ 
devc•·~s. t:onsla-mn qnc al::uns Jltl >.CS do! <ltreii.O 
da mesma pr<J\"inci:\ tall\bem liueralisiio ~ande- I 
UlCil~" o 7•uú<YJ>'·CO>'J""'. Podor-n o&-loia S. Ex. dize•• 

<lindo informn~õe• :i r e{Y.lrtiçiio dn justiça n r ps
p;,itn tlc 11111 neto de v.•nladeim j)Crscguiça<l em 
111inha provincia; infelizn)entll, npeza~ de me luwcl" 
:\ CniDI\I'tl fCj(. l ll j;'r:l<,::\ de npproYar O lllCU rcqn~
t iU)ell t\l , essas infurmar;;Vc3 não me cl•cg•\tiío a indn. 
ús miios. O nollt·e .ministto dis!>e·l\1~ hoje qu•> 
clln• deviiio estar na camara : consllltci o Sr. I • 
•cct'P.tario, c oll" me disse que nilo as ti nha re
cc-bídl) •• 

a Tnziio, no m~nos smulua~.·.r\mcntc, utn <tUC se I 
fundou '' rclu•;:t<> <.la )3,,hi«? tl"<\tftl"·$e-ltn por acaso 
tle in.n1J.-:catar a.lgu.tls tl·.aficnntcs de moeda f.n.lsa 
que, se~undc.> nh~ Ulzcm, alli :\\)U·OdliO extraor· • 
JiJwriniUcl ~l t:? o qnt lm.YCrú Cin tudo isto, quando I 9 Sn. Sn. l\fn:nn:no DA JvsTIÇA :-Jl1. assign~i •> 
11 :1 l"el:i\':o uo R io de .1:"\neir•.l npcnns hn oito ll\'1~0 da reme•sa. : 
couc<Jsoüos tio ha/J~-ro'-J'Its -~ consentirá'' nobre O Sr .. Mv.LLO Fn.,:-.co :- Com cffcit.o exnminnnd•> 
ministro qne .esta rela~ :io continue !\ t•roceder 1 tlepois a .Jei, conheci que n$ infonna~õ~s vit·jii,, 
»$Sim ? nüo é cxtraordinatio que a rcl:lciio da cür tc . n~gT:l\·nr ainda mnis n r~>p<Josabilidnue do fact.) 
conc<'Jll nucnn.s oi t~ Jwbeas-r.or11«~- n de P er- I qne U>nlln do submcltH ti cvnsidcrn~ilo dn ca· 
n :u nbuco sere ou no,·c, " n du Bnhi:\ cento c lllarn o do pa.i7.. 
o; to? S.:nhorcs, nn~e~ d.~ passar nl~m. pers;unt.:lrci ·:\() 

U:.r Sn. Dt::t' GT.ulo :- T etn·sc concctli<.lo ]l(l.f,,;as- nobre minis tro tia j11s~i~a do •tnc v•rl>n Llm cllú 
ror1ni< n grnnde.< criminosos. d inheiro pnm ;;•·ntificar l\ vari•ls commnndnntcs 

O 'i; n. :l:l>.t:Lo Fru>:~o :-Cmno · r,_nc•· ')UO s<·j~. superiores? 
a d<Jcln•-uçito d o nobt·c tninistt·o pr~cis.~ de ~xpli- O Sn. Bn.\XIl:\0 :- De qun1quct tlns qur. c;;t,io 
cat;iiü. no or\a.mcnt') ~ c qnandl"' nfto, com un"'. Cl'Ct.lito-· 

O :Su. Bn.\xo:\u :-0 C]nc é horrivel ê qne a re- suppl ctnclltur remedêa tudo. 
l"çiio tenha concecliuo loabea.s-corpus n reos con- O Sn: FEmiAZ :-E ca qunro que ·se z:iratifiquc 
dcmumlos d.,[<nitir:m,e»M! tamhcm (lOS Jn Bahia, porqun cst:lo il:t mesm:t.. 

razão dos ·de Pcrnn.mbnco. · 
Q Sn. ME:t.t-o F~\xco :-s,-. preshlentc, n ho,·:\ '· 

cstii muito adianbdn: q uero dizer alguma s pJla- • O Se. :-h :<Is'Ir.o D.'- J usTI<:-' :-Temos lei <Jn<) 
\Tas ,-, re~pdto da gu:mln IHICion:ll. a n toriS.'\ cs.s.'\ dc~peza. . 
Senloor~s. cu votei contra a lei que regula a. O Sn. Jli~Lr.o !?nA:>< Co:- Se o n obt·o mi.,istl'o ,;,; ,, 

gUtlrd:\ uneional : hoje é lei do estntlo, e cu não • est:.\ fundn.lo em lei par" <li~tribuh· fll'nlilicn~\i-,s 
ie1t,l.o 1·cmedio senão curvar n minhn cabeça nnt,; ! nos rc~pccth·os comnínndant es· superior~s da ~;u:\r-
elln, c . coHicntar-lne com a ·posiçuo de gnnrua dn nae•onnl, Ct\ tcnl10 rnzão parti tlizer que S. E:<-
uncionn\ Ui\ l "CS<lr\'a como 50~1... tem f"ito Ulll:\ \"CI"IIO.• leim distriiJUi<)LiO U~ p:fo·dc·lô. 

Ull. SR • . DEPUTDO :-Põis n~o ó cnpit:iu? (.!poia:ios c ''isaclas.) . 
O Sn. S>.-.:Ão Lon.\TO :,-Os ua pl'o \·inein. do Ri·> 

·Ov:rtto ::lr.. DEN; nno :-Podia sc t· Cil'lll"gh1o-mür do J:Lilolro ncnlnun ten1 grntific~>ÇiiQ. · . · 
de nl;;mn tOlllUHindo 8U[l<:rior. O ·Sn:. FEnrt~ll :-Nem os do. B:1hin. 

Q Sn. :\[EL T.O 1-'n , :-:•·o :-o que s into, s.·. PI"C· 
s iUcutc., é que se tenha. dado mnis estt'l :\r1ua nos 
difT,·relt tCs chefes <XJnqu istadorcs do oleit;:t<eg pam 
peo·s~guircm :>os cidnd:ios l>m•ilciros. Deploro 
unulJ"' " que as dcspezn~ eom es~o objcct'l de ser
,·i•;o publico s •).i:il.l cxtrnonliuari:ls, c feitas em rmrn 
pc" l:1, JlOI"•]UC a gu:n·da nnciotutl só existe nns 
<npitMs dns p•·ovindns c ~crvc ápcnns par(l ncom
pau hnr procis~li,cs: no ··~sto uu imporio n:io existem 
se-não çc)rvHcis, tcucutcs~coroud~, mojOl'(·!S, Ct.c:.:, 

0 81\. :(\hsiSTRO n_l Ju~TIÇ.\ :- P t•cst:io <) SCI'YÍ<;o 
dns ~u:u·,,i~ués, c eom g•·and~ ,;acrHicio. Pl>Oillo:l~s. ) 

Q ::il:. :\liii.Lu Fr..1~co :-E" o qt\C <I<'SPjnvtl qno 
niio se lizus:;c·. ~üo <ic.;cn\·ol \'CI'd csto pouttl, pot·
quc tnnho de to.1cnr em outros, c n h um cst:\ nll\i to 
ndir•nt:llla. Consta-me <pto S<imcntc em ti::tu·ino.o, 
parn que os Srs. olllciao.s nndem tlo uma ma- . 
ncirn que l ison:;êc seus c~pr.ehos, Lcm gnsto o 
Jninistcri•> .In jll,.titll 30:000;1000 . •• 

0 Sn. F~ct::A~ :-E" '""rdttdo. 
O Sn. lhtA.~o~o :- f b muito dinheiro! 
O Sn. MEr.t.o Fno~;,;~o :-E.' possível isto? é pos-

sivel que quando $C dci ~n de cumpri!• um pre
ceito COilstitnc!o nnl, como- csta.bcicccr reln~õcs ' 
em !<ldns ns pro~·incias,-se dissipe assim .os di
nheiros publir.os? Nun 'sei se fot o · nobt·e mi
nistro quo m:mdõn fazer cs;cs figurinos; o qne 
' '"' d iz(<Ul é que 11 d<'sp~zn é ·essa, c ·q l\e cll11 ji\ 
foi Jl-'1~11-

Diiin · cu senhores, quo ~ mnis umn nrma a. 
gunrdn uacionnl · .estabelecida como cstâ parn 
aplainar o t e rreno das conquistas eleitoraes ; com: 
clfeík•, C\1 npmsentnrei, em :iU.enç:ío ao tempo 
de que possu dispõr, unieàmmte· um fneto para 
c!?n\·~r!cc•· a camara. - da ~exactidíio desta pl"O(>Qsi
'-"~0- \ ·. E~- se lcrnbram, ::ir. prosident411 que ha 
)5 dins m:u» O\\ m enos, 1~ um rcqneriiricnto pe-

Q . Sn. Mll<IS1"RC. .n.~ Jc ;:n~· ·' :.,..-A lei dil ~Ü !'""" 
os das capittLCs. 

O ·sr:. Ml:LLO Fra:-.co:- Con~La-me que o cmn 
mnn.Jantc s npel'iur da gunt·.Ja noeion:al dn cnri
tal de l'ornnmhnoo te m n grntilicnção do 2:000SOOJ l 

U:u.\ l'o?. : - Di1-e llHllO q\le •: ele '2: IOO~'OÓJ. 
O Sn. ~r.:r.r.o I•'n., :<coJ :-Entretanto q Üo o <h 

capital •l :L pt'o\·inci.'\ d <l ·:l!inn9 tem r.t~eU:IS UOO$. 
Já vc a camam que i:;to é dcsigl\1\ldlulc immcn~a •. 
" que scmdhant~digtri\)Ui~ão llem mer~cc o noiM 
d~ •JIIC ltn t'OILcO neflbd do dnr-lhe- diRt ribniç:"L., 
de pão-de-lo, . • - E' n I'~Spcito' do commnndnnto 
SIIPJI"ior ün e!lpilt\1 dn minbn provind:\ I}UO ~~• 
disse •1ne jm:ten<li" oecl\pnr a !lttcn~:1o dt\ .<:umat·n 
P<'l' nlguns momento$. . . 

. O CQII\tn~ndnnte superiot· <IR cnpltnl da pro \·in· 
cia d•! MinllS, ucbnndo-se em sun· ca.sn, na Jnnelln, 
e p:~ssando pcln ·run, Ue:!Sil occasU!o, um .olliciat 
tia gnnrtln n t cion•l da reserva, e~to offi.eial dei
xou de t.irar o sea cbnpéo ao commnndnnte su
pcriot . 

O Sn.. FRn["'..,\7! :;~:on\ i ronia>:-E' um :;t·a:nü~ 
·crimol . 

O Sn. :MELLO FnAxco:-0 resultndo tlc seme
lhante att•ntado roi· o officinl ir . p10.m n etLdct~-l 
(Ohl oh 1) · · · 

O SR. ~n·ro LonATo:-E c bom declarar ú ci~
eunJst.ancia de que nem_o o ffir:inl nem o eoniroan-
dante supcl'lor estaviia· de f11nla.· . · · 

o SR.- Fsna.\z :-E" Yerdlidé. 

Q SP.. M -&:r.LO :Fa.,:<co:~O .~mm~n®n:tc sup~
rior estavo: com· Crió, emb!lÇado . em um c:.apote, c . 
o <Alferes · o S•~· Nicolão Anto!UQ :rasaârn de 'Padua, j _passando ·. em frente da,janella, om quo·: $C' a cbava· 
o t O.'Ilnwnlh\nte superior, in.l.o ú .. paloan·a no (liro 
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àe seu negocio, pois é n~gocinnte, deixou ilc tirar 
o <.:hap~~. porque não vio o command:mte supe
rior, ou porque não qui:t, e o r•sultado, cpmo 
disse. foi o commandnntc superior n1andal-o tr<>n
cafiar na cadi:a! 

O Sn. Bll.<Nn~o :-Porque 111io lhe fez ll ct'uti
nenciA militar! 

O Sn. MELLO Fn..1:sco:-Bem disse aqui o meu 
illustre ·amigo o Sr. Souza Franco quando discu
tio a lei da guarda nacional, que, segundo essa 
lei, serin preciso que os guardas nadonnes nndns· 
sem sempre de cbnpéo na mão. 

o SR. S.wxo LOBA TO :-Nüo,. este f~cto nno t) 
c•Ínse'l.ueucia da. lei, e sim de un1 insupportavel 
despotiSU!O· (Apoiados.) 

O Sn. ~IRLLO FnA:sco :-Mas, senhores, este nl
fel·es, victima de umn per~guiçiio tão mosqui
»ba, que naturnlmente tunda-se em eircumsinn
eias que o St. mil)istro devia examinar, r~presentou 
ao g~~·erno geral. S. Ex. o Sr. ministro da jus· 
tit.a ~xaminou ou devia exnminar a. sua. rP.pre
sentação, c igualmente a infu•·mar,iio do respectiYO 
~ommand!\1]te superior: forilo estes os documen
tos que pedi, e que acabo de dizer lÃ camara que 
ainda não chcg1h·ão ás minhas miios_ 

Qual, pois, devia ser n decisão do nobre minis· 
tro•t Seguramente reproval' o neto do eomu1andante 
supecior ; demittil-o mesmo , po.rn. quo semelhante 
attcntnd<J de pl'ivor o cidadão de sua liberdada 
pelo crime de não tirnr o chapéo se não repro
dw:isse em todo·· o hnperio; mas S .. E:<. mio fez 
isso, como p::~>so a mostrar â carnara. 

S- Ex. em avi$ o de 6 do Outubro d·~ ls:i I diz 
o segnintc: · · 

«Ao brigadeiro·commandante sup~rior da guanla 
nacional de$te mun\cipio transmittio-se para a de
vida intelligencia, e paro. ser pLlblicado em ordem. vo dia, o seguinte aviso: 

"2• scc~iio~__::Mioisterio dos n •. gocios da justiça. 
-Rio de Janeiro, em 6 de Outubro de 1t>54.
lllm. e Exm. Sr.-r,'oi pr~sente a S. M_ o Impe· 
rador o reque1·imeato do .alferes-secretario do I o 
batalhão da reserYa da guarda nacional da capi
tal dessa província, Nicohio ·Antonio Tassâra u e 
Paduo., queixando-se do brigadeiro commandante 
superior da. mesma guarda,.Manoel Alves de To· 
ledo Hibas, e a informação que sobre tal reque· 
rimento dou o mesmo .commandante superior. 

" Do requerimento e informação consta que, pas
sando o dito alferes pelo commandante superior, 
nii.o lhe tirára o chapéo , mostrando pelas cir
eumstanclos com que assim procedeu que o fizera 
po:t acinte , o quo mais claro ficou pelas pal!L
vras que lhe dirigirn quando ·este o advertro. E 
sendo bem pat~nte por todns :1$. ~ircumstancias 
que concorrêl'iio com o facto e SG aeguirãQ que o 
referido alfcred , uilo obstante estar o coromnn
dante superior c ell& ã paisana, sõ. tivenl. cin vist.a 
c om o se\\ procedimento insultar ao aeu· superior, 
com grave d~trimento d·a ·dtsciplina e subordina
ção que ~e deve manter. na guarda nacional: 
ma da o .mesmo augusto seuhor. declarar a Y. Ex. 
que · o dito brigadeiro .estava ··no . seu direito de 
impór ilquelle . alferes a pena do ~ 3•,. art. 9:,1, da 
lei de.'I9 de Setembro. de· 1800, não obstnote ·ser 
semelhante d .. lieto tão grave qne antes deveria ter 
f~ito responderA conselho de disciplina, o quo agora 
nio ·tem Jogar por já estar castigado. 8o identi
eos cados se repetirem:i V •. Ex. faça immediata. 
mente responder n conse J.to de desclplina o oflicial, 
&fim de -que li. 11ubordinaçi'io · ftque ,, satisfeita , e 
corrigido 6u11i.eientementé •. aq.uelle ;que desacatar 
o sen •chefe. O ·que ~ commnmc~ a. V. Ex. para sen 
coob~imento e dev1da ·exeeuÇS(I;-Deus ~arde a 
"'i. · E.x-José .,Thoma; .Nabw:o. de Al'a·~o.- Sr. 
11~ 'esidên~ ·da· pioviilcia de . .)~linas Gef:!-es.-::comc 
pra-se e regiJ!tre-s'cl. Palac10 dn. p1;esu~.ene13 de 

T01.10 3 •. 

~finas Ger.:1cs. l!l de OQt~b1·o de ls:ik- Silc1t 
Vianna.~ 

Admira que S. E~. expQdisse est.c avis"! 
O Sn. S.w:\o Lon.t-ro ; - PI'Otcsto contra a dou

lrilla ncllc contld>t po;,· attent.o.lorín. 
O Sn. ?.fm.r.o l~n.<:<co : - Senhores ~hi está o 

aviso, examinai-o , Y<idu so é possivel acreditar 
que um jurisconsulto como o Sr. mini~tro da jus
ti~n pud~sse subscreYCl-o sem t~r o proposíto 
firme d~ sanccitJnar o mais intoleravel abuso da 
antol'idad~. (Apoiados.) · 

Sabei que a victiwa de tão brutal prepotencia. 
~soove 8 dias en cnrceradn ; confrontemos a dou
trina do aviso com a letrll da lei. 

Fundou-se o Sr. ministro da justiçll no ~ ;}v 
do nrti 91 da lei de 19 de Setembro de ltlõ!l 
para nppr~>~·ar o J)rocediment.Q do commandan~ 
superior. Aqui está essa l~i. vejamos o que diz 
o a .. tigo citado. O art. !H citado por S. Ex. di» 
o seguinte : • Nos ~nsos de que tra.tão os arts. 
« !lã, \)(j e 'J7 p.)deráõ os eommandantes. superio
" l"es e os chefes· dos bata i hões, corpos e secções 
~ de batalhões, çsquadroes e companhias avulsas 
« impór aos officiaês e praças suj.,itus a SCLl 
« commando as seguinte{' penas : 

« §I.• Reprehensiio simples. 
" Si 2.• Rcprcbensão co1n men~io na ordem do 

«dia. 
" ~ 3.• Pris:to até S dias. >• 
O art. o;;· trata dos casos em ·que póde .ter 

Jogar a r eprehensão simples , c o art. VJ da repre· 
hensiio com menção na orddn·do dia. 

Examinemos pois se o alferes eatava compre· 
llenuido nas disposi<;ões do art. 97, que é justa
mente o que fnt inYocado :para sanccionar o acto 

,sobre o qual chamo a nttenção da c!lsa; diz esse 
artigo o seguinte : 

" Art. 07. Ser·:> pu niuo cou1 prisão até 8 dias, 
seg-undo 8 gravidade do c •so , o official , official 
inferior, cabo ou guarda que, eslam!o de serl:iço, 
se tornar culJ!.ado. » 

O oflicial nao estm·a de serviço nem farJado. 
como do :n-iso consta , e na casa. estoi o nosso 
illustre collega .o Sr. Teixeira de Souza,. que é 
colllmandnnte do ba.ta.lhüo n que pertence o al
fP.res, c póde dizêr se não é ~xo.etissimo qunnto 
tenho dito á camara, 

O Sn. !EI=m.~ DE Souu~-~iio ~:slava na :pro
víncia; achava-me aqui nn curta. 

O Sn. s.~ YXo Lon.\ TO : - O n \"iso me ;mo confessa 
o facto. · 

O Sn. M&LLO Fn.,~co :-A lei. pob, seuhores, 
ó terminnute; o abus(l· cslá t~atcnle e bem claro, 
resta pois que quem o pl"lltlcou seja r~sponsa· 
biliso.do, e que S. Ex, •·evogtto esse avri!O; por
q uc a existcncia. delle ~ uma vergonha , ol um 
llttentado contra a liberdade do . cidadiio : um 
S)'l!tema de oppressão mais que abusivamc11tc s» 
juntou ã lei, já em si tão opprcssiva. 

O Sa. SA.Y1o Loll..~To'- A isto se chama pro-· 
gresso ref!eetido! Eu ê que sou homem. exa-
gerado. . 

O SR. FERRAz: -Isto 6. principio de auto
ridade I 

0 SR. S-'-Y!O LOMTO:-;Qnerem:estab~lecer Odes-
potismo militar no Bmz11. · 

o Sit. MrsrsTRO DA. Jl:~TI'.:A :-E' consa'lucncia. 
dos principiao. . . . 

O Sn.. F.earu.z :-Deos nos livr~. . 
o SR~ MEr.Lo FR-u<;:o ::::..:.. Senhorc<ii, . vou dizer 

duas yal~vras a rosperto de augmcn~ de COilgmaS 
aos v1ganos. ·-

;;;. Ex. ·propoc á coilsideraçao dâ camnra um 
a 
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impOStO uire~lo ~<11'<1 aup-m~>ll!ttr lU C~ngru:IS dos 
respectivos Y1gar1os do unt>et"Io, c u:\·n:>s a eon
sola"iio de qu~ concorronúo cada um cidadão C<l~n 
Psscs 2S tc1·cmos eucommeno:l:l~"1o gmtuha ! E<1 
felicito ao nobre ministro por esta sua I ~mbr:mça. 

Se S. E l(. pretende, contribuindo · com cstn gra
iifiea.ç:io dê ~S aos ylga:·ios. h~l' cneL)•nnlú ~daç~1o 
gratuita niio lhe louvo " deSéJO de qu.•rc~· p:tS· 
sar•SO j'.\. para o outro mundo. (Risad.~•-) Fallll·nle 
tempo para tro~tnr deste a;sumpto nha> import.an· 
tiss[nto · s~ria muito conveniente desenv .• )l•el-o, 
nt:l> a 'horA estú. :finda, c por i sso l'Mervo·m~ 
p:u-a outra occnsiã<J, c então pêdiroi n. S. E~. pn1·a 
que tenha a bondade de dizer '' camarn n razão 
por que guarda a decisiio de ccrios C..> ll<'gos, c 
Yi,e-arios lla tanto t empo aprcscnladlls . 

T rata.rei agora d::1 policia, prineipalmcnlc da po· 
licia da côrte. As prisll<lS aqui no Uio ue J anc1r0, 
Br. presidente, são 2rbitarias e repetid:ls tOill l) se 
não pódc contestar •. ~\ cam11ra i•i ~abe. qu~? r.•s· 
pectiv•> cheí~· de p ohw1 procede tuo d I S,~riCionn· 
t•iamente , que r.a sexta-ft!ira da Pai:<; •io a mnistin 
al<!un~ desses infelizes que jazem nas pri,;õe> por 
motivos que el\ ignoro! . i 

O que cu qllizera nesta ocensião era pedi< a j 
S. Ex. o $ 1·. millist>·o da jllStiçc. que t ivesse n , 
bondade d& dizer á camara se tem rcprovildo o j 
comportamento dll Sr. chefe de policia quando clle l 
nrrogll u m direito qu& lhe conLeõto, e que todos 
commis::o hllo d\l contestar, isto é, desde que ao I 
conhecimento do Sr. chefe de policia cb~ga a no
ticia de que dous cidadãos têm uma qucst.ão 
qualqueT ci\•il, .o S1·. chefe de policio. os manda 
~-iT à sua pr~sença e obriga-os a se -conciliarem. 
De maneira que o S<. chefe de polícia agora é 

1
• 

tnmbcm juiz de paz; 1uas não ~ preciso requeri-
1 mcn to do parte, procedo ex-offi<:io. Manda chamn''• 

como dis;;o, os dous coutendN'es, obriga-os n con- 1

1
: 

ciliarem-se , e se o não consegue manda o recat· 
cüraute recolher-se ;, c~düa. 

Per~tUnto a S." Ex. o Sr. ministro sa não ·convem I 
impedir que a policia nss\111 in\'nda attt'ibui~l\es 
que n'iio tem? Cómo, senhores, ·com q11e direito i 
se p ôde ebamaT um cidadão e obrigat-o a eon· I 
ciliar-se com outro qusndo existem questões qujj . 
sómente podem ser decididas pelos trib11nacs com- · 
p(>tentes? Como, e com .que d ireito :t~bde o Sr. chefe I. 
de policia mandar encnreerar esses c1dadiios quando ] 
clles n i'io chegão o. um nccordo? (A.poiados.) j 

Semelhnntemente. Sr. prcsidontc, se pl·oce,le nos 
thcntros puol!cos. Com quo nutorid!ldc, scnhore~. 
se prent!e alli os esp~ctndores que mcontcsta\·el· 
mente t.Um o direito de nppl~tudirem 011 <la dei· 
""rem d~ o r~zn qunndo quatqner <lnnsarinn ou 
cantora Ih~ uiio o.grada? 

O Sn. Fr::nn...z : -A policia tem suas danst~t·inns : 
quer que M applaudão. (llisadas.J 

O Sn. MELr.O Fiu:<co·-Sim, o nobro d~tputndo 
di:~; bom; creio que n. policia tem snai prcui· 
lecÇÜQS. (Apoiados ~ dsadas. l Ainda bontem um 
nobre dopulado !allou-nos aqui em cerw reln· 
ções ... NAo vou adiante. Mas, senhores, com·irlll 
sczuramente pôr termo a tantos abusos. 

Vou terminar, Sr: presidente, mas antes de o 
fazer t enho necessidade de dizer á cio.mara que o 
facto por mim r eferido quando se discutia o·orça
mento do lmperio foi alg11ma cousa. ine:o.:aeto, como 
cu ji disse á camara, isto é, naquella o~a
~ião disse eu que um juiz municlpaltdtimamcnte 
despachado tinha súffrido utn proc&sso em conse
queneia da falsifi.caçiio de umn fit·ma; não é porém 
exaetamente iS$0 que aeonteceu. 

Esse juit municipal que f11ls1 fiCOU e&$ letra 
apresentou-a ao negociante em cujo nome elle a 
hinia endossado eom firma simulada : foi elle qMm 
mandou ptotestar e executar ao negociante, e por· 
tanto. ainda se toma mnis aggra.vante o aeto, e 
empe1ora a sorte desse ranceionario. O jnir com· · 
petent•!, que é cunhado de um dos nobres d~pu-

13d"?s, que t:ul :>.ssent.:> nesta casa, reconheceu a 
!al:süic~:lo, e mand.ou tirnr cópias para qno se 
m tentasse o t'o!Sp;}Ctivo proc= contra <l falsifi · 
cador, cst~ nppcllou para n r elaç:lo, mas vendo 
que náo era possiv~l conseguir um provimento. 
e-•nlentou·sc quo se ce>nfirmasse a sen tenç·t, nlio 
se 1nandnmto cxtrallir as cóp ia~. c ol.sslm se fez 
por.qtle o hoooc:n parece q1H s erva ... •Risadas.) 

Nesta occ:tsi:lo ou. ni0 po<so deixo.r de íaztr 
uma cens ura. á t·~laciio de Pernambuco po1· haver 
proce,lido. do :scm~lb11nto ·mo.ncirn. No>t~ V. Ex. 
que das Informações que me dcrl .:> consta qu~ esse 
processo fora instruido com a ,·is~oria •los tabel· 
liii"s, que dcclarárão qu~ a letra e neeile eriio ·do 
m esmo indivíduo; com a certidão de qtie j:í dei 
noticia ao nC>bre ministro re!nth"Q MS csera;os 
íw'laJos, c além disso com a. certid:io de que o 
mesmo lalsific11dor já haYia fei to n n1esma COilSa 
contra outro ncgocinnte. em eo:~sP.queneia do q•te 
t inha havido outra a~o igual, em que o mesmo 
indiYid11o fóra C<>nveneido de fals ificador ... 
. (Iia um aparte.) 

Entendi q11e devia diÚr estas · p:t lavms p:mt 
qtto quando o nobre minist ro julgasse conve
niente dixcr ntguma cousu ~ob1·c este u;sutnpto, 
não viesse expór- a inexactidiio que ett commet ti. 
Recebi uma. carta, não a t inha lido com t.oda a 
attenção, e. pois n :Io estava preparad·• ·no mo· 
mento em que !ailti para·o i:1formar de tudo. Se 
pois S. E:~:. teve, como cu presumo, nmigos que 
a busa ndo desta posição o levánt:o n fazer C$Sil 
nomea~o, ó com elles que S . E.t. de,-., to01nr 
caut'!las como j!l lho disse. (Apoiados. ) 

Os protectores do falsificador tic:h:1o aqui oom 
conhecidos; quem o apresentou a S. Ex. parece 
tambe1n patente. E11 me contento eotn isto. 

O Sn. Fenl\Az : -O nobre minis t ro os de~ 
f~ndcrá. · ' 

A discussão fica adiada pêla l10ra. 
Le ... antu ·se a sessli<>. 

l'IUSIDE)(CJA. I)() SR. VISCOliD& DZ 1\.\ El'E...,DT. 

Sc:~tMARIO.- Expediente. - Ordom do dha.- Di.:J· 
pcmsa àe leis de amm·ti.;aç6o .-Naturali.:Jaç6<1 ~ 
-Loterias. Dtscu;·.!lo do Sr. Fe•-,·a.;.-01·ça. 
111ento da. ,lustiça. Discu;·~os d<is S1·s. Taq 14e~ e 
Sa11M Lobaro. 

A· hora •lo costumo faz-se a chnmo.da, o achilo·&e 
pt·esent~a os Sra. vi111:0ndc do Ba~pcndy, Paula 
Gandide), M!!.chado, Co~ d!lll Noves, J.ima, Lei· 
t.iio d~ Cunbll, Dutra Rocha, eonego f,,:al, Pa· 
checo Jot'Qilo, Mello Fraoco, DilUI de c .. r valho. 
A~eredo Coatinho. Bretas, Teixeira do Souza, Mon~ 
teiro de &uos , Po.ula 84\ntos, .PaJua F leury, 
Fausto, 'l'aques, Ferreira de Aguiar, Pacc~<, Ferraz, . 
Ara~ o Jorge, Santos e Almeida,, BelCor t, ·Almei(ja 
e Albuquerque, Raposo dn C4111arn, André Baa-
Los, Paes Barreto, Góes Siqueira, Aprigio Guima
l'ães, Augusto Chaves, Fernandes Vielra, . Araujo 
Lima, Venancio Lisboa, NUll~S· Gonçalves, ],uiz 
Araujo,. Domingues Silva, Teilteira de Macedo, 
Rodrigues Silva,. Gomes Ribeiro. Nabueo1 Cunha, 
Blu'bosa da C11nha, TravassOil, e F igueira. ae Mdlo; 
comparecendo depois oa Srs. SoUza Leào, Lai& 
Soares, Paula · 'Foo.$eeao;.,. Vieira de Mattos, .&Ara. 
B~111ardes de Gouvéa. tseli.sarlo,. Brnsque. · Co5ta 
lttachado, Ribeiro da Luz , e Sayão Lo bato • . o 
Sr . .. preai4ent.o .declara aberta a .sessão.. : 

Comparecem diii:J os: Srs. F. ·OctaTitmo, .Pe
dreirn, Si<)ueira · neiroz, . Hippolyt.Q~ ·~aral\agofL. 
EduaE'do ·Fran~. in to de Campos. l"OSt! Ascenso. 
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Pauln Baltists, Antonio Candido, Sayao Lobato 
;Junior, Nebias, conego Silvo, Sá e Albuquerque, 
Souzn Mendes, Cruz Sec:M. Lima c Silva Sobrinho, 
Augusto de Oliveira, Viria.to, Li'Oramento, Theo
pbilo, Castello Branco, Pereirn da Silva, Caldre 
c Filio, Co.ndido Borges, Bandeira de Mello, So
bt'tll. D . Francisco, Antonio Carlos, Zacharias, 
RA>cha, Brandão, JacinUJO de Mendonça, Pacheco 
e Mendes de Almeida. · 

Lê-se e opp~ova-se a neta d:~ sesslo 11nterior. 

Ei:PJ-:DIE~T.E 

Um officio do Sr. ministro da iustiçn·, enviando, 
á requisição desta eamara, cópias niio só do 
requerimenta do alferes secretario da gua1·da na
cional da rcserv11 da capital. da provincia de 
Minas Geraes, Nicoláo Antonio TasSára de Pa· 
dua, e de todos os .pap~is relativos â questão 
havida entre o dito alleres· e o· eommnndante 
superior da mesma g11o.rda. nacional, mas tnm- . 
bem do aviso de 6 de Outubro do . anno pro
:timo pas.•ado exped1do pela secretaria a seu Clll"gll. 
-A.' quem fez a r equisição. · 

Um requerimento de .Toaquim José Alves de 
Al(uiar, pedindo o lugar de continuo desta cn-· 
m arn.-A' mesa. 

Lêm-se ·c opprovão-sc varias redacções. 

PR1MEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

DISPE.~S. .... DE LElS DE Al'IORTlZA.ÇÃ.O .. 

São apoiadas em ' terceira discussão as resolu
ções ns. 145 e U6 de 18;14, concedendo permissão 
J,mra po;snir bensl de rniz até o ..-alor de 50:000$ 
a irmandade do Santíssimo Sacramento da ca
thedral da- cidade cl'e S . Luiz do Maranhão ; e á · 
irmnndado do ·Snnt.lssimo Sacramenl<> da fregue
zia de Nossa Senhora dn Conceição de Angra, 
da província do Rio de Janeiro, até o valor ele 
00:000$; ê t.'lmbem n·pprovndo o seguinte pro)e
cto u. ü de 18:>5, ofrereeido como artigo addittvo 
pelo Sr. P ;nanaguâ : · 

" A nsseroblé'l. geral legislativa resolve: 
« Art. L• O go\·emo é auÚlrisado a eonceclcr 

licen,.a â irmandade de Nosso Senhora elo Am
pllTO de Itaborahy, da prov!ncia do Rio de Ja
neiro, pru·n conservar os bens de ra.iz quo actual
meote possue, e a adquir ir, comtanto que o 
vnlo•· de uns e outros não exeda de õ:OOOS, e seja 
convertido em apolicos da · divida :pnblica dentro. 
de um prazo qnc o governo mnrcarã. 

107 
~elite, s6m~ntc !!_ara f<\zcr duas rell.,:.cõcs. O pro
JCCto mo d1scus~uo foi pnra o senado c.;,nccdendo 
mais algumas loterias do quo ns que ngom se 
pretende eonccder, ·n<> senndo foi ~llc alterado 
e apenns .se approvou o que noa veio na- emenda, 
~lvez qne por ser o numero de loterias co~c
dtdo pela ca:uara extr3ordinario ; mns entretanto 
ad~licio ná!ão-sc outras loterias, que nüo contesto 
SeJãO mutt.o necessutias, por~m eu peço ã camaro 
que attendn bem, e veja qunl é a nos.~a posição ; 
para o osen~do o nosso procedimento d~ concede•·· 
mos ~sa.s ioteti4s foi tido como mão, en tretanto 
de lá. nos _vem um acto igual! (Apoiwlos.) 

Estas ~tnhas palavras, senhores, nil'o pass1io 
de U!Da snnples reflexão; cu nil!) digo que e••as 
loter:as concedidas pelo senado dotando-se essas 
mal!tzes com semelhantes · meios não seja con
vcn•ent.e, m11s par~·me q11e o quo serve· P•tra 
uns deve ser>•r pem outros, e que ·não sei a 
ra2ão po•·q uc se CQncedem essas loterias de q\1e 

. tl·at:~ o nr:igo em dlseus:;ão e f<lrão negadas as 
que se eon~edião ao h~spit.al de ~aridade da cidade 
da Cachoemt na Babta, e a dtlfercntes matrizes 
da lhhia, dc.l\1aceió· e de Pernambuco. (Apoiados.) 

Fnço estas observações sem me importar com 
o · r P-sult.ado, mas no menos pnsse como um pl·o
testo 2-e que nquellcs q ne nos -querem corrinir 
preelsa,o tnmbem de_ corroçção. (M'u ito.s apoiado~.) 

Jalga-se a materin discut ida. 
~ Sr. D . . Fran<o.isco (pela ordem),- Re

quctro · qne a. votação seja por parLes, pois que 
eu estou disposto n vota r sómeriw pelas lotenns 
concedidas a favor dos hospitaes e dos monte
pios dos servidol'es do estado. · · 

· O Sa. PRESIDE:\"TE : - Como h n o precedente de -se 
votar uma cm~ncla. do senado por partes, admit" 
tirei o r~ucrimento do ncbre deputaáo, (Apoiados.· 

o _-sr. Du'tra R~clia (pela · ordem) :-.Eu · 
deSeJava que se me mformasse de uma eousa ,
e é se se jlóde votar por ·qualquer das emen
da~ sem prejudicar-se ao projeeto principnl., •. 

O Sn. ·P.nesln&.-r.E: -0 projocto ficn como adiado, 
ou ha fusüo. . - · 
· O Sn. Do't'n.~ Roct-u.: _:_ l\fuito bem. 
. Pro.ccd~-se á '\"Otaçiío ~< é rejeitado o art. ~}> 

em todas ns suas partes. 
E' igna.tmenM rejeitnda a emcntla do redacção 

feita pelo senlldo ao art. 1. 
Na !ónna do nrt. 1-lõ do regimento fic11 como 

ncliado o projecto. . - · 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. . 

OnÇA:IIE..'\'TO DA JCSTlÇA. 

" Art. 2.• A disposicãó do artigo antecedente 
tiea el<tensiva :í irmandnde de S. · Joiio Baptista 
da mesma vllln para conservar os bens de raiz 
que aetualmento possue, e lldquiri~ outros até 
Q valor de 20!000$, debaixo das mesmas condiç~. 

" .At·t. s.• ·Flcão· para este fim unlcnmcntc d!s-~ 
pensadas as leis da amortl~açio. _ 

" S ala das commissões, 11 de ~tembro do 1&>1. 
-Silt:a Fe1·ra:;.-F. ]). Pereira de VasCQnccllps,» 

ContinW:l n discuSsão do. or~amcnto do miui~
terlo da justiça, 

os.-. 'X'Bquos, - Sr. pruidento, depois do1, 
larga discussão -abertll úcerca de _pomiea geral, nil<> 
a6 no voto de ~raças ·coma nas d1scussões das leis 
de fixação de iorças de mar e de · forças de terra, 
e. na discusslto do o~nto do imperio, não me 
occ:uparei mais nesta occasiiio de ·uma discussito 
de semelhante natureza ; r econheço a importan
cia das .doutrinas, reconheço a. importaDein: das 
idéas geraes, porem em umn discussão do orça- . 
mento amo sobro · tudo a .discllSsão especial da~ 
matarias relativas ao. objocto que se discute. E' 
impossivel, depois de discurços em ·.os: q.uncs s&· 
tomárão em consideraçâQ tantas: matenas, que 

·haja oradoru que p<l!l$iio em resposta -aos ~ue 
os preecdcriio occnp:t.r·se ·de cada tu11 dos o'DJe•" 
etos de .que aqnelles : tenhão fallado. Noto mal~ · 
que os debates nesses termos não podem comr· 
com a r egularidade, com a precisão e de5envol-. 
vlmento q.ue é de desejar para esclarecimento- · 
da materta ; preftro poi3, Sr. presidento, nesta. · 

Entrn em discussão a emenda do senado feita á 
proposição desta- camart~, autorisando o gOYe rnG 
para .:oneederearta de natumlisaçiio de cidadão brn- ·. 
slleiro a Ino Edwin Roberto e outros. · ·· . 

A: emenda do senado é em escrntinio s~creto ap
prova.da .. por 52 votos contra 9,- e vai com a propo- · 
sição remettidada á eommi!õ$~_o de l'OOacçao. ·. 

L&rEmA.S 

Entrao em unica discussão os atjigos additi
vos olfer~cid~s eomo emenclas pelo senado á . pro- . 
Posição .da cama. l'IL. dos deputados concedendo.· 
loter ias á santa caSà de lll$ericorqia, , . . : 

E' approvado aem debMe .o art. z; additivo. 
Eotra em diseussão o o.rt~ 8•. · 
o sr>F.,;r,ra.zi-:Pedi a ~m, Sr. presi-



Cânara dos DepLtados- lmp--esso em 1610112015 09:42 - Página 3 de 17 

lOS SESSAO EJl 9 DE JliLllO D~ 1855 
õc.:asião abnndonnr os debates .tas mntcrias mai; 
;r~ra~'S em que se tem tocado. e occupnr-me dos 
••ssumptos qnl! mais particulni·mente S<.l pren· 
dem ao orçamento em dlscnssiu. OOI)he!!'·' l 'l lll\ 
ainda limitando os debates a estes termos, ha 
muito quu dizer, o que niio 111c é pos~i..-al 
to1nnr em. conshieração toda~ as 3.1',SUit;Õt!S quo.: 
por p<trt~ do• meus collegas que lll<.l p•·eced~rão 
têm sido faiU1s no· {!O''erno e ao nobre ministro 
<juc presid~ n rcpm:li~"'io da ju~ti~<l. Y. Ex., Sr. pt·~
~idcute, sn.bo 1nuato bem que lUna nccusat;.aO 
formula-se em muito poucas pnlavrn~, c que n 
rcspo~ta niio Stl póJe tiar d:l mesma m o.ndra, 
:>iio nece;;.~arias explicac;:->es mais l~r::;as do que 

• quando essa d~rnora não é resnJt,>nl~ .1~ v .}n
t:ldc d!l . autoridnde policial ; c pelo contrario 
essa domot·a so di a_pczar do; S<•us esforços! 
{AJ>Oiad t>$.} . 

as da nccusa~;io. · 
JIJI.go, Sr. pr~sidentc, que oito me dcYo nccn

par com programmas : t<:iO quero com o nol>ri! 
1 • secretario mufar dell~s: Ul"-S entendo que se 
o go.-crno tem . necessi<hde do <1umoustrar ns 
suas idóo.s, da dizer mcS1l10 O (!U.C po·Ptentle fazer, 
a mim corno dcputndo n.ro comp.t~ scuüo asse· 
gunu· no paiz a n1ínha. disposição de cumprh· 
bem os meus de,·crcs, p romovenuo q ua11t0 p~ssa 
a $Ua prosparldttd~ ; como d()vu~adiJ não tenho 

· nesta tribu!lll pr.>messas a fazer, e diSS•> me julgo 
tanto m" is dispensado qnan&o ns minhas ideá~ 
s~o ba..;t:mte conhecidas, e eu não tenho a este 
t•esDetto cou sa alguma a accresceutar. . 

Um dos pontos que s er via de objcc-to aos re
paros dos nul.orcs deputados que me precedi!rii.o 
f~ i a ndministra~;Lo da policia enire nós . Não 
tnc persna<io, S•·· pl'l!sidcnte, que a. administr.l· 
<;:io (IOlida l antt'o nós tenh~ r co.lmente t e><:ado a 
p.:rfe1çiio; ou que não p()ssn ser objecto de um 
úu outl-o rcpnr C> : acredito porl·m , a estou per
sunditlo, quo as accusaç.iJes que os noba·es depu· 
lados têm felt•J ,~ admini;traçiio pvlielal· do •m
.r•erio slo demas:adament~ cx.agcradlls e inj"ustas. 
Tem-se fn!lndo, :>r. prcsidenlc, em prosões arbi· 
tmrins, e dito que a policia prendo e consena 
índividuos presos· ·por longo · tempo sem se lho 
f<>rmar culpn. 

Eu creio , Sr. prcstdente , que nn nossa le~ti>.· 
lnção se aehi\o as disposições mnis eonvcnientes 
a es te respeito . . A lcl estabelece que -1\ culpn deve 
ser form11da dentro do pr.>zo de 8 dias, és ta · é a 
regra: p.1rmittc por~m ta.n1benl à nnto1·ida.de que 
prolongue poa· mais tempo o proces~o da fonnn· 
~:ão da eulva se moth·os p.u a is.>o hou\·er. 
(Apoiatlor.) 

Ea pergunto aos nob1·es d cputnrh\S - que cc
nh~ccm as cil·• umstancias do .paiz e que não a\ '.· 
lião tQdt\8 as p artes do in>pc<·io> pelo estado em 
que se aeb~ o município neutt·o, e que tum 
va-atic~ do fóm, se é possh·el sompre wncluir-se 
o proco$SO dn Connação da culpt< no estreito prazo 
<jue a lei cstabcleee como regr11! D •• Yo a auto
ridade que tem todas ns ptesumpçõe.;;· do que 
um \n•lividU:o t em commeU1do um crime ottoz, 
qo.ando esse individuo · c indigitádo como nutor 
<.le um homieidio. abrir-lhe a ~ )l<>rtas da prisilo 
e n ão continuar na per;guiçtio do réo logo que 
se tenha passado o espaço de 8 aiM, quQndo a 
forma<;:!l"o do pMcesso tem sido dcmot•:\da ent 
1·a:zão das di.fticuld.lldes que ha para se colb~
a·em as provas necessarias ? 

En creio, senhore•, que se n1fo póde exigir tal 
procodimento da p~rte dos· cu•preg-.. dos enenn-e· 
~:,oados da formaçao da culpa. O paiz i! vasto ; 
a sua população· está dispersa; é di11icil conhe
cer as pessoas que se achão habilitD.das ,Parn 
dep(.r nos processos, é d iffieil chnmlll·a.~ a ;ui~o 
c fazoil·as depór.- . E dever:i. a autoridade re- j 
cuar pel'llnte cslas .difficuldades e o.brir as por-· 
tas aos criminosos sóm~nte porque a fotm11çiio 
do processl) . nllo póde concluir-a& d()n~rO do l 
prazo de 8 dias' · ( ApPiactoS. ] De certo que 
não , e nas eireumstanci..s · em que ee acha o 
pa:z que 'raziio poder.\ haver de queixo. «ontm a [ 
demora quo so dll . lll\ fbrmat~o dos processos, 

Por eçtlls r nzües, Sr: presidente, lambem acre
di;.o qu. i nito P.Óde cabet- uma ju•ta c~n~ura ás 
nutoriuud"s ~ncÍ1=gadtls da for111açilo d& culpa, 
P••l'<)UC em muiLos casos ·os in. livl~uos s l!a rc
colhidus .às prisões por indigiUiuos como crimi
nosos, porque a opini~o publica os 1\C~ll<a, e 
s,io l1avhlos na localicalidllile em que r esidem e 
ond~ o crimA Cúi pe,·pt,tr~~odo COill•> seu~ nutores. 
c en1retauto u autoridade n iio ~e colhtr os 
documentos necusarios para a pr<l\'11 . do el'in1e 
em j uizo. Quem não sabe as dolllculthadcs que 
l1a p:tra se obterem as~' p1·üvns Y O <:1raetcr 
docil da uossa população, . n puu(n CiJr.l$P.ffi para 
<l<'J'.)'Ill'lll' as di!ticuldadtb< quG t•esultio Q,>s nceu· 
SA\lÕ<ts, c outras muitas cit·cumstancias (1ue es· 
cusado. u r.oJferir , nece~sariameotc di!licultiio a 
reuoilo das provas necessarias pm·a ~ procedi
mento couLrs os indigitados de crimes, ll ó por 
isso que, apcznr de tvuos os esforcos do ;,elo e 
ma!o1· crlterlo d~s -.autorida(Jes cncnrregudas da 
r.,rmaçilo da culpa muitos reos r::eolhido~ á~ pri
sões por suspeit.os de ha.\·erem commettido· . cri
mes . inafitançavcis sã:o · dcpúis solto~ por. uma. 
desprouu teia. 

A est.: r espei to, Sr. prcsi<lente, cu Mredito ·que. 
longe de mercCQr censura, a repartição, da jusüç.~ 
ella merece elogios {apoiados) ; e irrecusavel que 
a repressiio dos crimoo tem t.om•>d•> l.utst.lmte 
vi):!or de n11nos ~ esta parte (apoiados) : n.> ultim<> 
auno especialmente julgo qu.e é digna de loU\·or~s 
.. re~artiçuo da justiça,. c os factos tlepoem a 
<:ste respeito de um modo di:;:nG d~ tiola.. 

o nol> t•e uo!pt<tado pela )ITO\'inein de Millas Gc
raes a.dmirou-se de qa.e no-anuo u!timo"a .-ua pr()
vinci' co nc•>rr<sse con1 um numc1·e cre:~cido de 
cl'imcs <le uoorl6 para a fo rmação dos quadros 
da nossa cs taUstica criminal, .e eu cr ei o que o 
n "l>re dcput -•do. longe de ter razão par a a!lii!)ir-se 
c om este r esulta1o , de,·c p elo contrario telici· 
ror-;c. O numero elevado de homicídios que consta 
tCI·cno s ido pre~trndos na sna t>rov•ncia no anno 
u ltimo nito depõe nada contra a moral.idadc dessa 
pro•·iuciu; c ó que eu r.reio é que longe de crescer 
o numoro uos crim~s nessa provincia , o que se 
ses::ue· da estatl~ticn criminal da pro\•ineia ó que 
u ella a pet·ac(!uicilo dos crlnlint>õos t~m silio muito 
rnai$ nctiva c vigorosa de que nos nnnos ante· 
riorc.s. · 

Es3c auginento de crimes conllccldos dopôe, 
não contra o c~t:\Clo da pro•·incl~, wns em favor 
de suas llutori<ladcs policiaes, e esta cireumstan
cia, longo do mngo111' os nossos cornçêle:l , tl~\·o 
animor-noa no conceito que aquella. pro,·incin 
tim melhorado porquo a perseg_uiçlio dos deliet.us 
commettidos não pode de1xar do intluir nn. mo
nlidllde do pniz ·e na sua ptospeli~a-lc . (Apoia· 
oo~.; . . 

O rolatorio do ministerio ·dn ju•tiçn mostrA. qoul 
o numero de crimes eommettidos. segllntlo n.s 
informações que chcgllriio ao 8<>nbccimeoto do 
~overno em d•versos annas antHiores. No anue> 
de ltU8 se commetterão ·c !é} 1,26;1 crimes esse 
numeru ·elevou-se eJn l$00 a 1,4118, uepois descetl 
n. . :l:>3 e·m 1~- For:io julgados nesse ·per iodo: 
em 18!8, li2il erimes; em 1~ • l.lil=l: em !6;)1, 
4,2-íl ; em 18.."13. 00\). No anno pas.sado o n umero 
dos cr imes j algados I) .de 2,6iJ, e o dos pro-
ces'IDs 2,~~1. . 

·O. n·umero de crimes de qne tOmou conheci
mento a. ju.stita ê muito superiot' ao mu.imo do• 
an11os precedentes, é o dol>ro; de modo que estes 
mappaa mottriio qu<l o :r.elo · c a acçõo ·d:l auto
rid•de por t.od&. a parte forlio multo d&ienvol-
vidos. · . : 

<1. ),." Jisongc:N , . é adara\•~19 diz !)&-1Bini&~ro 
d.& ja.:st!ta. o numero dos processos .)ulpdos no 
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anno pt·nximo pa<st-do. Kiio lut [ll'lll"ll ma i,; eum· 
pt·ida <lo csí<Jt'~~ c aeti ,·idauc com q uc a polícia 
.Procedeu c se empcnh<Ju ua t•eptessiio u<Js cl'l
tncs. n 

. Estes msuh.auss deJ?oem sob,·emoJo em Ía \'ot' 
<la num i ni s tm,ão da. J ustíça no nosso paiz : po t· 
t.J~a a pu·te a sun ncç.:.to ganha vigu.r ~ se úes .. 
~n\·o) vc de aecorJo eonl os ve.-JaUch-os jn lcre.jSe.:;i: 
do pniz~ · 

O nol.Jt•8 Jéput:ltlo pda minha prv\'incia fez 
al~u.m1\s er>n:s. u.ras no ~o"·erno po1·que ell<...! tom 
d~le:;ado.s c:sLipendiados. Eu. não sei, senhores, 
até <JUÇ pontu o facto produzido pelo nobre de
putado é cxacto; nüo cstot\ au.torisado par!l. cun
test:tl·o, e untes me pa.rcco natural q uc o facto 
se dõ de certo tnollo cou1u o nobre deputado o expô~ 
;, cama,·a. Mas, senhores, cu creio que a atgui~:"io 
elo nobre depútado nito é procedente. E~ sabido 1 
<lo todos qu.o ha termos. ~m que o govct•no se 1 
achu. mui umlJ:u·acnJo na escolha <lu autoridnoles 
polici:nes, ~ e para prv\·n ba~ta h·a~ar :i eonsidt'· I 
rnçiio <la enmnra o que se tl~•n dado em varias 
pro\·iceias em qtttl os presidentes se tem \'isto .

1 

na nccessídada 'de nomear pam autoridades po. 
l~c!aes officiacs do ClWrcito .ou da corpo de po
ltcm. 

O Sn. liEr.r.o F.n.<~c·o:- E' r.a1·a tet·cm metho- I 
I"e:i i nstr1uncntos. 

O ~n. TAQC<:s: -Não c para terem melhores I 
instrumentos, mas sim para terem individuas que, 
:tlheios :'ls pab:ões locaes, .poss5o u.~sempcnhnt• 1 
os dev~res (jlle·lhes s':io confiados pela lei. O I 
nobr1> ileput11Jo sahe q ue o regulamento de Fc
''creíl'O de lti52 recom111endou >los pt·esidcutcs de 
JH'O\'incias que niio nomeassem pnm os carg•.>S de 
policia indivíduos cnvoh·idos nas intt·igas e ·mal
qucrcncias loca~s, pot·~ut,.dos das Jocnlidac!cs; e 
ú nobr~. dcl?utado· snbe· tambem que ~m muitas 
drcumstanc•ns os presidentes achiio· as localida
<les llc. tal modo que niio h a de quem pGssão 
confiar os cargos policiaes na espectati\•a de · 
~ercm exc-t·cillo.; com ccrtn impurc:atidntle. (A.poia
àos.J · 
· A resoluciio P•>ís da governo cle nom.et~r nessa; 
drcnmstanci as para •Js cargos policiaes de ccrtns 
locnlidatles pessvns inteirnmcrlte esh·anhas :i.s pni
"ões locnes, lon~:tc d3 ter por fim havét' mdho
l'cs instrumentos no sentido em que o di~ o nobre. 
<lcputndo, tem sido pam satisfazer :\s necessida
de.; do s~rvi~o, ás con ~eniencias publicas, c atti 
IÍS tCClamaÇÜéS da OppoSÍçiio, pOiS e clla quem 
principalmente ;>ed~ o roclama quo o governo 
nom,;o J!tll'n certas localidades indh·iduos alheio·s 
fts pai:.:ocs locaes e quo lho sejlio compl~tamente 
csh·,,nho.s. P•>rtftnto o aparte do nobr" d~putndo 
por Minns GerMs não oí justo. (Apoiad<Js.) .Que 
flll:er o ;:;o\·~rno. crn tacs eircumstaucias? Ou no
m~ar pnm os cnr~os I?Oliciaes oll:ciacs milite.res, 
ou cntr~gnl-os a indiv1duos dignos dc,;ses cargos, 
q uc tenh:to n inwlligencia, a co1-agem c a aptiuiio 
necessarins, mas que se niio prestão cettamenta 
a. trabalhos t:'io onerosos, como sito o~ de p<>licin. 
gratuitnment~. Nestas circumstnncias, entendo que 
o governo !az um bom s.~r..-i(ú o atte.nde aos 
interesses publicas en·carrega.ndo ~· p~liciot a au
toridade~ cstipendiadas. Não digo que geralmente 
e ·como regra abri\o·se os corres publioos a todos 
os delegados polieiae3; mas entendo que etn certas 
eircumstaneia~ c em certas locaUdades . e. devei' 
do· governo pasar a quem sene o o'net'vS<l _cargo 
de autoridade policial. -' 
· O nobre deputado peta minha .provincia, pas
sando da- policia, discorreu àc.lroa das diversas 
j erarch ias da magistra tnra do nosoo paiz, pri n
cipianqo pelos juizes municipaes e pelos juizes 
de direito. A'ee~a dos juizes munieipaes poueo 
direi em ref~rencia. as· obseM·a~ões. do· nobre de
puta·lo ; e.~tou · persuadido qu.e o governo deseja 
<~eerlnr ·nns nomeações ; mio me persuado que 

10!} 
SC!Utprc possa ser fdiz. (lu ~ ~ ~f·Hqll'' 1~·-,s~a tt.r ~s 
nHtiS C'X.O.Ci3.S j LI f ·1"1ll31:ÕI.: . .; a. l'•'Slll~: lo de luúrV~ 
que_ não s:i.o conhcehkl::) na Yi~l:• pul>liea. fllW 
aperia..;; estrúão, pU.Hl raz:m· n "me:u:~::h'S acenada:-:.; 
ea1tenrlo por~ll\ llll~ •J.:::. cl~~P}.H, a.-o il1t€J11,'Õe-~ úo 
g'O\P.;,rnu sOO a:iõ m~.-lhot·cs_ U't"St:t !.II:Ll~rht; n t" te1n 
J'Or c-erto o g•.n~erlhi raz.-v~..: lJU• a "cs~ns ·~~.nneo.
~,;üe& dcs•dar--.sc d.o C)U'~ ..l\..:11'! c:xigcm o s eu dc,~cr 
c ·'S int.uesses puhhcos. 

Os noln.·cs devutaJ,,s .saUun que ctn nu:3so P<Ü7. 
nfi>.• está. regulado o fón), u-ên t~~t:"l . :·~;.p~lau.-. u 

timciuio pelo qual <lc\·ent mostmr·s .> /wb11ita<los 
os individuas que pre~.end.•m tet: cntt·;:ul:t na ma· 
gísb·atura; õ.1. lei e.~ig~ apcm1s ~tuc uqw!lll!. quo 
pl'etendc Q lu(lar ue juiz li)Uuicipul t.,\lÍill Uln 
o.nno do t~ratica do fo•·o. Ot:a. ~s l~ubr~.s ·d·,~u
tati(JS sa.betn que cssn. prài.l..::a ·uo f1J-t"O c Ullllt'' 
p•.:quena ctn algU.llS lug ll'es; lJa~~a a nm. t~_acbar,_•L 
fortuado ter-se n.p1·es•mtad1J n•. wro~ t1~l' tt~ io no· 
m~aç.li.ú pnru Uiz~r cu~_ al~ans tú~o,., como .~azrn~ 
dor ad li.tent~ pat·a a.dntt:"ar nlgutuas fu::~,.nçu:i,,bn.~t:l. 
i~to paré. obter-se at;e:>t.ml·> <le toL' praticnuo nv 
"fõro afim de se t'OiiAWl'eJ' v lu,g.u· •.h: juh: m unt
Cipal; alguns o 1·cqnercn1 apc:~n~ c;.nn duas on 
t res d~!~sas U.c p 1uca uu porb1tc1a em alg:uns ~ro
cessos que não podem scn·ir p3m :t•luibüar ,., 
met·ít·J do individuo. I:m Jtonratb ministro o;ht 
justk.a que precedeu n.o actuo.l parece ter nprc 
ciaJÔ .devídameut.l esta ma.tcrifl, quando em am 
do3 seu.• rclatorios inuicou ao pode~ le;ish.ti\·o 
a. cotwenict\cia de pr<J,;ci<tdu·-se desse tirocínio 
qne pou~!l.s g~rnntlns ue\·o oll'H1JC<ll' pam aqui! a· 
tn1· a~uellos que s" ded ic.lo . á LllliiPStl'iltum de 
primeira instnncla. ()erts.n:)ent~ a~guma. di:SP!l'"idc:d o 
se encontra o. este r~spatto ll:\ HO:;.s:~ ·h:gtsl_;:ç \ O, 
pois que para ser ju:~ nntnlcipal s~ e:dgc utn 
arl!Lo da· pl'.ltica de ~ôro, e par••· s~r promotor 
ncnh-utn t-.;tnpo se to:ugt;; no eutan~o no -fim dos 
quatro annos tão habilitado esti• pnra ser j ttiz 
de direito o jtüz municip:ll que tem esse tempo 
de exercício altim do auno ue pr:Hica, como o 
promotor que tem apeuas os qu:t.tro annus dO 
exercício do seu emprego . 
. Não .tu\•ido que em alguns casos se teuha fdlo 

nomeação da indh·idUl)S p:'l.r:l juizes municipaes 
que nii.o tenhüo me<trio o unno do pt':ltie~ déte1'· 
)ninaclo nn lo i. A este r.;~ peito li H.! têcordo q nc 
em minis terio anterior no actual Cl'!l costume 
quando se íaz.ião essP.s nomcu...;ijcs cxpcJir-s~ a\riso 
ao presidente o.ln pt·uvincin· respectll•:t dizendu 
que dêssc pMSC :'lO~ nomt!ados se pro\·as.<<:t!' ~ct· 
o anno de pratica dO fõro .. C~·~ll) que o m~n~s· 
terio aetn~l g~U~.rJu ns tt·a,bcc;u~s tl~" r•Jpnrtu:uo, 
c procede hoj-e· do. mes1na. m anil i L""a· po1· q a c S<j 
procedi(> cn tiio. . . . . . . 
Qu~lnto ã magl.Stt·ntura. V1tahcu1. do pnLnetr;" 

ins•ancin, o nobre deputado h·ou~e tllg11ns f<lCto3 
e)n que fundou as suas accusa•;üe.s ao gOVerno. 
mas acredito que os _[LLctos produ~1do~ ~olo noure 
deputado niio J usllfieu.o as suo.s MgU1çoes. 

O nobre <leputa.do tra.tando de remo~-<ie~ ~r9m:.o
no~ n remoção do . muu collega que e J U.tz d.~ 
dil'eito · no provincia elo Cearú, c a re~uoçii l de 
outro magi~trado que pas$0u da provmetn dns 
Alng<las pari\ a provinc:ia do Uio de Janeiro. A 
t'espeito 4o jniz d~ direito da provineia !lO Cea ~;.. 
que foi 1-emovict.o R3r~ a comarca do Ca;"<~as~ creJo 
que elle, continua hoJe na. mesma provuJCI:t. d.l 
ceará, que foi . desfeita. a sua _remoção Jl!l.r~ o 
Maranhão. Acrttdtto pois que nao sol!ce o~ Jn· 
eommodos a que o nobre deputado julg:ou qllc 
elle e,;ta,•a sujeito, alêm de qu~ na remoção dcvul. 
ter a eompe~ente ajuda de custo para o seu 
transporte e mais despczas., • 

O ·sn. l.ln<tSTRo D., Jcsn~.i. dà ttm apart~. 
O Sn. TAQUES;- O nobr.Í ministru acaba ~e de

clarar que ~sse magistrado, long~ de :ter ~ólfrido. 
pelo contrario Leve. uma prova da ap1~ d:'l parl.<l 
do ·governo imperial, pa;;sou. para ·comarca me· 
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l!tor, par:\ uma tle sc-~nnol!l cntranci;\, qnnnJo 
estm·a em cnmurca tlc primchn cntrancia. O nnl>rc 
depu_tado ju_I~:a que istu n;1o so de\"e f:o-zcr, pon!m 
~ l e1 · nutonsa o ~oy.;,rno p:1ra i~to ; se ex•;;e re
querirnenb do ma~istrauo parn ser rcmo\·ldo de 
umn eomm·ca pura outra de igual entrnncio, a 
r<lmo~ão para · comarca de ent ranein sup~rlor é a 
hrbitrio do goYcrno, não se fnz nc~essa.rio l"e
qneo·imcnto; é 1natcriR que foi decidida nesta 
casn em occas iiio em que foi · appro1·ada A l~i re
I a til· a o este objccto, e quc es tá fórn de tolda a 
eontestllção, ' A Yista dos precedente< que existem 
a este respeito. Ac"cdito me~mo que ao juiz de 
direi to niio e permittido dizer-nu o quero entrnr 
na segunda cntrnncin, tenho '"' comaren dr. pri
meira entrancio bens e in tercsses, nno · qu~ro 
snhir dalli; ,.... o juiz de uireito não põde dizer 
isto, de\·e passar para a segunda ~ntr:>ncla 9C 
tl ~overno JUl!(:l Isto .con\·en!ent.e, afim da dei=r 
o 1ugar yago para outro qtte t~m da principi.ar 
a sua cnrreirn. A camara sabe qne nin<>uem põdc 
princip:a.r na tnagistrntnra sem ser ~fos lu~res 
tlc p1·imeira entrancín; so flci'io os juizes de di
r~ito nas loca\id,\ucs em <1ne tem seus negocios, 
suns famílias, se ellcs não quizerem snhir dnhi, 
<i claro qnc ficará o governo com as.. mãos atadas 
pat·a J,>•·eenchcl' os l ugares da magistratura. Quanto 
ao j mz ,J c direito r cmo,·ido d" comarca á o Pe
nedo p::tra u m,\ c<'mnn~a de igual cnttlg oritc. no 
pl'OYincia do Rio de J:meiro, posso asseverar que 
essa mar;istmdo, que ~ meu particular amigo, 
pedi o sna Te.moção; por conscquencia a este rcs" 
peito é inteiramente improccd~ntc a arguiçào feita 
pt'lv n obre deputado. 

Oull·" "rguitito fcil:>. pelo nobr~ deputado versa 
sobre · a 1·emoç:io de mngistrtldJ>S da primc!irn en
trnncia para n s~gunda sem terem o tempo le:;al. 
A comllra mo disp~n~a,·á do entrar ell\ maior des
mwol\·imcnto a respcit-'· dessa qucstuo, pnseo que 
o nobr.: J~putndo enNh·esse no !ta o n ome daquelle 
que ~en1 â l1onra de dil"igir-se {L cantara neste 
momentO; o que asse•ero á c:onmra é que <!ssa 
rcmoçfio· não !vi úbtida ob c subpeticia~o•cntc ; o 
governo sabia perfeitamente que o magi~trad-:l a 
•1ne se r~r~rio o nolire deputado não tinha os 
.,unto·o ao111os de elfectiYo exercício contndos na 
fc\rmil. da l~i que l'<'gula a nnt;guidnde parn pr•>
motào ús r elaçõe<. O go•erno nãu tem a opinião 
do nobt·e deput.'\do úcerCtL da fórma de contar o 
tempo dos magiot rados parn a remo~ão ; e a opi
nião 'lUC tem o governo discoTJante da do noor.~ 
deputado, J:!OS$0 assc\·ernr ú camllm qu~ nào fvi 
im pc1sta,__ nno foi sa_g~eriJa, n :io foi fol·madn por 
<ollcitacurs. do mng1stmdo t'CnlO\~. . . (.\!tu tos 
«polctdo:,·-} · 

lJ)J., Voz: - ::'~'em esse mngist rndo é capaz disso 
IAP~iaàos.) . 

O Sn. TA<;!CP.S: -Não Í•>i um~ opinião do.· "0· 
vco·no formada em ntten~ilo pnra com nquellc que 
falia nesta OCC:lSião a eatn:.ra . . . 

O Sn. ~fn<ISTno n.~ Jo:srtç.\ : - .J:i er-a antes 
nppliçada. · 

O Sr. .. T ,\QUES:- O l1on rado minist1·o da jus
tiça diz que essa opinião j á era antes applicada ; 
o qne asseYcro 0:. cam:tra ó que não foi. SU""O-
r ida por mim- (Apoiailos.) · ""'. 

Si-. presidente, j:í que toco no.s te as3umpto, a 
c:~mara DJe pcrmittiri• que dis•• algumas pnlavms 
:ieerea dn pArte do discurso do nobre . depnta.do
pela minha província em que cons iderou os males· 
proyenientos ,;, ndministraçuo· dst justiça e ao pai~ 
do. scparnçà•) do alguns ma~istrados dos seu~ 
c•"p•·egos pcu·n. seguirem a ca1Teira {>O\itl.:a. A
cama~., s.'\uo '}U&cs s:io R-~ tninhaa ideas a elite 
t·espc•to, cll:"' s~ achiio explicadas ctn um pa
recer gue o :umo passado foi npn'llcntnd\l d ca• 
>narn acerca das lncmnpatibilidatlce. Sem Bcloplar 
ll opinHo d:t'luelles que entondem que o• ma· 

gistrntlos dcYcm ser exclnido~ do pnrl~mcnto, en 
entendo comtndo que algnmn cous.- !1a a fazer t-. 
es~c respeito. Sei, como disse o nol>rc deputado, 
<1ue os males quc soll're a administra~iio da jlls
tiça pro~·ê1u da ause.n~ia de seus lugares d~ ma
g islrlldos qnc t~m ;,ssento nas camaras: dou porém 
paralJcns ao meu paiz, ·que julgo cu• cireumstan· 
cios muito fdiT.cs 1 E11 me ~xplico. A enmnm 
8f!l>C que a admlnistrnçào do. just:çn c dn policia 
lUtO s~ reduz ao pcq ueno numero tlc magistrados 
que têm assento no parlamento ; comprcnenue os 
m embros do tril>unar supremo, da relaç.:io, os 
juize~ d~ primeira instancb, juizes 11\UDICÍp:les, 
autoridades policiaP.s, emfim esse compltxo de 
:~utoo·idndcs que compõ~ a admínisirnção dn jns
tiçg, de nosso pniz; o.ssinl, ·se\)~ que mal sar,·em 
á justiça são <>s magistrados que t<ln1 nssonto nas 
ca.marns, porque ni\o estudiio n legis1açiio, só se 
occuoão· c o11J questões politicns, c.om qucst<i<>s 
admfnistrntivns , .digo cu que ess>t admi01str~çi'io 
dn j ustiça e da policia vai ·muito bem no paiz, 
p or q_ue cmqu~nto ha um pequeno mun~ro de 
m~gostrados IJUe têm nssent•l nns camnrns , que 
abandonno o estndo do direito? , hn um grande 
n umero que se occupa int!iramcntc com a tarefn 
de julgar, qu e se dcdi~a. inteio·amente ao estudo 
e com a admin istração da justiç~. A preterit.ão 
portnnto, segundo o nobre d eputado, do> de,·ercs 
d<! alguns poucos lnogistrado.< que tem a •scnto 
n:n cnmarns, ~. por assim dizer, umli gota d' ngun 
no oceano. 
P~rém, Sr. presidente, Y. E:<. permiitirú que 

eu prosiga. em· a lgumas obscrvaçõos :iccn;n de~!.? 
as;umpto. . 

Em a lgam tempo não · e:-a a mn:;istrntnro o 
o bjecto d~ t:Io acres censuras, nrto fnz ia o ns· 
sumpto das-observações qnotidínnas dos membr os 
desta c:ua: de cet·to tempo po.1·n c:, a di>cussão 
r clnth·n fi. ma~i~trntui·n. é "' o bord,io '\que se ar
rimão muito~ orndot·es em todos os disçur~os. 
Qualquor que sPjn a ma t.:-l'ia, ainJn a m:lis afas
tada da ndministraçiio d:-. j u>tiçn; o rcm:.ta ,-em 
a ser :-. magistl·aturn I E' n u oo.gístratura, .~cnho
res, o bódc cmissario lançado ;to desc.-to corre
gado dos peccnuos do poYo. 

Em ont•·o .tempo era .o. exerci lo o objecto das 
rccrinaçõcs de alguns membro>s das cumnrn; . O 
exercito foi quas i di~~oh,ido1 aniquilado, porque 
se en\'oh·eu na . politicn; bOJe. nllo é o e~crtito o 
ol>jeeto das discusiSQes ,·iole ntns das climaras, c 
sim u mag;strntum. 

O Sn. MELr.o FRANCo : - Ent.'io n magistintur.l 
6 um segundo exercito? B<>n compnraçào! 

O Sn. TAQt:r-s:- E n espero qun n ·lo o seja, 
espero que o ~õXercito se cçnscr,·e na posição q ~c 
lhe cab~. ·porem, SC'. pn!SidC!Ilc, so tudo no p ltl2 
' 'Ri · bem, creio qne n mngistrnlurn ruio ti quem 
dC!lfo:t esse qnadro risonbn que t1 imnginnçiio à~ 
!'lCUn'! honrados deputndos figurn nm rel:lçoio nG 
lmpcrto. 

Nii0 ó preciso certamente. s er pessimista pora. 
t>.Cbnr que dizcr em outr4s rep:1rtições que n ão 
seja a magistratura, c os nobres deputados, occu~: 
pando-se dessas repartições, dize'on a mesma cous n. 
que a respeito da magislia.tura, aecusando-ils de 
togos os males do lmpcrio. Quando tratão, po1· 
e:<~mplo, da ma rinba, ac~nsã'o a marinha ; quando 
tra!.ão dos negocios ecclesiasticos accusüo o clero; 
nssim nccusãó o tbesouro, ·etc. Os nobres depu: 
lodl)!i sem SP.rem pessimistas, todavia applicão Q 

seu cri te rio R estes a>;sumptos com póuca oron
tsdc de applaudirtm o estado nctunt das consas_ 

Eu, Sr. presidente, entendo quo n exclusa:o d() 
uma _clnsse· qualquer das_:;camaras n ão -pôde set• 
nntor1sada por cunsideraçno nlguma; e· se entende 
quo nunltumn. classe deve ·ser exclui da · da r e
Jll"l~enUiçilo nacional, muito n umos podia desejar,' 
pontlo lle parte o meu Interesse, que ·o fosse 
nqnclltl IJIIO an oceup11 uo cstlldO e pratlea das leis .· 
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Dese-jo s inceramente que no ll:li'l ••m·~nto scjüo 
todas llS classr:s representada.;, quu n:i ., domin·e 
unJa classe sómcute (apoiados), que todas ell~ll 
tenhi'io aqui os <>•JUS representantes ;trp<Jiad <>si ; 
duvido po•·ént qne a. exclusão da mugi-i.ratura 
das eamal':lS tmg:l em resullado essa igual re-. 
J'T<>Sentaçiia <In& uh·ersns classes Jmporf.aottcs <lO 
po.iz, ~qtte cata exclusão ·apro,·eite áqucllas class~s 
que suppoem-sc crcdo,·as dos lugor~s deixados 
n osta camam pela ma::;istrlltura. · 

Suppondo que a lei excluísse os magistrados 
ele serem clcit"s deputados, de q\\c clas~e s l!ri:io 
t irados os iuaividuos que os dev<lli ,io substitui•· 
n esta c:unnra 1 D <:> exercito? . Por cert•• que não: 
o e:o:m·cito nlto nugmcnto.rhl os seus 1neios de 
inftuencia nns provincias pnrn nlgun,; dos S<•US 
membros se fazerem eleg~r para "sta cnmaro.. 
Da marinha.? 'l'nmbem tlao; e~tú no mcsm<> cnso 
<lo exercito. Da classe dos p•·opl'ie lo.rio~? Tam
hcm me prirec~ que esta clnssc n:i o conseguiria 
mais fncilrncnto do que hoje con3eguc ;\ rep•·e· 
s cnt:•tão riest n eamam , c que dahi não . lhe viria · 
m~ior gosto poln · carreil·a da poULicn · Jo que 
bOJO tem. . :. 

::iabemos que os proprietllrios elo nosso pai~ 
niio têm gosto pela carreira política, n:io pro
curi'io mesmo occupnr lu~art>s na .r e presentação 
11ncional; nugmentar·se.hJa ou desenv.,lv0r-sc-hia 
<> seu gosto pela vida P<>litica medinn to exclusão 
da magistratura? N ão acredito. · 

Qual ser ia pois a classe que ganha1·ia com esta 
cxclnsiio ~ Me parece qu.e a dos empr.,ga·1os pu
hlieos, que sómentc o funceionnUsnoo e que teria 
de ganhar; cu acredito que a camara . <los Srs. d~· 
putado3 nuo ganharia muito em t•·ocar alguns 
!nagi~tl'a.;los que se achão em uma posição ntais 
1ndep:~ndentc do governo o·ot· Gm fll'egàdos .que 
lhe são im•ucdlatamente súbordinndos. 

Se t~nbo, pot•éril, . esta _opinl:io, Sr. presidente, 
e ntendo todavia que nlguu.n cousa ó nece>iinrio 
fazer em mnt~ria el eitoral. Julgo coin clr..tto que 
a. clei,.ão do mngis ta·ado no districto ~m que 
P.xerce as suas fuucçõés é · r~pugnnutc eon\ a li
.. ·:·dade elcitoml, ê repugn aul.u com a boCI o•·
uc .:1, a.lgum11 \'CZ nté COm ,i\ paz Í•Uulicn, e Cllln 
tudos os sentimentos. 

E;, como magistt'ãdo desl'!jo qne uma. lei nilo 
pcrmitta, nc01 a mim,. uem 11 nenhum dos 1neus 
eollegas, sermos eleil09 no~ <l istrictos em que 
-exercemos nl)->:~1\3 t11ncções . 

O Sn.. Al\.l.UJO .Tonel!: : -Apoin:lo 
O Sn. 'f.>QI:&S:-Enteado quo uma semelbante 

•lispos!çito 111\o importa uma r eform11 parlament.ar, 
ma:~ teuderio. m11lto a aras~r de sobro a mll
l:istrntura essa pecha que lllguen\ possa lançar• 
lhe, tenderi~ me~mo a por os mngistrndos nns 
suns comarcas em uma posição maia livre de 
todas as suspoit.as, de todos os esc\·npulo:;. 

Digo, pois, que comquanto nüo pnrtil!ie as idéo.s 
dnq Mlles quo entendem que a magis tratura <levo 
se1· e.."<cluida d11s camaras, adopto todavia a opi
niiio que snstenta que a magistraturol de I• ins
tancia mto deY~ .ser votada nO lugar . em que 
serve. Estnbol~a-sc · U:ma disposição geral neste 
sentido, para que não fique prejudieado o ma
gistrado mais esc~puloso delxando de. que~cr 
se1· votado no lugar em que exerce a $ U& JU
l'lsdicçK'o, entretanto que outro que não tet;lba 
eserupulos n . e:;te r espeito venha a · ser votado. 

Reduzida a questão · a · estes tenn9S;. faço_ vo.- · 
tos para que eotà . idéa ·encontre .nceitàçiio J!PS 
supremoil pode res. do estado; ·para que se r~lue 
essa justa restricçlo que me par~e convemente 
á administraç<'l'o da jnstf_ca e ·ao .nosso syste~a 
eleitoral. · · . · · · · 

'l.'ratando dos trib)lriaes su~rlores . o nobre de
putado pela minha provincia t~z ·algumas ob~r
"açõcs, ·part~cuJarmente em _rel~~;çào a <?_S tribunaes 
d o eommercto, e en\ rclaçao tiS soctedades .em 

Jll 

I 
eommandila4 P~lc) l'( ·~a l:t fl~eli to ~~~1 J ulti,m?n'lCllt\l 
p~lo go,·cl"IJO :10 :;. tnlJuu :, ~s d v •;om uH.·l-c lO, uiio 

· v~jfl que o.; desemUarg:d --J'C$ <1uc fvnu:lo · t!:iSes 
tril>unn.es e stej:lo ox d uh.los da~ n~spt.!cta·as re1a· 

1 çõcs a quc - pertenct'm ; c. p ·rtant,,, n iio se J>Útl" 
dnt• a fultn que noto)U o nourc <leputa <lo t:le fica
tem .as re!n~Qes dt·Spl·uvidtts llus J m.~gi:-;tnulos, 
porque, 1·ep1to, nquclle~ que cJmpo~uf os tribu
na~s do. colnlllCl"Cio continuão n !:~~e l· p:~rte das 
relações, e pnm as suas faltas o regulamento (·S
tab~lece o •·<;ntedio . 

Quanto. ás so'cicdadcs em tommnnd:ta, rii'io Clt
t ra rei na questão principal. OJU•l fui c.I.Jjec'ro de 
l a rga;; discu~sõcs o nnno vnssado , j il na -olltrn 
cam;lra e jú na i mpr .... n~a: liw it.nl'-me--hci á 

. qtte·s tão dn compctencin su•cit<>da p~lu uobro de-
putado pola minha J?l'O\"Ín~i:~. · · · 

O nobre · dcputndu julga CJ.tlO n. lll::\t.,ria clo t•c
gistro das cs cripturns d t !S.-!~\~ ;aocicdn.deg em com
n·.anditn qn~ aJmittem •livb~ •> <lo s~ 11 c:opital em 
acçõcs, U.evia pert encer aos trilmnacs dt• com
mareio, ·c não ao governo; p•Jrém, Sr. ·p resi
dente , a matcr ia (ui dcci:liola pelo go,·ern<', não 
em relaçi\o a u1n c..'lso, C• sim ,., ,, gct·a\ romo me
dida regulamentar , u cu crc i<> que o gu,·ornü 
cs tú no s eu direito·, · porqtw "'' go,•um o cooupd e 
dar ·-os regulalllentos ucc"s;udo.< p•tm a. l:oa exo
Cllç:'lo da~ leis. Consiolemndu a mnccrin em si, 
acredito que o. nobre dt)pnt:Hlo me.;~uo niio a 
j ulga da co:>mpetancia do podei' judicinr:o, .; s iu1 
do poder aJ'ministrat iw . : 

O nobr.l dc~;~utado cou,;onl .u t a estü respeito 
com a <lis pos tção que se cucoutra lH> rcguln
tncnto dado · p tU-:J. os tribunaP.> do commcrcio, 
que considerou a matel'ia com .:> ndminbtmtim 
dand•l recurso para o consclh.o J e estado. ::>e o 
nol>re deputado . admitte esta doutl'in a nao póde 
sustentar que a mnterin vcrten~a no poder ill
diciario. 

O nobre deputado censurou no · governo p<)l ' 
tomar conhcc1mento deste objecto, por intervir 
n estA quQStão, · não dando-se l't?~urso dos tt-ibll
noes do commercio para o g:" ·crno ; porém, sc
nho•·es, o poder admiuis tral.i Vll eut•·o nó~ não se 
acha r egula.risado ; a regra ent•:e. ouis é que o go
verno intervem em tu.io que ., da. competenc1a 
do poder administrativo. · 

E· Ass im que t oàos os uias vemos d eeisoos do 
~toverno t<elath·aruent~ á s f<>culda dcs de d ir eito , 
de medicina e tc.., mandando re!<m n ur decisõ.!s 
tomadas por essu.s facu.idades. 

Pela nocsa l egislaçiio, pois, o - ~-:ovemu pooin 
tonm1· ronhecimento da que$tào : ao govemo que 
se acha no centro da administraç3o compet !de
cidir toda.s a s questões que s o s uReit.a•·cm sobro 
nssumptos p~rlencontes, como asse, no contencioso 
ndministrath·o. · 

Quanto nos passaportes , lk. p•·es idcntc, o de
creto ultimo do goYerno 1ne parece qu e consultou 
os interesses áo paiz. Era uma medida i ndis · 
}iensavel, de ateordo eom o que se pratica em 
outras nações • . N lio creio qne h ou ves~e ~onve
niencia al!!Uma em manter essa restncçao. O 
cstrarineiro c entrardo no no;;so paiz' está· sujeito 
á ins Pecçi'io das autoridades, a sun conducta est.ã 
i nteiramente deb!Uxo das leis. 

~r. presidente, o decreto ll.lt.imo o e sse rc~peito 
é muiLO conveniente, e niio mo pao·ece que as 
suas disposições sejão contrarias ú lei. 
. O codigo do processo t in.hu disposiç:.'io especi~l 

Acerca. d o passaporte· piU'a o estrangerro que ·qlll· 
zesse via:jar dentro do ilnpeaio, mas o art. 12 da 
lei de 3 de Dêzembro de .1sn· dispôz que n·nguem 
pudes!;lo v iajar por . mar ou. p.or terr~, dentro do>
lmpeno, s·em passaporte nos casos e pela ma.
nêiàt que · o" go·remo em regulamento determi
nas~· ; port.a.oto o governo o ique Í•>::t foi do.r 
esse . regulamento, e . nello mnrc11r os ~_;>->'> .• e a 
m:~ne•ra porque esSes estrangeiros denao urar 
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pussuportcs, substituin~o ns disposi~vcs d(> re;;u-
lunlento ,~o> 31 J., Jancno <lc lt:~~:>. . 

Cnmo, Sr. prcsicl.~nte, com úS assnmpt<Js de 
polida do quu tratei ~ conne):~ o r..-.g;tnen- da 
guardo nacional, dio·d al~umas palaYms :l "~< 
l'espeitô, ainda que cu não tcnh;J. a !JCCcssann 
informação sob1'C ,, acLo a que se refeno o nobro 
deputado pela pl'ovínc'a de ~Iinns·Gcraes; conhe· 
·~o que se deu um conJlicto entre um üllicíal ~u
baltcrno e um ulfi"ial su~>€rior da guarda lHIClO· 
na! da capitt~l d'lqlldla pnwinein, e segundo o 
que pLide colher un discnssiió dCU•SC <hL pnrtc 
Je,sc officiul sub~lterno proposito de atacar o 
offiei:ü que lhe el"a supm·i,n: : o twi~o qw~ nq_ui 
fví lido nào C üxplicílo, ui'.) utcncionn circunlstnn~ 
dadAmentú ü que (Jccorrcu ; penso pm·ém Q\le 
podc.ri<l hnyer circurnstancifi..S qne deYiào mcrec~L· 
t.Orln a aLtenção d <lS autoridnd~~ superim·es, !lOls 
'l"e cu niio creio qtl~ possa existir go•crno que 
ndoptc n idén de indi1Teren~a pam o tmt?-mento 
que um· oftic!at st•baltcrno dé a sell superlO •• -. 

O ~n. ~ÍELL") Fn.,::<:o <L\ um nparte q_ue não 
Ot\\win.os. 

•) Sn. T.~QUES:-'- Pai< bem digo qnc não pú<1e 
s~r _indíft'crcntc .a <JUnlqucr goYCl'llO o proecd~
m~nto de um subaltern•> p:li'a com umn nuton
dnJo superior, proecdimc•llo qttc possa s~1' ~o'!
:sidarnolo como um ntnquc "" falta de OlSCl· 
p!ina. 

Ainda, Sr. presiucnte, " rcspcíto de guarda nn
cional éU não pcsso dt=:ixar de fnze1· tuna obs.~r
Yac,:ão, c vc1n a ser sob1·e a mnncil'a po-rque o 
nobre U.eputildo pelll nünlw. província arrebatou 
:lS procm·a~vcs dos deputados pcln_ proyinci:l. tlo 
Cear:\.. para formul:u- nma accusnçao n,o go-..:erno 
por ain·ia. não ha.vcr o1·ganisndo a g:narda n~c1onal 
u1\q\14:>lln proYincia .... 

O SR. :\.nAuJo Lt:\IA:.,-E' !:~sot· 'lUC nem tcconl
menuúmos c .nem aceitamos. 

(l Sn. 'l'AQU.E~:-Eu et·eio que os nobres depu
tud<~s j.>clo Ccaní niia lhe cc1~riló as ouas procu
l·o.çõcs !apoiados), c se ent.eudcssctn qne a tna1·-. 
cha.: do' goYerno en1 l'elaçã.o O. snn província não 
era con\~cnientc., terifi.o á sml Jb.posição Jtnutos 
meiolS para pro•·nr a :wa dedicnçüó nos interesses 
de sn:l província c para com a ·mllior publu;idlldc 
fal'nmla.-~n\ us queixa~ qnc pol' ventnm tiYesscm 
('tpoiado•) ; portlmt<> ó twbt'c deputado niio foi 
t.!c.ho ueu1 dã. pru\·inc.in. do CeClrl& e nem Uc seus 
J'cpr~sctltaúks .,. 

O Sn. AnAUJO Lnl.\ ; - A arlministra•;iio do 
S1·. Pí1·cs da :!>[ottll tem ~ido sábia, moderada e 
l'''<>">dt,)e!\ \1 l'rovindn. A nomc~iio do ~strnn· 
gciro naturalisaclo para tcnentc-CIJTcnelreeahio em 
pe~soa qnc Cr<\ já official, e digna de semelhante 
cmprcgó. 

O Sn. T.I.Qtrzs :- Gm:\ Y<lt'ua existe, St·. presi
J.ente, nn orçmnonto !>ar:\ que se ,-ota. um cre
dito que cu, longo de ~up~ôr demasiado cómo 
al"uns nobres <leputfl.do$, Jnelino.me n ·snppõt-o 
de"hciente ; f,Lllo dn verba t·cla tí,·a. á repreGsào do 
trafico. Alguns no.bres deputados têm mostrado 
vonLade d.: que essa Yerba desappar~ço. do or~a
ll1Cllt.o da jus(-içn; Cll pelo contrario) estou per
~uat.lido quoJ o governo não podcr:í bem dc:>em
pcnllar o sot·•·iço ·publico a esse mspl!ito com o 
credito que lhe c confl!rido pela actual lei d9 
Ol"<'ameot.o. · 

Sr. l'l"l$i<lcute, bom quo o trafico esteja c~tin
~to m• puiz, for~n é reconhecer qne ha muita TOn
tude uc o fazer continuar da pal·te dos espeeu
ladol'es q n~ querem fazer lucro:~ ctn uma lotêtia 
u~s~a Ol'd~n,, o ee ó governo não csti"er hnbUi
tado pata c~~L-cer tL nccossarin Yigilancia, eont.rn 

<>s tr,ncantcs, cii<J se Yerla depois l'mbnl'B~ndo 
pu.-u voltaL" no estado nctunl •lc cousns. 

O:nolll-e ministro J.a justirn já em uma occa-

sião di:;;se n.cstn. cnstl (LUC só crn u1na pt·ovjncla 
~c gastão lil:OUOS cout a l"ept'css.'lo, porque, nãu 
podendo> a provinci (\ vagar a força sulliciente 
para.. ser Clllpregnda neS$e object.o, "'~io·s~ o go· 
veruo obo·igndo a gastar e3sa quau ti:t com o pn· 
gamcnto de uma com{l:mhia colluc:~.da ao ~ul da 
'j>ravlncin, com o tim de prev•!llil· e cmb:orn~ar 
o to·atico ; assim como isso se dt\. pa1·a ess~ pro
vind:t, dá-se igualmente _ p~ro. ?Utr<'>s lugar~~. 
(AJlDu!dO.) Ha lugares mu1to pac1ficos em q11o n 
ordem pul.Jli,:n não c qunsi nunca alterada, 
nonde J?Onros dclíctos ~e dt'io, e que entretanto 
s~o mmto npr•>prind<'>s pnrn a tmfico, e ó ~over

. no é obrigado a ler nhi força pn.-a o impedir, 
e é isto o q_uc aconteço n<IS cost-as uo sul de 
minhn proYinciil. E\1 pois, SL pr~idente, n»o 
pcnsó como os n:>brcs deputado~ subre esse ponto, 
c c~tou di~posto a votar ainda maíor quantia 
p<~rà cssn Yerlla do q uc n "otad n nos an nos pas
sados,. rois <xue o goyemo em todos elles tem
se visto obngnJ.o u tlbrir Cl'editos para satisía· 
zcr a essas dcspczas: ainda não hmwe anno em 
quo a qnantia de ~:000.9 cbcgo.sso p~ra ossa des· 
p~z:L · 

Niio dt!st•jo tuc..'lr cm <]t.~estõo•s pólitica~, ml\s 
não posso dtlixnr de c>:pritnir n so1·presa que me 
cnnso11 n pm'lc do discurSo do n.ob,.e üeputndo por 
Minas quando Hgc1ratnente. tocotl em um ncontc
címento Jn pro"fincia. de Perda.mhuco, e disse. que 
ir~dh·iduos r~side11t~s 11aquella pl'<>\"incin JJaturaos 
M outro reino parcci1io ser objecto de indisposição 
populnr .. (.) nob1'C deputado não i::tnorn que-em 
muitas prm·incins do Jmperio os in::ti\"iduos nasci
dos em um reino que foi ligado fi este inoperiv 
silo objecto da animad-.eràiio popular, qttc sóbre 
clles. r~enhe sempre a indiglloo;1io publica q_uando 
na qunlque:· agitnçiio; louvo o •nobre deputado 
qua11do condemna esses sentimentos indi~nos de 
um p<>YO cl\·ilisndo [apoiado~); mas o nobre 
deputado nü<> póde deíl<ar de reconhecer que nilo 
esttl: lUIS mãos do governo acabar de prompto con1 
esses sentimentos. [A110irtdos.) O nobre deputad<t 
sabe que mesmo na capit.lll do imperio, por oc
casiào das deições mu11icipues em 1848, ~ssa 
classe elO estrangeiros foi objecto uQs odios p:>· 
pulares.... · 

O Sn. l\rl!:t.Lo }'n-<:<>co:-l~,,rão historias. 
0 Sn. T-<QU~>S dil;!Jinc!o-se ao s,-_ Mello Frttn· 

co: -O nol:a·,, deputado que se senta o s~u lauo, 
c '1 uc en tua f,,z í~ p:i,-te do mini$teri<), cst:i disso 
muito bctn inf~tma<lo. Xetn, Sr. pr~sidcnt<'. css:~ 
1\ntipalltin que hn nos nossos patr~cios para com 
esses estrangeiros filhos de um reino n que Cornos 
uni1los outr·orn c um· facW cJ(Lrnor,Jinnrio, ')ue 
~ó se dá no nosso paiz: o nobre deputa,to sabe 
que, a[)czur dns ·relações q.tte existem cntr~ a 
lnglnl~l'l'll c <.JS Estados-Umdos da Â<ncrica do 
N otte que. do:vt uellc reino J)roeedêrão, sempre. houve 
entre os nnturnes desses <ious pail:cs uma cert~· ri· 
validade (muitos apoiadO$), -do S'jrie qu~ um .ame
ricano nao nceitn a designaç:'lo de ingle~,.e aiDda 
hoje n~ Uniii~ Americana· cresce UlO& seita.· -on 
partido, Knoto·NotM"!J• em cujos artigos de fé 
entro. a. guerra aos estrangeiros: não é pois um 
facto desconhecido no mundo, nüo é um facto 
singular e;se que se díl entre nõs, é uma· indis-. 
pOSIÇão que sempre se tem notado uos ·povos. que 
se s~parár..lo doquelles de _qnem pr!mitl'l'amcntc· 
!izerão:~ pa.rle. · 

Sr. presidente. de;xando de pa1·to os Jlegocios 
propriamente da justiça, a cnlllarn pennlttirã que 
cu digrL ulgum:<s palaYrns acerca. de uma questão 
que foi suscitada nesta casa em outra ·discussão 
pelo nobrtl do puto do pela. ptovlncia -do Rio. de 
Janeiro, e quo di~ respeita·. d ·organiso.ção. ·(las 
fncnltlndes theolugicas, <J~denada por . uma . lei. 
Na occasiiio em que o nobre deputado, arrancando 
essa questii.o do seu verdadeiro lugar, deslocando· a 
do orçamento. d11 justiça p:lra o orçamt>nta do 
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imperio, c:o:.puulHl a soa O!'inioo,. n c:imara snbo 
qlle cu não pude deixar de c:tprimir uma opi' 
niiio pouco aoo•rde com a do nobre deputado; 
" ag•lra, que devidaménte se pllde tratar desta 
questão, 11proveito-roe da ôCetJ.Siãô para e>:pender 
a m-inha opinião a respeito'; embo'tn saiba. que ella 
é contestada por algumas autoridades. 

O nobre deputado pela pro.vineia. do Rio de 
Janeiro, discuti_ndo o orçamento do imr>erio, en
t~ndeu· que a· organisai;;ão do ensino das facul
dades 'tbeologi<.:aS é da attribuiçao JlUrumen{e do 
poder t"mporal, Eu não . posso adm1ttir a opiniiio 
do nobre deputado, . e· com _a f~'3nq ueza de que 
d!)VO mar declaro· que acho-a mtcJI"llmente erronea. 
Os- argumentos émpregados pelo nobre deputado 
nada provào' em fa~or da· sua opinião. O nobre 
d~Jltilndo dis.<e qne o ·alto ensino ó )legocio do 
podtr, t.!li'lporal, e qu~ os poderes do _!!Stad•> podem 
r<!j;ldal•o como· ~Jltt)nder_em. Eu· nao· nego esta 
tbe;;e sustentada pP.lonobre deputado-; mas entendo 
que·-dahi _ncnhui:!la eonsequeneia se pôde tirar em 
favtlr·da sua·opinião. · 

Qüe·aa "estàdo oompcte"a dh·ecçào dó alto ·ensino_; 
que· 'o estado . póde. mandar ensin~r tudo qll:a!'to 
lhe parecer-;.que pode mandar_ensmnr a medkma 
aatlga, ou a homreopatbia, que ·em ll)ateri:l. dP
religuio· pode mandar ensinar não sh M .doutrinas 
catholicas, mas t~mbem as doutrinas lutheranM 
e dos catholicos gregos; q_ue póde mandar ·en
sitlar· ·os "principias da re!iglâo chri_st~ _e· os prin
cípios da ~eligião makometann. <! :cou~- que. en 
nno·:·n.cg·o,._ e que nlngt.1;em COD:tc:sta. _ Muitos es
tados mandão ensinar doutTinas·diversas; a Tur
qnialnanda ·ensinar o alcoriio ;' em dii;-ersos_ es
ta "dos da Allemariha se ensinão em varias uni ver· 
siii~des as doutrinas do protestantismo. 

Não contesto pois· e3se direito ao governo; o 
qul('cÕnYém Sllbl•r e se n'um paiz .Catholic.o, nÓS 
representantes de um po:~-o cathalico, de~cendentcs 
tambem ' de· ontt•o'.' po;o cntholi"co, de%mos on 
po~emos : fnzêl-o, s~ deve!Jl~S fundar .·es~bele~i
mentos· parn o ens1no reb!!l.OSO, preset)ld1Ddo m
teii:nnieirte do concurso do poaec e~piritnal. (Apoia
do"$.) Se i~io _é _ou.'nõ:o con..-enierite, se t! ou nii." 
vantàjoso, essa é que ê _a·questão.·(c4.po~ados.j En 
entendo, senhores; que n1io pod!llnos nem devemos 
fazel-o prescindindo d~ ~oncn.!So e. da audien.cia do 
poder e~pititn&l. (Apataãos.) . . .. 

Senhores; desde que ·o go,•et·no ·nãó t! o ha
bilitado pura eotender na doutr!na ·~cclcsiastica, 
par~- ve!ar ·'!a pur~za_ deste ~nsmo, a. quo!"l com
P.e~\rá; esta. ,_Il-'!pecçao no ensn~o. ·da ~outru: a re
JJgtosa 1: Crelo que ao p·ader cspmtunl; aos b•spos. 
~Apqiailos.)·_~ó!i t:econhecc_mo_s a doutrina qu!' a 
igreJa . cathohcn tem esta~c1cmdo a este· 1·espetto, 
fundando-se nos ·textos êll"<>inos, e .se ao poder 
espiritual coml_lete qualifict~r ·a vcrdad:eira doutrina 
catholica, ensmol-a, e ·-velar· para que·· clla: se · 
conserte. e trensmitt.a pura,, nào .podemos, cnth~>
lieós, IJre~cindir di!- · audien~ia, (do concurso . do 
pode~ espiritual para a_ regulnr1sação de. ensmo 
religioso. {A~9iados..). E .não consi.dero o go'l'erno, 
o .nobre :c:umstro .da justiça, quilesq_uf!l' -que seji'io 
as s_uatlluzés, qnaesq.\ler. que sej~o os .seus. tale!_l
tos, ,habilitado suffic1entemente.:para, na d1re<.:çao 
d~e· ensino, pa<j.~r presci~4i<: ,il,o ~r espiricual, 

O'SR PtN~- nE•C.nrPos :··....,.Se tosse mn- padre 
o~~uo• ' disses,;e iuo, aqui d' el~rei,: que queria a .in-
quisição. ·. · · · • · . 
· Ô'SR. 'T-'Q'I.Til.S ·:- Creio· que' fôia precisÓ. sub
-vener .. tudo g:uant.) . nté hoje se tem estabelecido 
• Tespe~to da doutrina. cathoika , . para _ad~ittir 
n theorm· . do nobre deputado. pel~ . prov1nCla do 
Rio_'ile. Janeiro. (Apoiados.) ·. . · . · 

E,. senhores •. eu. i:reio _que, o no)re deputado 
a quem. .me ~ se enganou ~~em duvidn quando 
snppúz .. que o . po_ der --ei!Piri"tual. exigia intervir 
neija ,ma\eri& tanto .como BUPIIÕZ: .o llob~ deJ!U• : 
Udo. Ell~. n~o.~igiri. .JD&ia 00; que: a Justa 1~·-

TOvo a. · 

ten·~nção· q,uc pelos canoncs lhe é da.\a sobre () 
ensnto rclig1oso, o essa intervenção se tem dado 
em ·todo~ os. paizes catholioos [apoiada .• \ , ~ 'ltô 
me reeõrdo de ter lido .. ' qne pat·a a · ;n~tituição 
dns faculrl ndes theologicns cathQ!icas na Russia 
hotwe accordo entre .o czar e a Saata Só~ [Apoia-
dos..) · · 

Ora, sonhares, nós que somos calliolioos roma
nos ê que devemos prescin1ir da .nlldiencia do 
p<•der espiritual, audiómcia.· .de que .niio prescin· 
dio a Rus:;ia, que pro(e~sa a religião grega ? . 

A doutrin·a do nobre . deputado me parece qM 
traria grandes _lnCOJ\\'enientes. (.Apoiados.) A ca
mara sabe que os canones niio sn:o· omissos ã.cerca. 
da !!late ri a, sabe que os seminnrios mesmo síio 
objeeto d" ·disposições .do direito canorli.-..,, a nin
nuem, jámais se lembrou .de querer s_ubtrahir da 
direcçno e interferencia, dos -bispos o en,.ino .eccle"· 
siastico dos semina.rios para submettkl-o .SÓutcntc 
{> autoridade do poder t·cmpcral; e o ensino dos 
seminllrios e r~gulado pcto poder. cspiri tnal, nii•> 
póde elle _pela mesma ra•5:o deixar de iiltenir 
no alto ensino 1·e!igioso. (.tpoiados..). 

O Sn. PtNT<'l n,;, CA).II>OS: -De certo, porque não 
seria curial que tives<e interrerencia no menos, 
e não tivesse no mais. (.Apoiados.} · 

O Sn. T,I.QUES: -A camara, em que se reuncm 
tanta.,; intellígencias, sabe que n qoucessão dos 
grãos thcólogicos importa uma certa posiçito na 
igrejn, e q tte os can ones lig<):~ certas regalias, 
certos direitos aos membros do clero sobre· cuja 
co.be~a se acha o lau:rel do gráu theologico. Ora, · 
poderíamos nós forçar n igreja a ace• ta r como 
aoutores em theologia com todas as regalias e 
privilcgió!S .que lhes _conceJem os canones, _com 
a admissão nos concllios, . douWre~ em _. theolo
nia formados meramente a ·prazer de. poder. tem·· 
poral? (Muitos.apoiaãos.) Eu sei, é verdade, que 
o rei dll 8tteeia !az doutores em theologia , mas 
creio que o nosso goserno não segue M dOtl· 
trinas daquelle. lllanarcha do norte da Europa. 
(Apoiados.) . · · · 

Outro argumento adduzido pelo nobre d~putado 
pelo. "Rio de Jnnciro . me parece tó.mbeni i.mprocc
dente, e fnoda-se na nossa legislação, onde, sen1 
duvide. , se encontra apoio para tudo neste as~ 
so.mpto . .\.: camara sal_,e, porém, ó desenvolvimento 
que _o poder. real te>" e ·em outros tempos; sabe 
que esse poder niio conhecia limites n enl res, 
tricção a.Jguma, porque se tlllha desembaraçado 
de tudo quanto podia. 0ppôr~se ao livre desen
volvimento do ""seu .arbitrio; o poder levou ne~;scs 
tempos, ~m alguns paizes, o povo a pisa•· a igreja, es
perando q:tie depois elle se deixasse pisar Jlelo poder. 

Que valor po<l.eráõ pois ter essas le1s promul-
gadas uo se cu! o passado... . 

o Sn. Pl~TO DZ C.\:m'OS :-""a cpoca. do ntar-
quez de_ Pombal~ _ . 

G Sn .. TAQUI-'.s :-Eu sei, senhores, qne a civi~ 
lisaçiío aetualde,.emuito ao scculopassado: sei que 
as doutrinas· que então vigoravã:o erJo tendentes 
á ·sus~ntação da-liberdade indi\"idual, á snsten
ta~ão da _liberdo.!lo. religiosa e da li_berdade poli
tica e .que portanto essas· doutnnas merecem 
muito '.da hunrimidade'; 'nias não é ·possível dei
xa"r de reconhecer muitos ·erros ·que ei!Sas doutri
nas envolviiio,, e o .-.mal que . ellas trouxemo. 
(.AlJoiadO$.) 

O . Sn. Pn.--r_o nc Co~.'W'Os :,-O .rosultad~ foi uma 
rea.cção. 

O Sn. TAQUES:- Os .nobres dêpntados-· sabem 
qne o seculo pa.s9!ldo foi ·o lileculo do Jansenle
mo· e · dn philoeophm materialista,- que procurono 
arrancar-nos. segundo·· o ~nsamento de ·um es
c:riptor illustre, nossas erença.a e esperanças im
mori&Cs. · . .tabom que, sob o .dominio .da.doutrioa 
religiosa' ile Jansenio e da philosophia.,de ~'Al~m-

lã 
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hclt, Diderol e outros cuc:;clopcJistas, íor.i:o ela
horodo~ esse:> decreto,; pol·tnguczcs a q uc se re
feri o o nobre deputado, e que portanto niio po
derião deixar de resentir-se da doutrina cótao 
•ICnninante. 

O Sn. PAll.naG~-' u<• um apnrtc que nã~ ou
' 'itnos. 

O Sa. T.I.QC&s :-0 nobre deputa1o pelo Piauhr, 
cnjll iUustração Qu muito aprecio, P.cabl\ de dar-me 
um apao·te de q~\.P. me apruvcilarci. Que temos 
llÕ9, senhores. a temer Ja· igreja no nosso paiz ·~ 
(,tpoiados.) HaYerá alguma· cousn a temer de 
•lma igreja que 11iio tem riqne7.as, que nlo t em 
l!randes ins:ituiçües, e conta apenas em seu f11.-or 
•;om o coração dos fieis? (11fuilo$ al>oiac!os.) 

Teremos nós por Yenturll. a receittr alguma 
l!Uer ra de religiao como ess!l.· que de\"astou n 
Allemanha. ou a Europa? Por certo quo n~o ; o 
ent:Io para que '\"ém esSes rec~íos que aqui · se 
:lpresenti'io sómente para colloear em um pé des
favora;el a igrllja catholica de nosso pair., ess:\ 
l~rej!l que tem siC:o collocad!l, na phrase .de um 
:out.or e~tranf;'!eiro que ha pouco escreveu àcerea d.'\s 
causas do pal<, em uma posição inteit-amentc des
Yantejos!\ 1 (Apoiados. ) 

O Sn. PisT-o nz C,urpos: - ·E quem cscre~ 
\"Cll isso niio pertence a!> clcL·o, ~ co;trangciro e pro
fano. 

o Sn. T.,QI:J>S ,..- SenhOI'CS, Cll creio que l.tojé 
<lominiio outras doutrinas dh-ersas daquellas q•1e 
cstabel<Yccu · em Portugal o p1·eclaro rnarquez de 
Pombal ~apoiados) , e qtte por consequenr.ia as doa
triu~s do nobre oleputado pelo Rio de Janeíro n!lo 
tlOdem ser a~eitas. 

O Sn. P.txro Pl' C.u!Pos: -O Sr. marqucz 
~~~ Pom():ll em materia civil foi insigne, nHt$ em 
!lHl~ria religiosa foi um moderna perseguido~ da 
tgt'OJ:l, 

O Sn. TM/l:'>:s:- O nobre deputada a quem 
•·esponJa trou~e at<i em seu· favor ns leis da 
<!ictl\dur:~ do 183-l e os estatutos da uni\-crsidade 
de Coimbra . 1'odos sabem porém qttttes oriio os 
podeo·~s daquelle que go,·crna'"a Portugal em 183!; I 
t·>dos sabem· que quando roi .reorganosnda a uni
versidado de Coimbrn em 1772 o foi debnh:D da 
inlluencia do Josephismo, d~ q11c siio rcpa.ssa~os 
u!l actos· dclsa .;poc:t. E 1>ar11 provnl"(] basta 
lembrar que· no ensino do direito ccelesinstico I 
1111 universidade foi admittido nm compondio con· · 
dcmnBdo no catholicismo, heranç.'\ '\UG !ntálmente 
•·cccbério os nossos cursas jurídicos. o~ qunes 
•·nsinlto ainda. hoje o direito ceelesiBStieo P'r 
,,~ compendio que os lentes •IIL~ nossas aca, 
•temias $l "~nl na necessida•Je dt'l refutar a cada 
Jl:ISSO, 

O Sn. PI:-õTO m:: C.\:I!Pol:: :-Esse compendio tinha 
siol.oabolído ponmt decreto da. Senhora. D. Maria I, 
tio liB:i. 

O Sn.. TAQI:G.'I : -Creio portanto , scnllor~s. 
q lle são i1uprocedeutes os arg_umentos quo o no" 
\ire deputado pelo R!o do .Ta!leiro apresentou 
pnr1dundar uma doutrina que eu reputo altamente 
p J'ejudicia.l ao estado a i igreja. (Apoiadas'.) · · · · 

O SR. Pl::O."To DE CAliPOs :-E' uma doutrina o.nti. 
0:1tholica. 

O Sn T.,Qur..s: - Não onco.nh-o uo · t·elaturio 
\l O bourado Sr. miuistr!) da justiça uma· opi
nião a .e$te respeito. Julguei, porém, quo em 
materia. de tanta poaderaÇáo (apoiados) nio po· 
!lia deixar . da . deseucanegar a . minbll conscien
cio. diz~ndo alglllniJS palavras no ~ntido em que as 
profer1. · . _ - , . _ , 

O S11- 1'•:..-ro u& ·C~os:- E fêl-o de uma :mil· 
neim brilhante. 

O Sn. TA~IJ&> :-Não desej0, senltor~s, sc~:ui= 
o exempl<> q uc uQ; t~m dado ttlguns omJores 
d ~ npro vei ta.rem a o~c&Sià3 para s~ ~spraiarem 
soure outro>~ assumptos, e de,ta fórma não me es
tenderei ncsLa occ:lSião. a respeito de- object~ que 
!)<ll'tenvlio o outras répartiÇiles que não a•tuella cujo 
or.;:.:~mento S•l discute·. . 

-:Não pude !aliar no orçamento do imperio; agora 
mesmo, bom que IUI casa so ache um requerimento 
t·clati\"o n um assumpto de alta importancia. . 
julgo ·que n:io devo prétedr os honrados depli
tndos que s1b profissionaes .dt! se fo:z~rem Ou\'l~ 
ntt . m~lcria: por isso. não entt·.o.o·ei nesta di~cus
~~o na occas1>\o opportuna ; c~ncluin.:to porúm 
este meu iliscurso nuo· .posso deixar de unir os 
minhas rog!lth·as ás do~· meus nobre~ co!legos 
qu.e se hiio caunciado a o3te •·espeito, . p•'ldindo 
ao goçerno que lance as sua; vistas zelos:lS para 
O . ést.ad<> SUIILLario das província; dO llOiiC. (Apoia
do$ i E•~~ esta·lo; s~nbores, ni'lo •L t~ ra\"oravel 
como ta\\"~7. se queir~· pintar, c tllam~nta\'el quo 
emquanto a cidade do Rio de JaneíL"O, eollocada. 
em condições milis_. desfavoravcis ,. em relação á. 
saule puulica. se acha boje tão_ melhorn'b neste 
r espei t<>, n cidade d<1 llibia, colloorula em eon
diçu~3 rnõüto melhores, se ache . em cslàdo dif
!crente. O honrado d cpu!Jido : que . nesta oeeAsiiio 
oc'cupi' a' cadeira do .presid.ente . dc,;ttt cas:l. deve 
conhecer q•10 o estado sanitario daqu•lla pro
víncia e~igc íodos os desvelos· do governo iapoia
\los; : o. febre am:ueUa tem eonstantcmento fia-. 
gell~do aquellacapitat;'.H.ssim como Qntras do norte. 
A pNYlncla do Para me pn~ece que hoje é. wgr~" 
de e<>mpaixiio: . não ê . s\> n f~br~ a.mMello. CC~Le 
a tom flRg~il:~do, a choleJ·a-morbtH ameaço.. tn
vadil-n, a r:l<oleta·mo>·bus que,· como se sabe. 
so acha não só nos portos occid&ntaes da E11r.opa, 
como no~ E;tados-Uuidos em suas granda3 cidade,; 
eommerciaes : no Me:dcó, em Dernerarn e em ontros 
lugcnes d':l. Guyanna; a chulera.mo>·óu~ '1,Ue não 
respeitou n equador,. qua o passou iu va.hndo BS 
Ub,as d~ Bourbon ·e Mllw:icill na lo.tüudc da. pro~ 
,·i ncill do Espírito-Santo. Nilo creio muito ·em 
lazarctos, mas · eotend_o qnB o go..,.ernn deve fazer 
algama causa {>ara melhorar o esLaJo sanita
rio das provinc1as do norte, para attenunr o.J 
males, os estragos que po"5ão pro-: ir d~ iutroduc~;lio 
nr; paiz, com colono.~ q ue venhiio da Europa ou doa 
Estados-t;nidos, desse Dlal tünivel qae · ameaça 
tantas ,·ictímas. · 

A c:unara releve a falta .tia conuciito dl!llt.ns 
pala,-ras, e pcnnitta,mc que p:)l,lha. aqui Lerruo ao 
que tinhn a dizer sobre estlunnterill, vi<to quo os 
assúmptos propriamente do orçament·> torio toe3· 
dos muit o- ligeiramente pelos nobres deputado! a 
qnem.tinha de -responder. . · 
Y.o~Es :-Muiio bem ! muito bem! 
o Sr. so,-AoLubo.To :-sr. ·'preeidentll, ·soa 

l~'l"a<.b ainda a tom:r.r parte. na discuu!lo do orça
mento pro.-oco.do pela3 observações qtle algana 
nobres deplltndos ft~(mlo 1h que ~ive a hon.-~ de 
c>tpór n eomnr:r. per· occiiSii!o do orçamento do· 
imperi<>· em ~~Numptos l?ertinentes oos negoC1.,a 
da repertiçüo da justiça,' e também p ~lo qlle peta 
Slltl! pat1e o nobr~ ministro·· do ·imperio enteuilel!l 
do\'er ·dirigir .a mim pessoa.lmenLe.; além :<.I~ :quo 
a im portancia da discussão deste . orçamento. 11a~·· 
turalmente devia desaflllr-me a prestar-lh e a,:tueUa· 
11tteocilo qu~ o estado .. de~l!lravt!L da minha ~~da 
l'ermittir. · . · . · · . · 

Sr. presidente, os . nobres d.epu,t..'dôs que JulgAO 
de\"er dar uma respostà &s ollser,:tções q~te' tlva 
a be>nra de apresJnt.a•·· 9; eàmara tutár-lo ·: maa . . 
t.le . illudir a qucstio, de fugir .. , -conaide;raçi\6 da · 
força e -procedencia de meus arglliJlentos,. do qae 
realn1ente de · entrar· il.a· ' s ua refcltaÇlio, -na • s- · 
wn\estaçiio: enteni.fêrão' que ·tbtl!r : era mais eo~a
nlodo, se oito' uníco meio ·po!isivel; ·declinarem. '1fe. 
ai· as ·obserrn.ções que ã.présentei0·l~elll-dle · -. 
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-odioso,. f~r~m da· yerdruieirn questão tal como 
dia foi posta, isto e em concreto, attenta.; as 
eircumstaneias do_ pai%, que eu apreciei. do modo 
que me era possível. Assim, desyiada n questfío 
do seu ve1·d8.deiro. ponto, apronve aos nobre~ 
~eputndos acoimarem-me. de homem que svste
maticnmente oppunba-me o. todo. o. idéo. de • pJ;O
gresso, que reluct.a'l'a contm toda e qDAlquer 
inn?Ya~ão., .embora fosse ella offereci~a pela ex
penencu~, recommendada c·omo o mew neçessario 
de se felicitar o palz ; disscrão que o caraeteristico 
da minha doutrina, dos meus principias,. do meu 
procedimento, era a immobilida<re, c concluirão 
portanto que eu não era razoavel nem. merecia 
.attentilo em quanto havia observado. s~nhore;; 
a cunsciencia ditou aos nobres. deputados o ex: 
pediente que empregárão, porque os nobre3 de
putados niio podiiio deixg,r de se reeonhc~erem 
incursos na peeha da -versntilidade, !'I.SSim · lhes 
era conveniente desde logo JlÕrem·me· a dn im
!nobilidD.dc; em de mister tigui·nr aquellc que 
!azra ,-er· o risco, a alta incon~·cniêncio. dessa 
marcha preci}litada que elles querião imprimir 
na dir~cção dos negocias do Braúl, como im
movei, incapaz de· comprehende1· o devido pl·o
gresso. 

Talvez, Sr. presidente, que mesmo n'n melhor 
boa fe, como sempre devo-lhes reconhecer, "lles 
enxergassem em mim essa immobilidade · uma 
allegoria que lem a sua significa~i\6 verdadeira 
b~m p0Je retrnlm: ·a posição g,ue tomo nestns 
ihscussoes c n dos nobres· deputados. Suppo
nh!'!.-sedous n_avios. CJ.US lu~o debaixo de ·um tompo
ral desfeito ; um dlrlgido P.Or uma. mão experimen
tada. por· um 'piloto habll que mn"lda . pôl' · as 
velas. 11os rizes e tom!!- todas as medidas que a 
cxpenme.ntada prudencm a.conselha para 'levar ao 
parta ü a salvamento ·o navio; outro dirigido por 

um piloto tcmerario que manda deitar cutellos 
e . Tll.l'redoras fóra o entrega-se a todo -o impulso 
do fm·aeilo ; se este passa pelo outro n1n·io com 
a velocidade . da setta emquanto o. oudn não o 
arroja ao abysmo, 11flgnrn-se '11.ue o otrtro está 
immovel, porque elle \'ai p1·ec1pitado. 

Sr. presidente, poodo de parto o que se pode 
enxer~r de oU>.adia de mo consid~~n• piloto ex
perimentado e babil, em que por certo nõo tem 
~pplicaçiio a oll~goria guc figuro, no mai5 esta 
Imagem ropresellta, define bem a posição que 
tenho tomndo nesta casa c a dos nobres de-
putado2. · . 

Senhores, sem se me .negar o uso da razão, e 
todas as qualidades do coraçiio, niio se pôde. 
suppór po1· momento quo eu repillo .de plano 
~da e qulllqucr \'antagem, todo o _qualquer melho· 
l'ILmento que a experícncia.possa aconselhar e con. 
nm adop~ar p~ra as ~usas ~e meu paiz (apoiados); 
n grande questão é qual o me10 melhor que devemos 
emprega•· para obter essa vantagem, esse melhora
mento. Piamente acredito nas.boasepatrio~icas in-· 
tençõe~ dos .. nobres.depu~dos; ·seguramea'te ellcs 
querem ~eliéit.Qr o p_aiz; entend~ircque innovando 
sempre, acotllpanhndo. n·ece~S&riamente ·em todo e 
q Ual~tuer ilssumpto todas, quantas ÍD)lOVâÇÕeS . se 
.derem·nas no.Çõea mais' cívilisadàs do velho conti
neoteeuropeo, ou me5mo deste continente americano 
é o melo· aeguro d• se levar as COUS8ll do palz ào grão 
de prosperidâde ·;;,·_-de, -ventura ·a ~ue se .:póde 
che!J!Ir.· .. Mas--eu .e:nte#do,_ ·sr:: preSidente, que em 
~ns1deraçllo das. cucui!lstançl8S noto rias do BrazU, 
na o· cwn,llro .. ~er inD:O\"açõe'S s~nõ;o quando fôrem . 
reç.,nbec1das Por .. mmto ·. necessanas, por muito 
con veliientes, .tanto pelo que .diz.respeltO uinstltui
ç?es que 4ey:m1 ser ~ rer0rm~s, como pelo que 
dtz · respeite Aquellas. que as. devem. substiti1U. 

E • senhorea , ... mesmo éonáiderando . esta 
questão .. em · abStracto, qual serà. o melhor sys
tem'" ~ A prudencia não .nos aconselha antes q:ae . 
nos abstenhamos de innovações do-que ll.s façamoa 
sem uma razão sufficiente? Entre os dous ex-

tremos antes qnero errar por con;crvar· o statu. 
quo do que l'or emprebenderuma e!"Pl'eSa muito 
arriscada; nao se aventura temeo'Rri:.mente "' 
s0rte de um grundc imperio. (Apoiados.) 

Mas. a questão. em concretQ será comO> tignriLo 
os nobl'ee deputado$ em seus discursos na tri· 
bnna e em suas .publicw;ões na imprensa? Toda 
a organisação do paiz, especialmente pdo qne 
diz respeito iL administração da ju5tiça, está de 
modo que tudo depende do gvverno, que. o go
v~rno é omnipoten~, que as liberdades pnulic~ 
estão desabri~;:adas, que a sorte do cide.Jão bra
zileiro e lamentavel, ~e e elle martyr da pre
potencio. do governo?. :Será isto -verdade, Sr. pre
sidente ~ A minha razão, 'O conhecimento 9._uc 
tenho das causas do Brazil diz o contrario. N'ao, 
meus senhores, o Brazil felizmente não se ncba 
nes(c ponto de degrada~iio. · 

Ell havia dito, Sr. presidente, que desalia,·a •> 
juizo esperto do pensador p\"OÍundo, que com todo 
·O conhecimento de causa entrns~e rio parallelo 
da organisaçiio pnrt.idaria do Dra.zil tal qual ~ 
temos, e dados os de,idos descontos de suas 
circamstancias especiaes com toda e qualqllcr 
legislação de tod~s os paizes, ainda daquel\ca !~>ais 
recom mendados e recommenda v eis pelas · suas 
instituitões livres. E, senhores, li verdade é que 
tal puxallelo JHlo havia de s.e• desvantajoso a:: 
estado de cousas do nosso paiz. Existem abu!ros. 
é -verdude ; quem pôde d~sconbeoer e o nega?! 
Mas ellcs serão filhos naturaes dessa legislação? 
Os nobres deputados p~díão · pro~ar isto? Não; 
niio entráriio na q_ucst:'io prop~stll, nem podiã•> 
entrar ne!la e sab1r -.:ictor>osamente. Os nobre!< 
deputados apenas exclamáriio: -Vós rclutais 
contra touo o progresso, soi~ immo~ei.-Eu op· 
ponho a minha contradicta:-Ell quero ó ..-erdn
deiro pro[;resso, e razoa\'elmente o. pro..-oco, 
porque elle resultará necessariamente da leal e 
verdadeira execução da lei, q ua ainda :não pOdo! 
ser bem executada no pa.iz, nem .o será emquanto 
a lei Cvr todos os dias transfigurada. 

Meus senhores, niio se podem constituir !ls 
cou$u de um Fa1z de modo para que haja justo 
equilibrio entre· a acção nece,;saria do. governo, 
quo para têl-a j)Tecis[l, de for.;a, e uma garantia 
que torne respe1tavel a liberdade publiCil, que a 
escude, que a FOnha a abrigo de todos os abusos 
q uc a autoridadv dispondo da forca publica possa 
p.-11tiear, senão quarido s lei tendo sido @:tecutada, 
tendo sido, por assim dizer, ~s~ada p~ POP.1t
laçiio, clla. finne _por tal modo o seu_ 1mper1o, 
ella crêo tantos mteresses, tant.a dad>cação na 
população para sustental-a, que nem o governo 
ouse abusar; c quando commetta este attentnd o, 
então appareça er.1 pratica o meio eon venien~oe, 

· e o unico effieaz d~ pôr cobra aos excessos e 
desvarios do governo: a :;nn etrecti va responsa-
bilidade. . 

E. senhores, quanto ã responsabilidade. do. go
verno,. não· ê bem t~atente, n~o é e!idente q11s 
,para ella se~ uma. verdad~. e de _ml~er- que a 
opinião publica altamente se pronunc1&_. contra o 

. governo?· Embora esteja escripto na· constltuição 
que a camara dos· deputados é. a competente 

·para. _formular uma_ ~cusação cont~ o governo: 
que o senado é o J";'z para ~ntcncmr, o . q11e e 

. verdade, . senhores, e , que. nem. a · c.atnat·a dos 
deputados .. formular {L accusação , alg11ma . contra 
o governo,, n_em o. senad)' s_erâ:' o_ ju4 inte~x:o 
e severo qu~ :faça_ 'e1feet1va es'-, respo~b~

. dade, · 6e $ opinião pulllica. a. gra~de .. doiJU.~ 
'Dador~.. não . se pronUDciar, !ltament~. _con~ o 

. governo,. '()C?rque nós ou_tr!!!J nao Jl!OIDOS• ~ao os 
méros satellites da _opuuao ~bllCll- Em., ·.g_er_al. 
se· reproduzimos com ftdelid~e o seu JUIZO 
emittindo o nosso, temos toda a: força; mas em~ 
bora pelo número se decidia muitas questões, $C 
não fOnnos os verdad.-!ir<Js iuterpretes da. opinião 
publicn, as decisões dest.'L casa nilo semo sane-
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~ionndns M gr.mde ehtuiccllaria: da ·opiniilo pu- sccnn . . c. re.ti6~a~."~. ~ntign )utn. de qne tio tl\al 
blica:, · a · lei que rcsult:u· de' tnes dccisü<:s n ão s~ S!llllo: c néstJ · c:o.so cntendv, Sr . .. p1·esldénte, 
tert\. fOrÇa bastante para que Vigore COm() Ull\!1 que C.lll VéZ de, )llll .. mtt1_ é 11m bem, que Ó muito 
normn de conducta, como deve s~~-~ . opportano c coliveu_ienf'c. dlscutlrc.m-se estas ques-

Por i~o. di.qo, ~r. _presidente, que_ c de !llisl.t!r tuf!S ptü·a · de wnil , ·cz Se tomai·em ás devidas 
·que a le1 no nr:121l so complete, que passe . de ea:utu~as. . · · ·.:. . .: · ·. _.,. · · . · · 
preceito escrlpti> no papel a nonna de c.:>nductn, · o Sn s Q · A .. d 
" re8ra e!fecth:a.· E, séllli()rc~. p~r. ventun se~p6de • IQ\!I!In . .., UEl&Oz :- P0111 0 • 
dizer que mu1tas des~as lo1s CUJB l'C\'Of14Çno se O Sn SA'rló J;onATQ :-'!\las; SJ.". i>residente, eu 
provoca teni ·sido e:..ecutadas \'eal e fi~unente ? ~reio - piamente ·e· mo p~>reee que !ui ao t-esultàdG 
Quo j.l tunt\ ox porioncia satis!actoria tenlta illu· à que cheguei depois . do htsto'~:leó que Gx ·da 
min:J.do os seus defeitos rcaes, e que'por gmn·dl! marcba dos ·parti<fos que se Jevnntarão. depois 
esforco d e sabedoria, por um bem combif!a:do do anno t1S>ign.(llJldo .. (!,e IS:37, creitl'piamonte_que 

·calculo · do engenl1o· humano, se · tenha nssciltado esse partido , óútt'orn· tiio excessivo griando ein 
no remcâ.io que cumpre npplicar? · opposicuo acti\'a; . estt\ corrigido pel:l..ê:~:péri.ericià, 

Qllc certeza tend.;s ·dessas medidas qne ··por hoJe reconbe'c~ ·qile é de· mister que o. g o\•e,no 
todos os meios quereis que sejão aduptad.o.s c01rio tenha mP.io,; d·e . . neçiio . q'tle· n:io. ~~. · ~ev~ · fnzer 
substituição ao actual est!ldo de cousns? Acau- guerra ou 6pposfçll:o _systematje_a no govem~, e 
t.;lim\õ ellos todos os abu~os? 1 . a todo e qualquer ..governo po~sovel. . · .. 

Mas, ·Sr. presidente, so · passo que os nobré~ E poit anto cn~ndo, ·Sr. ·pre~iileute, · que sem 
tlepiitado" assim 'declin:1vão da ,·erdadcira quc;;t:1o, 1 of.l'cnsa ·da _digniJpde pessoar ·dO$ . inembros dL-sse 
lançárãó-mc tambem uonn exprvbrnção acerba, pnrtido, posso lambem entrar na. apreeiação his
c:<p'l'Obr:iriio-me o tc1• i-do rcmext>r em um pttssndo ·torico. desss p_a~sado. • c o laço com· o· .fllndil-
seiD. outra \'ant:~gem mais· do ·q-ue· concitar pai· mentq muito plausível que· ·explica e ju-st\tlêa o 
x.Õe11, .odios extincto.~, de prO\'OC:lr O rea),l,Pare ·meu procedim~nto· . de bem apl'eetar as ciréum-
<:uncnto . d~ lutas 'lue por . bem d(l pn1z t1nbãn _stanei.as do paiz, porque .segun.Jo elhlS, .e sómerite 
de~apparcc1do. . : ( sc:;undo cllas, é· que se deve regular ·e. ~-~solver 

li&\'el'á ·justiça. em uma to.l imputaçiio, mens ! quaesqucr intiorações · que .so dem<>nstre néees-
senhores-? Pois eu que cntrc'i n~sta que.;tiio pro-. ·sario fazer. · : · · · · 
Yocado pela ma'is acre censura, pela mois injusta Mas , Sr. presidente , eoino ó <'IM procedem 
a1·gnii;ão qu~ aprouYe ao nobre deputndo pe}a 1 aquell~s. quo p&rec<'m . ser os mnis ex tr em,idos-
millba proYiuci.a lançar ao . g:rand~ part.ido con- impognu.dores dll,s "plinci,p\CIS· ·qua tive a; :J,.ollr~ 
ser:\'ador, ao pattido moriarcliico <onstitueional; de .n:pór ó. camara? Como entendem clles ·que se 
cl1e qtie; lançando tal arguit.llo, nllegou· estar de· deve corrj~ir este· presente·, que Jlgurii:o como 
accordo com dous ~bros notav~is do presente sendo inteiramente · ·1ncoinpaUvel com a 'liber i:lade 
ministcrio ·que tambem ar;uirüo ·a esse partido constitucionotl •lo , cid_u<,lilo? .Será . por Yentuta ·por 
tio havc1· nbas.tardado o regimen l'Cpl·esentat!vo e:rem plo, com · um prOJeeto que· apresentou nesta 
c-~·s?phlsmado a s institniçüe~ li.vrés. do. pniz l Não camara um n<ibr~ dt~putado da pl'ovinc1a de ~lirias 
,\ev.~~ _eu de entrar nesta questão par~ renellit propond~ a . c1·eacito d·a· ,ull} ·advcigado. do' p~vo, 
ti'io. InJUsta uccusaçlto, ti\o :;rave imputação"? 1sto ê, de . nm ·,,'erdadeuo tlibuuo da ' pl•bet 

· E ·senbores, não ha\·ia de entrar uestn questão · ~ApoiaMs.) En:tei:l~ert( .o' nobre. 1)-epntado _ qull · so 
(!Uand<> em ·necessário recorrer a .esse tempo póde tomar ao sGrio ·nm · tal pro)eeto? Nao·é elle 
passado _p&m m elbor apreciar as eircumstaneias · um epig•·a•nina aeel.'lío· ; "umas4t~Ta · píeanto !eita 
úa quadra, pnru segundo el!as .énlculaí- e r~>ol. :\. au.torid11dc? (Apoiados.).. · · ' · .. 
ver-se as innon.ções qne se pretendem; quo se Senhores, attcti'i!n-sc pnra .lis eir'eumst:anclas do 
prO'VOciiO .por todos OS meios, l'ealmente criio . paiz, calcule-SG a·· neee~~ídad'e do gove.rno neS,Ie 
Ilccessarias? Pois, senhores, q ucreiB que cerremos · poiz, c formulem e · apresentem depois ·o '6eU plnllo 
e>ll oUa_os. às eirellllllllancias do pai%, e que nos ile reforma, que:."scgundo clle aJ' recoiiheceri. q,ua 
deixemos dominar.sómer.te p<>r e~ idêa _ftnde todos os abusos ·.se podenrdar, etalvcz cmma1or 
-progresso, pro~:resso,- c progresso que niio .t\ ·escala·:· e erili:to. reeonh~~eTú:õ ta in bem qne a pru-
C-'lcnlado, que não é combinnd:. com ns · <~rreum- dencin ncons!llhà quo .não: so !a.çdo , e {;r;' cegas 
stancias do paiz ~ E pat~i qua estas .$oJiro bem essas reformas tilo. sóme~ta p&rl1 'corresponder a 
reconllecidQS e apreciallas, nilo õ d.e master r~ ·uu111 eJtigencia que:se·suppõepart.ir_d!i um g~.nclo 
correr a ·esses Cactos do outro dw, apreCiar · numero ·que br.ida-reform!Ui; ·.re(o.rrnas. · . 
poalth·amente a diSJ)OSiçiio dos espíritos no estado E . rçrorm~~;s ef!i;. q~ie. setitj.t\q'; 'llenllores 1: Scl'OO 
de cousas do _paiz? Que out•·a· tarefa temos nós · ns refolDlas· como· euas de que nos deu llernons
ouLros lcgisladore$,· seniio meaitarmos sobré as · tTaç!lo; o ·.n.obt'e ··mln]styo ··~a,~ !listiçli_ 1~0 · se.n: :,pro-
ci.rcumstancias do paiz, e' resolvermos A respeíto JCetO. CUJO caractens~IÇO : e ·a r~strtcçao do.Jnry. 
<lollas!! . . .· . · · ·a· respe'ito ·do· ;9W.1 o ·nobré" ·mlnistro , ain'dQ .~ 

· Se.nh?res, mim se diga qtie . ~r:a incon.venielite propõe· ir·maís"•ll:diaate, poi:Q.üe''no seu· •·clotorio 
l~t9; -porque de duas 1Una, ou depois da expe- "ileste 'anriq!ériib~ a·!(lvo~ · doj~ry? ·.· .· . . : .. 
rtencla· porque· tem pass_a_do esse. partido ' ljue ·:· Seri me~hante ··tm. proJeeUi , com · CJ~e-~asa
:!lgmn ' dU~ ,es~eye e,m lutá dec.tiTII;. e <JUC p~o- 'menta·; . que . ó"-ilôl:ire· miniúro S1istl'lntbu' \úii.nilo 
fessava prmc_tp!O!I . e'X!lge:a~o~ , . s~o .:o ·me-u ·eapitu\a.údo'c u lei': (ie'S dé~zembm" <!C'lS Cl' 'a'clãs-
cntender, e aneompabvets ' com as rtecesalàaãcs sifieo.v.!' c:omo·loi·;(~io antagoüisM.?:.POli!1~o; ~p~~.~t$sc> 
do governa;· c:orrig!do tem deposto:. ns._-,ritigas;e que n~to era ·poss1vel ~bt~rlse o .~rTiç<l·grataa'to e 
ex11geradas preten~oe3 , c- nil:o . é . ma•s .lidversano- · onerosisshno ""<Iml · eslia 'lei · Impunha·· aos a!!entcs 
S)~tematíco de toda .e · qua.Iquçr a1•:~rid8.4~; ~- de :poliCia eeltao·'Pt~la .dediea~ilo · politlca · ife um 
conhecendo qae ella. de,·e. ter· força, de,·o · ter :partido ·apoiándo: l':' âdiJliJ!'istj'ação! 'Pols, :S'r- .Pr~ 
t~os os meios de . seção , e .então neste éuo · ·a · . sidentc,- um ·tal ·pensamento' não 'nOS leYa a; esta 
·~eordação 'desse· ~ado· etil llada' comprcimeU:e, 'COntie·qumciS: · ~~íglça ~e' qlié e'l!iiS~ :as~laliar 
'PON!le ·ho~ jé. ni'ió é ~BiTel'· que ·u 'trave .luta · todaS rus·• autoruU:aes .· e ''agenteS .. de ·1JOltcoa1 .E 
no 11\~.ll:'o terreno, _qne ~aja ·.a mesm~a 'disposj~ão . (Jtié mai!>r gilranlnl'·~r bem daa ~b~~s p}l~l!~ 
de espm~ a . tal respe-t(O ; : 011: então esse par- 'liaver&· • de .Aerelil' tiidos · os 'e.genll!s de .~?ot,cl& . as
tido,: nil~ ~~do pela ·expériencia. P?l"9,ile · f.eln -sílle.dados ~·pelo ' go,vemo?·· •Nãci : e '.iS!JO: ' àté -::u:a. 
p~sado, nao .aliand~ono_u o_s &e'!ll' prmetp•os, qtie ' gt"ande -estnnulo" q'lle · os Wn~an\ · maiS· díocets ·~ 
cu entenil~ q~e sao .lJleompath·elS . com -o l'egi- · niTellas, molas· mais · servis ·confia' .ali ·li~ríia<JÇs 
mcn. eon.s~tuctOna\, snmenle . pela necessidade da p.ub\icas, ha,.endo t .como ·se figttn. , , - _plaoo 
sua pos1Çao remetten-~ uo sil~neio, c em ex- S<:o•p~e . tyranniCQ aa p_arto do govemo em re]a.-
~çii:o ptoeura 'uma OCCMiiio de ..,.oltar em çllo no po\'o?! · · 
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E, · ~enhorc:;, admü·o-me d ... que tal seja n opi· notavelmente desde logo fez opp>si~.M ~ plano 

nhio ·do nob1·~ -lninistt·o da ju.st.tç:a. • honlen• tito de a•eforma. do nobr& na-;ni~trot U.•H.t!nÜuu.Jo u. · ins-
lntelii~3nlu, a cuj>< intellig!)nc.ia .,u f.Jl~o uestn t ituiçào do j11ry como wnJiç•io e3scneial do svs-
oceasião de render uma l10menngem de aprc<;.o e tema de governo •·cprcset~tati VJ (apoiados), pÓi..-
de estima para afas~a• a · má. intelllgencia que ser taxado de irtimlgv sy!>t~m;lticv · qne •·clucta 
se podia ter d&do a ilma palnvt·a q11c profori contra to:lo ·o qualquer pr•)gl·euo.-que tem hon·o1· 
e m um aparte ao nobre ministro ·elo imperio . a to.do quanto t,nde ao dcsen,·uhimento do prin
em relação 11 este mesmú pensnm~nto - d•' D•)bre . 1 cipio liberal,_ do· so1te qot,. mcr~eessc a censura 
ministro da justit a a respeito do. h'i de :.l de I do nobre ministro do unperio, IJUC contra . mim 
Dezembro·. . se. Jeva!'to~ ole um modo v_er.ladeit'::U11.ent6 varonil 

Eu eo>tiio ilisse que cllt:~ füra u1u verdn leiro , ( >'LSadaS), l:"lpUtalldo-me mcollcrcncli!.S, e acoi
desprop<lsito do· nobre ministro da justiça: Cnm- 1 man:lo-me de reg1·essista tons.t? · . . . 
pre-me po•·•hn ·declanu- que foi .minh:•· intençào ! Em \'el'd;ld~, 1nuito estranhei. Sr. p rcslrlcnt<>, 
olmpr<~gar este voeabulo Mgundo o ~entido genuino I p 01·qac estava acostumado a \"CT no nob•·e mi-
dos le:dco:;raphos : queria unicamente dl7.er quo nistro do, i~perio um ho.mem eminentemente pr11• 
era umr:t pt-oposição desarrazoada do nohro mi- dente e m.u1to pua!o, 1·ccommondavel mesmr, po1· 
nistro. N"o se tome no· sentido o.lioso qae se I um eclcclunto prat1eo, na phrusc do nobr~ mi
lhe poderia dar, suppondo-:se que eu tmt~va com 11istro da. justiça, fugindo d~ M pronunciar mtoii.O, 
pouco er:tso no nobre ministro>, cuja intelligencia. I de sé pôr muit.o em t·cle,·o. i\.dmh·ci-me qne s. E"-
c caracter nobra sou o primeiro a reconhecer e tanto se insurgisse contm mio.•l, c por um mollu 
n respeitar; sómente deplot·o ·que tão mÍio uso ú.io incisiYo e seYero iJI'olli:;ass ;J ns opioives de 
fata elle tl.e faculdades tão ele,·ndas~ tão .cap:\zes <J.Ue outr'ora pareein. fazer molllor e.;tima, que 
de aproveí.tar ·em muito áo paiz. . j hojil. m'&l exprobrass~ cotno um <.i.esar as.<igua-

Digo, Sr. presidente, que mh:> Hso · faz elle, lando-me ~omo o mais cxar:~.do l'Cg•·.,;,sis ta, que 
porque em v~z de contemplar, de estmlar as ·cir- relucta C·1ntra todo e qualq•lcr progres,;r •• e leva 
cumstancia.~ do pnlz, elle -as: emprega em estudar o horrol' do libet·a.lismo ao pllntu J., até praguejao· 
sú ns q11c$tõus em abstracto, em 1~~ livros fran- da instituição da guarda nacional p"la su,, urigem 
~e:~;es, om pretender por- força t1·a~er dell'es i nno- r6publicnna! ! . · 
"'ações que, ·niio se mol.fando âs ·eircumstanci:l.s Sennores, O• que e u dissn a r espeito d:r gu:irdn. 
do paiz, são realmente, -em Yez de proveitosas, nacionnl cst.:í. escripto e foi pror~ .id.; nesta ·td-
prejudiclaes. · · · bunn; hoje que algum tem p ro c· passad<>, que a 

Mns, senhores, admiro-me, como ia dizendo, oxperiencia tem trazido muitos fact•>s quo <.lesde 
que · o no'ure 1ilin!stro· da justlca com ta.nta in- logo previ, cu f .. lg.l ·o me des,·;me•;o, tir. prosi-
telligencin, ·tão sabedor da : historia. :la nossa lc- dente, de te r ;emittldo c sustentl d•> "" op o niõe.;. 
gislação ~ dM: · antigss dispo~!ções, e do q~c q~+e cn tilO cxeuz. . . 
sempro- ro, praticado·, - en~endesse que era p.>sst· · O q u e cu d1sse n respe1t<> da ~u.a.,.d~ nacion,,l 
''oi · prover-se no bom govemo do •estado }ll'CS· · fo i qu.e ora uma instituiç'\o qtto de Sllll naturt>~.a. 
cinclindo-so desses scr1•iços grntuitos ·e one1·osos. . o:-tig1a dn · .pnrte da popula~ão uma. dcdic&;iio tii.v 
Senhores; : doJSde o temp9 ·d a .t\ntiga -monnrchrn <)spont.anea p1u·a dcs~mpenb.o.r o SCI'Vko mnts one-
portugueza, Guando tl~amos dclla· ·parte, forão roso quo ha, qne só nas quaolt';li rt'volucionru-iasi 
sempre tues .servi~.os .prestados gratwtamente; ou •·evolució~&dns era p•>ssivol c<~nseguil-o da 

. taes eriio os. servi~os da verennça, dos . Ol'dcoan· população Inteira; que por · ia.;o t 'nhc. s odo, como 
:r.as, da$· milicias, · da~ aposentadoria~. dos com- naturalmente devin ser, filha ·1~ utnn mvoluçiio. 
inandantes · de di.strieto · qu~ . .faziii::> a. policia das Foi mesmo a nccc~sidr:tde da q ur:tdr,, torm~n-
)QCalidades, e to .• . etc. . . .. i.Osa de uma grande re,·olu~:1o que podia polr Cll' 

E ci>mo é possível, !linda havendo ~ubida renda, scenn uma instituição :semelhante. 
Sr. presidente, comprellimder. e realisar ·uma o r· Uma populaçii:o inteir"' niio se prc ; to. r:to ser-
A';misação 9ue dispense tae.s serviços? N'os -tempos viço elas 1\l'ma.s s~niio quan.do con~ideruçucs <lú 
mais p1·oxunos q11e respeJ.tito tl. llOS3a ordem. ele mais alto interesse r.wç:io t.>dos os homens n. 
cousas, eriio os juizes d3 . puz nutoridades que .constituir-se ·tioldados. Fórn dcssns qMdt'll>l o para 
serviiio gratuit.ameutc e t.inhito os mes1nos e um serviço de todos os din.s, ol ell" um l'al·<la· 
maiores. encargos. . . . . dcir3· captiveiro milltftt impOsto t\ pnpulaçoio Ea 

E, senhores, .ni'io ·se diga que. sem o . csUmulo propunlta que se . ncaba.sse com n ,::unrJ~ nacio· 
·do ·salnrio nilo é possi~·el ol.lter,se · um . servi~o nal a.et1n, que · só boll'l"es;e a de rc:;er\'a para o 
.reguliu· , N.iio •. senhores,. apezar de tndo D.inda na serviço do paiz nessas grandes .crh;es em qu~ não 
. nossa população . resta,. on . para .melhor . dizer, h~ fraco nem menor qu.e niio seja um bnwo. 
existe ba>t.ante patriotismo.~ ]Iara ·.tanto l;astava o Tambem n resY.eit.o da gu.àrda nacional eu sus· 

. instincto naturAl. da consery~tção, o a:mot: da fa-~ tentei, S•·· pres1dente (e propuz uma emend'~ 
miliu. .e du. ·propriedade para. que os b omens mais que foi adoptada em 2"' disc:u!-sito e deJ151iS cahio 
c:apazes d&S :dilfer~_tcs . lóealido.dcs não se t·ecll· em 8-), que ao governo não ficasse o direito de 
sem a nceit.ar esses encargos . necessarios. á sal- .reíorn1nr os officines então e.dstl!ntes dA guard2. 

. vaguard.a. de direi.tos , tão ~ro!i ·() .preciosos. . naciolllll, que era egM uma foouldade · discdcio-
Demais, ~ores, ~u bem uo.conl.rario do nobre .liaria que- se ia dar oo go.-&rno, da .qu11l não 

. mi::tistro . da,justiça, -~=e•:ífQ.-nesta qu~çl_ra a~al , podia f.u:er uso discretor porque o cgen·iç;~ da. 
em ·que desap'pat-e.ceu o anl.!lgonismo do,; ~r:u:t1dos guarda nacional· andava em- t.lda a parte ~m ul 
politicos, um.:aspecto melhor e ·wwto ma1s faci- confusiio, que não. erâ possivel que nenhum ofli-

. lid.ado~ })Ql'& o, .govemp .eseolher ·e ob.t~r. os bo- ·.Cial: pudesse tirnr Um>l fede . óflicio capaz de 
)I)CDS , mais capazes .,lie ~t'Vh' .. taes e&!g!lS na_S .demonstrar OS -serviço» prestados; não ba\·ia :es

. dift'~r.ontcs :locali4adea. Qu:mdo . os wt.idos J1Qh- .cripturaçio, tudo eStava em· um cabos. : Não era. 
. t.icos,,se .~baviio tra'l'a.ios . e~ - la.ta ':Ctiva, .cena· ~vcl· que ·o: govel'DO fize:!Se um uso discreto 
.mente. o - g~>vet-no que .. se. ,AP<>tavaun•camer.te em .e .justo de semeibantc autorisação que só ser
. um e que ,recebit\ do O!ltr.>''hostilidades era obri- viria ·p&l"&· t ,eneficiar alguns. em detrimento de 
: ~o ·a .praSciodir; de ~-~<!. 9 pessoal , a~s<l .pAr·· · outros.- para pór f6ra .do serviço activo -da guard~ 
~.&do · que .lhe ' .era adYI!I$0, _~por Ul&is dign() e. o!apaz i .nacional ·a muitos benefidados oom prlvilegios 

.. que .:foqe; mas desde ;que ~sap~u .a .. lu~;ã, • de .. um predi~tr.to c isenção· do · servito. 
o góveruo está hobilitaiio .. para . eseolbc•· 1DdJ$ · E;· meus· senhores, ist.> tem-se real.isado per-
tillctamente de um e de· o utro lado os indivíduos feitmncnte f Eis aqui o que opinei a · sustentei a. . 
mais recommenda,·eis, mals 'idoneos para esse respeito da 11ual'da nacional. A'prouve AO nobre 
seníço. (ApoiadO$.) minbtro .do lmperio, hoje que falia pelo libera· 

E, senhores, quem por este modo ·diseon·e, c lismo. que se arn·esenta reproduzinoo o q\le con1rn. 
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mim J..ou,·iüo proferido alguns :Jobt"es deflnlalos I 
no ~mposi to mui to llHUHfesto de o ppos1çii > no 
partido conset·v.wor, cujos princip10s sustentei, 
priucipios que júm~is podem ser repellidos por 
qu.tlqu~>' governo o;wnsato, e muito pnncipalmentc · 
p~X' ntn que se diz conservador: hoje o nobre l 
ministro sú enxerga ao que eu lla,•ia·dito aTes- ' 
peito da goarda. na,::icnal um pra:;:ueiamento I 
contra clla pela sua ot•igcm rcvolucionnl'iu! 

1
!' 

Amanhii o nobre ministro, se lhe convier fali ar .· 
'J)Clo cxtrem~ Opposto, me accusar:l. de hnver 
qnalificado a gtu\rdn nacional Je co:pti,·eiro mi
litnr pura todn a popul oção l E isto niio tiro. que 
o mesmo nobt•e mmistt·o outr\)ra houvesse con
siderndo oon2 muita. bonc'l·olencia as n'lestnisslinas 
opiniões que acerca da gum·ua nacioual sustentei 
4>Ul ]$3(), <)U pelo lllCllOS que SObre elJaS não U• 
..:?~esse o tnç:no1· l'e_paro, a 1ninilnn. censn.ra ! 

E, senhores, nao t~ria cn razão quando me 
11ronnnciei pelo n10'do que acabo de r .. ferir á ca
lltara a respeito da guarda nacional? Qunes sii:o 
<lS factos que o paiz está experimentando a rcs
(ll'ito destQ instituição? Ainda na ultima sessão 
nm nobre deput>\do por Minas Geraes citou um 
facto muito signiíicatiYó: tl<lo é um simples casr.c 
singular, meus scnl>o>-es, e um symptomo muito 
~c. rio que' re,.~c]a, s~ não um plano, um ·pensa
mento med<Jnho para. o po.iz:. 

Gm alrerea do. guanla·11acional da resena indo 
vestido ,;_ paí~a na . fóra d c serviço, n<l trafico OI'· 
dinario de sua '\'idn, p<)r uma rua da capitlll de 
1\tinas, passou por casn do commandante supe
l'ior. qne se achava •i sua janella tambcm \"esLiüo 
il paiiana, o ou por cs'lueennento, onde propo
sito, niio tirou o clmpóo : o comma.n dantc supe
l'ivr ~ritou-lhe, fa.zcú~o umn secma escandalosa 
""' publico, qatl "til·Jl.ssc .:r chapéo, qne réconhe
eesse que · elle Cr>l ~C\l SUpel'iOt·, qnc Jbc era 
devid•\ a eontioe11ciu~ 

Orn , n1io se achando :lquelle·'ciuadiio em scr
"Vic.o da gua.r{la nac:ionnl, nem. lnes1n0 estando 
fnrdad0, assim como não estuva o eomma.ndanro 
superior, é bem patente 9."~ nenhntnns conti
nenci rts lhe devia, porque forn. do scr\·i~o p~oprio 
não ha nem póde haver entre os Runrdas tm
cionao~ c>sn subordinaçiio em que por b~m tln 
disciplina ~sttl. sempre o inr~rior para· eotn o stt
pel~or uo exercito: nenlmma disoposiciil"l de ld, 
nenhum prin~ipio podin nutoristu· n imp~rio~a 
e:l:igencia do commuudant~ superior, a 1uio ser 
a mera civilid,adc, que ~m taes circurnst \ncillS 
tambam j~ não lhe ~ra fuvol·avel, porqtte os 
prtJCeitos de ~ivilidnde c cort,,zill nno SQ impoem 
eom n nl"l''ganci~ c desco1ncdimcnto com que se 
houve esse commnndanb superior, o qua.lqne•· 
indi,·idno. nlnd!l tendo ao prín~ipio se esquecido 
J.e algtima attunção que' devera. ·guardo.r, e~t.á. 
dcllu disJJensado logo que é assím grosseirn· 
n1ente admC>cst.ndo e reprehendido, e péla sua 
parttl assim, muito mais directamcnw · offendido 
<lo que aquelle para "quem tão. sómcnte se· deu·a 
preterição de ·Ullla simples cortezia. ·' (Apoiadot.) 
N'o entretanto, tneus senhot·es. o a!f~~s da guarda 
nacional da 1·eser>a ilc que fállo, por não haver 
tirado .o .che.pé.> c nã.o se tel' prestnJo. á imper- . 
tinenre· e~igencia do commandantc ·snperior.'foi 
preso, c o governo tomando conhecimento .de tal 
suecesso espedio esse celebre .l<Yiso qne é o corpo 
de delíeto. do ministro que O· iirmou. (<>poiadO..), 
q•te é um. clocumP.uto de· monstr<lOS:>· attentado 
contra n lioerdada dos cidadãos brazileiws; 
{apoiados), . . qu<~ é n pro,-a m~ntes.=a,·et de que 
'!>I"} · !;!l'"crno que .ass1m prstu;a· nao·' tem essa ... · 
·1deas ~el\el'O_$l>i de progresso ~apoiados) :· e· se as 
tem, c()mo meulea e úlardein, permltta-me ·dizer
l~e que »cgu~. proeedeudv .de' tal' SOI'Ú.', caminho· ' 

... l.lameto-nltn~ute opposto, p:nque o.nobre ministro 
(>lll seu an"-<> firma uma jumpl'Udeneia á prns
.eianR, e:~taluc que o~ gt1ardas nadona.es os mes
mos guardas nacionae.~ de ~erva estiiÓ sempre • 

e em qualquer po~ir.ão sujeitos á mais t•igorosa 
subordionçào para eóm as pessoas .dos seus su
periores da guarda nacional, que devem sempr<:l 
dominai-os, ,.inda fôra do serviç.o, no traLo ordi· 
nat·io da vida ; assim é a guarda nacional em 
tud,J c p•;r tudo constituída no mesmo · pc de 
disciplina da tropa· de linha.: oom a d~utriua 
do aYiso não ha mais cidadãos, lm só ~oldn· 
dos~! t 

·,0 s,-, p)•eside"Jllr:, que um pouc<> ante.- <lQ 
S>·. TafJ.!U!S conclui'' o seu discu,·so ~e ti?>Tv~ 
retirad~, tOI"1W d occupl!l' a cadei1"a.) 

Senltores, a lei deitoral que negou o dírai.to 
de votnr ~s praças de prct, com m~ão entendeu 
qne essa. cffectiva c nunca interrom~idn snjeiçiio, 
que essa homenagem que a díseiplma impõ~ ~s 
praças de pret para com seus superiores et:_a m.corn
pativel com a hberilnde do wto, que suppoe .'!!de
p•ndcneia, capacidade de res>stencia a lnlpost~oes: 
e coma set•ó. mais possi1•e! que n lei ~lettOrlll 
possa sei- jámais exequivcl em llOSso Jlnlz, desde 
qu.e o go1•crnt> tenha igualado a gna.rda nacionlll 
com 11 tro'p11. de lmba., tenha ni\'elado a todo e 
qualqttcr cidndão. com as p<"aças de pret? O 
aviso dv nobre ·ministr~ da justiça ftt•ma bl 
j urisprudcucia; pot· ·ellc se ostnttlC que o of!ici.al 
subalterno da ~uaràa nacional da reset'\'a, e por
boto a (o1·cio>-i os da acth·a ~ todos os guardas 
ua.<:ionues .em ger.uly ~ilo obrigatlo:~ á ma.1s coln
pleta sujeição e su.bort.linaçlio para com <;>s sn
periores da mesma guarda nacio tUtl, subordtna_çáo 
c sujeição que não desapparec~. fó~a do sernço, 
nl"l trato ordinario da •·ida; de sot·te que élll 
qualquer occssião são obrigados 3 despendet' a 
homenagem de todas as attentüos. cmftm, a so 
mostrm·cm, s~m11rc os humildes !lcrvos di"JS supo· 
.tior~s l 

Védc,. senhm·ea, se cabe no. Dra7.il uma U\l 
ordem de cousas, vede. em que estauo ficnrio. oom 

·cna red~1.!do o pai~: ·flão simpllces gaardas na· 
cionaes da reserva os cidad:1oB mai~ coaspicuos 
do paiz (apoiados) : todos porém ficiiu reduzidos, 
ficiio obri~ados a ltmll continundn pl'~Ya de sn· 
jeição d~ &U.bOt'dinne.üo igual ent tu•lo o por tudo 
dn.; 'pt'll.ÇR.S elo pret !' [Apoiado~ .. ) 
~em se <ligR, meus scnbores, quo dB ·pat1.<.l 

dessa otllcinl 11 qo\mn sa t-efere o nYiso luwito lllllA 
fnlltt do nttcMiio, de cort~zta pn.ra com s~u qu • 
p~rior (apoiados): ~ aindn. qufi n houl'(lne '·' 
goYI!t'no nilo t~ln nutorisoçilo parR abrir oscoln.s 
de cí ,-i!idadc Jo · scmclltatlte -e~poeie. e n~m com 
penas do :pri$iio se düo lições de oh•ili..tade. 
(Apoi,ldos.) Quando a lei dn guo1·da nnelonl\l til<) 
prccl~amenl.o tom estutuido os · casos om 'JUO õ 
applica vcl ta t penalidade &os guardus nacionaes 
nns artigos q tto forno lidos pelo nobre depu lado 
por :!!.li nas, o c amara deve reconhecer quo o ·go
'l'el'.tlo a seu bel-prazer não podia fllzer applicll.
!.'i(o .de disposições tão ·bem definidlls c muito 
especiaes. de dist~osiQõe5, odiosu . {qate .··por isso 
mc3mo silo: .restrtcta.s), aos ·casos. de mer11. ciYi· 
lidao.le. (Apoiados.) · 

Eis abi, meus senhores, como o gov~rno entende 
e pratica esaa lei dn ~arda nMional, que ·apronvc 
ao nol>re ncbre mi'mstro do· imperio apresentar 
como um nrgument.o·~u.e re,·cla as minhns' idé&..<; 
anti-progressistas·!. ·Eu nât> troco .o ·verdadeiro 

·qUlnlião que in e cabe a respeito·· da guarda· na· 
cional· oo.iu o que. sobro o·. r-oesrno &ssll~PU! ·toca 
no governo. Me· oppnz· a ·.e<sa · orgao!Saçao. na. 

·parte activa como uur · verdadeiro··eaptiveiro,' um 
·onllS insupportav.ol · a: toda· a· ·popuLação indis
'tinctamente; e ·se tinha ·'6lziio a ' execução• o ·:de· 
,mons'tt:a e a generalidade ·dl"ls men• patricios>o 
sente. [Muito.s apoiados.) · · · · · · 

(Ha um apcri-te.) · 

O gu•·erno, que com ur...nia cita a instituição 
da. gunrdn n acion!ll como um Qrgl\mcuto do seu 
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!il.ll'rn\isnN, realmente pO< ella eonstituio a .gene· 
r alída<lc dos brazilcjt\>s \'enl;Kit!it•a s pra~:a~ d<! 
pret! !! 

O s ... 'l'.IQcE•: -A loi é be;n 11nLiga. 
O SR. n. Ftt~l<clsco:- ?.!as impos!,,i'Lo do eh,t · 

(l~;> na mão. o da bJnção n:t". (Risadas, · a1>oia· 
<los.: · 

O Sn. 1'.\QIJE$: -A bi ·ti bom antiga. 
O SR. D. FaL-.:Cl~co: - Qtumdo n aator id )ele ú 

a·c.•·oltJsn ú p~eciso cohibír... · 
O Sn. S.n16 Lon.\'l'O :-A lei n'io a•tt·•ri":wa 

:t · decl-;íto qne o governo deu llrmal\dO tt•.na in· 
t~lligencl;~ ntt~ntntoria de todas _as gar!lntias 
consttt llciOnaes; no caso em ql1C3tao " !::~'~>eroo 
<1 s() o govérn<> ~ ccnsura'l'cl. ::tias; sonho ··.,s. ;.,t· 
t3mos . ó. .nossa principal 'qnestiio,- co.o,; derem os 
se pala pratica e sAroa ~-.:.pcriencin <ln..o; gt>\ndes 
nações o verdadeiro lib~rahsut:) rcquar c•mtinu.'\.' 
dRS innovàço1es e · det'OSU~Üos de lei. Senh -.rcs, 
<JUal é o. paiz · quo .se apresenta como n terra 
classiea dt!.>sn fónna ·ac ~O\'crno· representati1;ot 
A. In;;laterra : .lá ~st~.'tv a i·d..,rutu .todos os 
dtas a soto. leg•slaç. .. o .. • . ·. . 

O S:: •. l'ÚJt:JB: - A Ct·imêa ~stâ. sentindo bem 
isso. 

O Sn. Sn.\o Lou.To :-Per,lõa·me o nobr~ de· 
putado, ni"io queira declinar a questão dos t <J l'· 
mos em qu e se acha (apoiados', c nem e ntenda. 
que en. quero mo referir ú.~ pl'tlticas de nl~ttns 
\'amos da administração, que aliâs alli n nn ~e 
inno.-ão com w.rsat ilidaue ; eu fallo principal· 
mente da ot-gnrii;ação jndiciarín o da~ in stitnl· 
CU Oi ·políticas 'dessa ter r ll ciMsiom d~ bo nl g.,. 
vorno. · 

Senhores, cu d'es~jo Yct' cn~t·e nós · aqne.llo 
•·espcito, U'}uella Ye nernção que o po1·o inglez 
t om ás s uns lcig, e isto porque tom roz,\o en· 
teudc IJ.llo ê pela p ratica dclfas e nos costumes 
arrei~ados · que exis te a vc~dadeira. garantia de 
sua. .Jiberdade ; Têd~ se e u não sou mais liberal 
do que aqnelles q11e fallão muito .em liberalismo, 
e nem ao menos teconhe1:2m a ·verda.Jeira. ~li· 
L'lllltia d!l liberdade?! ·(AIJOiados.) E11 qner n, men< 
~enhores, que· a .lei se constitua a vcrdadeirll· 
nonna de conducta, . que sa traduza em habit.,,; 
e et>s~umes, qt\e todos os dias não seja d csfi;;u
L'&da perdendo toda a força moNl, e não podendo 
j lÍillais imprimir no · animo- 'da população a q11e\le 
septimento religioso quo -devo· ter pelo~ sen!l 
preeeit011, de sorte que sem o maior oscn ndnlo 
ninguem po3ill le1·antar. miios tcmororias sobr~ 
d ia. . . 

E o qu•· fu o gonrno 'que. só cuitlo. de pro· 
mover innovaçues ? Trata de desacreditar ns mes
mas leis para explicar e· C11ndamentar o seu 'plano 
<l3 reto nuas, e · auim, em vez· de ser . o diligelUC 
15uarda ·e executor· della tom"·se ·o se 11 al~oz. 

O que . tambem ·nos ensina .sobre contimta<.lo.s 
r eformas a expericllcia d e ·um grande povo que 
tJOt' tantas t ircumstancias se 'l'CCommenda no es· 
t wlo e á npreciação .? A França estã saboreando 
o fructo colhido. por·, es:~es !iberalões que 111\o 
souberll:o nqu!latt~r e apreciar .;) governo · sabio 
do rei Luiz Phllippe,. que : quizcrào : po·r todos 
os mod.>s. elastieAr o ·elcnien to · d~mo.cratioo · que 
Rlroeja,.ão e ·batalba>iio _pal'a .obt 'lr t·eforma s li· 
l>erne:. ·! ·. . .. · · 

Trocárão ' a fórmn do. governo rt!prcscn tativo, . 
que funccionava·. quasi com a. maior perfeição, . 
em que se fazia ouvir a tribuna a mais brilhante, · 
e se !azia ler .a imprens."\ a mais · lwninosa por 
um go~erno m~litar, .e!D q11e ~ J.lbarol ,da un, 
prensa e da trlbuna fo1 suostitutdo· pelo bra.;o . 
d.e f<!rro armado de espada, não tenio por ·outro 
apoio .$enio . csnbões e bayonetas. · · ·· ' 

Nem se dig.l,·Sr. presi.dente, .qna .. g rande culpa 
liverão aquelles que se oppuzerão as reronnas 

q ne podia afasl.ar o mal. Xii·'· tn i!us s"nltor~s. 
o.; pnrtldos lnnovadorcs sempre l,eu leon para o~< 
c:üremo~: alli tanto mtngA>'Íl."õ'l • que pordêr;'io 
tudo. Felilmente que no Brazíl as consas nilo 
se nchào como eu\ llrança, :tqui niio h a ~sse par
tido legitimista. sempre hostil ft 1nonarohi11 de 
.TnlhO, niio ha o. facçil·• r.ommuni..!.ta, o llt<i n>i•)· h~ 
mais uma opposição t•udical, porqu~·ell estou certo 
"!Ue a etperiencia propria tum apro"eitndo mui to. 
o o partido quo · entr~ núJ foi oxalt.ado cst~ ~u 
raolo dos ~eus excessos. :A~oiad')s.) 

S.e em França, como reconhece o Sr. Gui1.ot , 
c o:orno foi ti'io conccituosamente dito por IJ<)l. 
lat•<l. não em possivcl q11c o govcrn•> d'd·rei Luiz 
Phllippe resistisse :ís hostilidades dos Iegiti· 
mist.n;, ·c ás dos l'cpublicanos socialist~s e eom· 
munist.as, cte., a pressão do alto a d~bnixo : no 
Brazíl o governo está desatfl·ontado de todos esses 
tropeços~ e em .t udo o mais habibta·lo paro de
sempenhar 11 sull missão com o apoio decidido 
d A um grtLnde numoro, ri com n acquinscenoitL 
.::er~l de todos oa outro~ ; mas p•>r isso mesmo 
fujo do promcar por indiscreta; ionovações a 
perturbação . de um e~tado de eoo1sas que . é tão 
propicio. 

Senhores, está visto que cu faço opp'•Si~ão a o 
mlnisterío, que uão quero merecer · as su!ls b otL-s 
;:r o.~ as, .não pos;;o · ser suspoit<l de particularidade 
ólamanilo . contra inno\·ações .a -uma ordem de 
cousas que é liJ;:urada como constituindt). tiio só· · 
monte .. a omnipotencia do governo·. :,ip~iado:r.: 

?.las. se•thorês, eu vou reconhecendo que tonbo 
dtto já bastante a esse ra5pBito, que· ê mis ter 
pôr de p.arte· estas ·quc.;tões, porqtt~ o que ,vejo 
ó que o governo (o l[p corn ella•, tr,w!l·:;e o de· 
bate entre O$ qttG · sustenmo a opinhto q ua .cll 
tenho a .lton ~·a do s ustc n tat· · e a q uelles q uc im · 
pu~niio como uma e~llg.;rcnçU9~ 

O lluve rno lucra jlua.rdando na appareneia 11.m1L 
posiçlto litéilia tapoi«dos), tornando í~iç~es da um 
ju;;to mélo, dando a entender que e tiio ra.~oa· 
vcl quo nem estk.. por t.udo qlltl.nt.'l qu.erem llUS, 
nem vai inteiramente co; • o que querem outro,;. 
(Apoiad~s.) E' o ~o\·erno ·nesta. po.>lçiío, quo tem 
su!L appareneia faseina.dorn, na. phrase esptrituooiu 
de um dos nossos collegas. lucrn, como . o joan· 
dnr do voltarcte ganba p~las q n!\tro. ;li.Sà.s. (Ri
sadas.) 

E\la impavidamente . nos .diz : « proc.,ol~>m<>s ela 
· mnneil·a a m&is razoavel, guardamos a mais j tiSt."\ 
roosição ; temos .o apoio do po.iz : temo! o apoio 
de todo e.>~e grande partido monarchico·constitll· 
cinaol que . está Cl0~110SCO,,. fl qu_e. ê ropro.;cntatJo 
por esta cumaro, CUJa mawnn t·oo compa etQ no~ 
npoia; assínt como nos apoía tambem u mllioriQ 
do senado em que figurão es~e~ eons~lheiros J u 
estado, esses. homcn.i da.s tt-adic~es ·do · jjoverll() 
do eatado ; em todo o p~iz eonfl.m nú~ temo~ o 
mais real npoio:» 

A esta pomposo. manif&.s~ão de furças eu mo 
limlt'l a lazer uma simples observação, ou a ntes 
a chamar a attelição dos nobfes ministt'ci para 
uma· .. proposiçl!o de um dos prestantes membro~ 
ctuc . o apoia com. m:ütao decisão nesta cauu1~, o 
IJ. ue tambem · !19 recommenda por o. utros . pred IM
a.; .• g_U:e' o hàbilltão .muito a ser o interpreto da 
o pintao publi,ca, 'pqrque elle. mesmo é um ·do!> 
m..:ie , di.stinctos . melllbros .da imprensa jorn3li~tA. 
O que :D.t>s dis3e·ilm certa quesciio o nob•·e depu· 
taao ?.·or :Eil ti'tigo .es~ causas ao couheciment:> 
do governo, . pacá dell.e obter provimento, senil(> 
nppeUa_reí do. li'over~o para a op~nião d!' ~ma't'~· 
e se· nao . !,:,r a~tendado a ppellaret da opaumo oOi· 
cià\ 'para a ·opinião .1·eal do paiz.' " E~.a n•lbre 
deputado,.oxpriuiindcrse assim, revel\ou que havia, 
além ele uma opinião ot!ici.al, talYez muranicn~ 
•P.PAr&nte; uma opiniio real e verdadeira, a opl
ooiio_ do pa;z;· E eu e~eio, Sr. presidente, qne 
apeia r · de tio insl~nifteanoo eomo sou. ·apezar de 
tec tão pow:os amogo~ oe3b =ara que sll3too- · 
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120 SESSAO EM' 9 OE JlJLIIO J)E 185.~ 
tem a ml>~ma opuu:to ~ og mesmos princlpto~ 
que eu su-tento, nós outros Silmos O"- int.el'pretes 
dessa Yerd_adcim c reol opinião do pai:< ((tpOÍ(I· 
dos). que :e;;tou ccnvcncido) s:mco.ion9 e fot' li1icn 
tudo · 9~:mt<!. dizemos a este respeit.l em opposiç-.io 
ao IDinlStertO. 

Eu desejaria que o .nobre ministro, a ser po;;-. 
Si\·~1.- se disfllt'ÇASS~ e corresse . por essas .rull!! o . 
praçns, e ent'>o reoonhcceri,, S. El'. quo em qual· 
quer parte onde enco ntrasse dons ou hc:s ind i· 
viduüs, o governo nchaY;\ dous ou. t-res ad..-ersarios, 
ou pelo meno• dons ott t res ce11Sot·es de ntuitos 
de seds setas. (Apoiados.) 

O SR. F~:nn.\7. :-E' Yerdndc. 
o s_n. s.,Y:\0 Lon . .-ro:-Eu, como o nobro de-

1)uta~o! _queria nppelln>· ó•\ opinião officinl pnra 
n opmwo r. -a! do P.ntz, quast que parodiando n 
mesmo. plu·o.so; po1cm ~m nlenor escnla, poderia 
<lizer: E\\ npp.!llv das falias e votos cnunci:~dos 
11_este snlão, aonde se Cl•icl>rl<o as nossas sessões,' 
para as couvOl'l'CilS c votos s inceros manifesta-
dos.... · · 

0 SR. FERR.\Z :-~a S:lla da verdade. (Risa·àas.) 
O Sn. SA\'ÃO Lon'-TO'-'- ... noscot·redorcsdcsta 

l~'te&md can.1ara; nas ca.~s parti.cul:\I'CS e nas com
munica~ões mois intimas e sinceras. (Apoiados.) 

E, meús · s,nhiil'e~, n ~·e1·dade como uma ln" 
diYina ri1ais ou menos penetrn ·e dt\ IUastras lle 
lii ; c por m~i~ que se esforce )1'\\l'n encobril·.!l, 
por _ma•~- que se esforce pam escondêl-a, nroo .é 
poss•vel que elln dei)(e uc npparecer. Quantas 
vezes o 1ninisterlo nessa t.;o ap-regoada tnaioria, 
nesse seu apolO tão inyocado pam mostrar que 

.ellc esl.á com o pnrtido conservndor, com esso 
p:u:tido monarch ico constilucionnl .!o paiz, qttanlas 
vezc•. digo, to.m. cllo Tisto demonstt·nções bem 
..,;igniü~ativas do coutrt>rio1. 

O Sn. Ji'en!'~'7. :-S.'io. dcmoustrarõcs nlomcnta
ncns• (llisadas. ) 

O Sn. s .. ,·.:o J..on.lTo :-E n p1-ovn, senhores' dn 
que _ncabo 'de avançM esl..\ nos mt>ltos esfor~os 
no mu:to trnbn~ho <JU~ t~m sido ml~ter a al"uns 
n!)bres ministros para agitar, dignwos a .·erd.o.<.le 
(a.powclv.•:, cssn d~motlstracüo de tlpoio que se
,Atu"nmo.nte, senhores, é d:.do tiio sótnet•te em at
LCnçiio t\ necessidade de C\'itar-so umn substi 
tuiçilo de minil)t(,rio, porque em fim ni'io se reconllcce 
possív"1 ou muito f.i.tcil umn substituit-~\o sntís
factodn, c então -\)tlmítlc-se c 5ustent.a·sc":l elausul.o. 
do .u ci pos.ridetis (risada.<) ; ó eU:~ segnr<Lmenw 0 
tnP. to, o expediente qnc ac01l$clha n prudcncia. 

Emfim, ~ctlhorcs, o go,·erno cstú. bem con,·cn-
. cido ~n~ sinceras clisposíçt'oes drt 111.0.ioria R seu 
TCspetto, c claramente o l!emot~stm , .. , empcnlto 
-com que trata ngora d" rcfürma eleitoral c psr
l:J.mcntnr, pondo do pttrle o projeeto de reformn 
~ udieinria <lo uobra 111inistro dn justiçn, esse pro· 
Jeeto rceomm'!ndo.do na falia do throno, tilo rc
'l'!&~ido, t :io instnntcmcute· rcclamndo p elo nobre 
mm•slro, que por ~a usa dclle umn c muitn3 vezes 
!Onn\}lou _1\ <~,uestao de gabinete: ngora, senhores, · 
~~sa _1n~d1da tão urgente do governo, · e$sn con
Jrção sme qua non o nobre ministro da jlistíçn 
não poder;;~ pairar no rilinisterio, esse projccto e 
.nrreàaclo, e·_ posto :'• m:u~e1n para se tratar da 
refonnu cle•tóral e Jlarlamentar! Não soró. isto 
porqu~ tal projceto e \lm verdadeiro instmmento 
um ·como· que condão de que se·arma o govorn~· 
para. _!er: e •;eter ;t sua mai~rla, ·cujos- membros 
uns sao tnst•gados pelos de~JO~ sinceros quç tê_m · 
dessas r~forntos, e outros · dc'l'cm ficar recezosos 
de que, a_..,cn W.d as t-stu questões, $e' db ai mma 
tnuda!Jça de mt.nisterio, e que pela predi3po'Sicao 
das .ct:rcumstnncuu essa mudança se verifique uo 
.scnl:do d" Cl·ande ditrcrcnca. politlen! · -
• O Sn.. 'll<h::.1.0 Fn.ucJ :-A ·maior:a lliio con~tà · 
25lo. . . 

O ·Srt. SrQmH:.\ Qt:ElROZ :-~Ao contesto, P~•·q.ne 
silo v('rdndcs. 
_o Stt. ~-"'' '-'- c .• :<Dtl>O :-:-~ão contesta, porq•1e 

na'? su p.)de dar l).parlcs sem. peuir a palavra. 
(R•sa<l<cs.) 

o Sn. s .• v:io LonA TO,_.\ tall'Cspcito, Senhores • . 
cn nrremato esta pat·te · uo meu di&curso nsscgu
rnn~~ M nollro ministro do impcrlo que esses 
lnc.ll\'tduos ·qnc elle nprescntou como grandes au
toridades que rcrumente são, como os g•·aude~ 
homens que sómente podem fallar ll. te•· o direito 
d" rcpreseul:lr o :.;rande' partido cunservador, es,;cs 
Yn\1ics muito brt>Ve tem de se enunciar no se
ll:ldo ; · a~unrdetitos n. decis:to que cllP.s têm de 
dar em _Lnl q}lestão, e talvez que o nobre mit~is
tt·<) do 1mpe.no t~nhn de anepenJer·5C des<a pr·o\'n 
com quo Ycto argumentar. 

A este respeito quero nindn. f<t?.er um11 rectifi
tnç,;o ll<l discurso do nobre .ministro. Ett ba,•in. 
dndo um aparte t•elativo.mente no projecto de 
refCJrmn eleitora\ que dizia o nollre minish·o J.o 
imperi<> _linha sido apresentado pelo Sr: presi
dente do conselho ·em 18t8, e que .esta ci-rcumstnn· 
cin dcmonstnna a sincerid:u.le de sua~ ,-;~tas n 
tal reopeito. Ell entiio disse em nput'le:_ 

"Foi pút' tae\ica del opposiçiiO que clle·o n.prc. 
sentou. " · 

O nobre ministro, t•espon•lcndo a este npat·t~, 
:.ccrescentou que não ndmittia quo ltomens como 
o ~obre marquez de Paraná, o nobre marquez de 

·Ohndn c o nobre marque:< de Montc~Alegrc, hou
\'essem subscripto um t.."\1 projeçto sem estarem 
eon\'encido• da sua neo;e!!;sii.lade, e sótncnto! por 
tnctica de partid~- A isto respondi· eu com um 
aparte que não vem no discurso do nobre minis· 
tro, c que dii:in assim : «Protesto coutra a inva
caçlío de nome do nobro marque7. de Olindn: ellc 
nunca autorisou C•1m a sua op!nlno o plano de 
_tncg refotmlls; n elle, pelo contrario, se de,·e qne 
não se tratnssc mais di>to, . pelo ·bem éluborado 
parecer que dcn como conselheiro do estndo. » 

R!t:tiio tinb:t. ou portanto de dizer. q11o só por 
to.et1ca _de opposlção foi apresentado o pt·ojocto, 
c a provn disto ó qu~ tcodo elle sido apt·csentad, 
em HHS, e tendo eon5tantcmen~o assento no 
sonado o S•·. pt'lll!hlente do conselho,. tcn<lu sido 
o chefe da tll!liarln, o membt·o moi~ ncti\'O dll!l 
discussões dnq\\Cllll eamnra, ao elle o&tiv~sso com
penetrado daqu<'lll\ ideà, nlio pCI<lín deixar de 
iinr·llt~ andamento, porquo Unha to<los os meio~ 
d~ fnz<!r que cite pnssaase. 

Aqui presencí4mo:l niio hn muito a tlLoclarnçiin 
que fc!:r. o 1_10!>~o presldc1110 do conllélhn do que ntln 
tomn·nt n •mctntl\·a sobre cstns mcsm~s t•ofot·nuls, 
p(trquo nguBr•lnva n íníciativo. de qnBI!lll•!l' do!l 
t~lel!lbros d!\ cnmara, e -da. &Utl dccLiito: o portanto 
"' vtsto, senhot•ea, 9,\\0 pela sua parto linho. o nobre 
n1a1•quez de' Pnr3ná cotno ahnples aenadur a rncs
ma i~icinti"a, e mais . do que iniciath·a, porquo 
esiA JB ~tn,·a tomada, o portllnLo até . por hunrn 
~a ftrm" dovia ter dado . andamc11to a esse pro
Jecto so siDcernmente. o q,neria. No ·entretanto, 
senhores, passárâo-se quast ~et.a annos a na<t~~o se 
fez, quando -tudo . poderia ter ,sido e:.:ecutudo, ou 
pelo menos promovido! , : . · . · . · . · 

E porque·_ t&l . pausa, tal :inacçl!o? ·porque, meus 
~enhores, tal projecto foi apresentado como tactic:a 
de partido, como mejo de oppos içào. E nisto, senho· 
res, . eu não >'ejo desaire n~JJhum para o nobre 
preSJdente do conselho, parlamentar tão hábil e 
tli.o t raquejado como' é, porque. o. uso de taes meios 
de ;)pposição ·e Dluito con(orme á natureza-e índole 
deste systemo. . . · . . · .. · . - · 

O Sn. l\1f;LLO Fu~co: -' De·c'nganar os outros. 
(Risadas;) · · . . . ' ·• · ·· · ' 

o Sn. s;YAO LoB.O-i-o :.:..::.Engan~T~~õ~. ~às f~er 
toda · a - opposiçilo possinl:.a -um .. minist.erio que 
com ruzão elle entendia que· mal .servia o paiz, 
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que .o .J!rojnditava, que o leYa\·a á rui•HI e no 
pl"etlplClO. 

Sr.· pr&sidente, tenh~·me alargado mais doqnc 
desejn"<a Ms!a parte politica; tinha. ,;m ~·ista 
fo~c!· al9umas 50n!'i det-n~õcs mais per~inel}tes ao 
mJmsterJO da· JUStl,a, algumas de mu,ta tmpor
tancia; vejo-me porém na necessidade de resu
mir-me o mais possivel, porque a hora està 
adiantada o a cama1·a fati((ada. Mas nüo p;>sso 
deixar de fazer nesta oceash1o algumas· obsernl
ções sobre uma verba, a verba trafico. 

Já foi esta Terba objecto de um reparo meu 
li& discn s~ão do voto de gra~as; ~ntii o cu. disse 
que estava na conscieneia publica o que sedes
pelldeu a titulo dessa verba, que a quota da 
verbo\ -e o credito supplementat· não forão appli
cados no verdadeiro •erviço da repressão do 
trafico de 1\fricanos, que o governo tinhalaDçado 
mão. de~se dinheiro para uma outra cspecie de 
tuftco; q11t> era muito pam se suspeitar, se não 
para se uc1·edital.' ~om cer:eza, qnc eom tacs di· 
nbeiros se tinha alimentll.do a imprensa p~riodica 
do governo. Estas consas n·> nosso paiz se 
nzem por um modo tã~ sem ceremonios '• sãl 

tão transpnrentes que é fucil conhccer"Se,- entrar· 
se n~t verdade do facto; no thcsouro por exemplo, 
snb!l-se quacs são ns pessoas que recebem a 
ti:ulo de ·que recebem, etc. ; por nhi jó. se 
ra<ia idea com tnl . ou qual justeza.... · 

o· SR. FnnnAz :-A's ..-cze~ niio recebem mesmo 
pelo thesouro. 

O :>1t. SA-.:Xo Loa .. ·,·o :-Algumas vezes é me~mn 
pelo thesouro que se faz estes pagamentos; sabe
se lâ quem Yat reccb.er, o modo por que recebe, 
etc. ; os que têm praticas nestas cous:~s dizem 
por nhi que a gente do tbesoui·u cunllccc per
!citnmente .... 

O Sn. li'ERnt.z :-Os que .recebem não negão. 
·O Sn. BnAND:i.o :-Apoiado, não Mg,i:o. 

O Sn. SAYÃu· LonATO :-Eu tenho ncc~ssid11de 
de dizer olgnmn cousn mais pat·a ·convencer ao
plliz e il camar{l das :razões da minha.canvicçiio 
A ssw respeito porque conhero que a censura é 
!orle e nil.o deve ser temcraria, devo dar por
t,nto a l'azüo da minlta conYiccüo. Esta razão, 
11e11 h ores eu fui buscar em dados offieiMs; foi 
mesmo na declarat.ito que o nobre ministro fez 
no s~u r~latorio que· eu firmei mais a convicçiio 
da quo no paiz realmente não ha m.o.is tenta· 
liTR do trafiCO ; Ó UmA ..-erdade de que todOS estll:O 
convencidos. 

Mas, senhores, nesta Qlladrn assim dcllniua peta 
nobre m"inistro, onde nilo ho mais tentativa de 
trndco, onde o trafico que se fazia em ·grande 
e~cala ostú .exlincto, era u~ mister o dispendlo 
de tão avultu.da quanLiB de OO:OOOS como a quo 
foi despendida pelo nobre ministro 1 Eu de-
monstro que· não. ,.. · 

Meus senhores, no. quadra da verdadeira rcpr~s
siio do trafico, qunndo ·o I(O\•emo pondo o peito 

·a esta grando obra com toda ·n energia, com o 
emprego de todos ·os meios · da que soube tiio 
bem dispór e com elles obter o resultado 1ne 

·se conheci:, que o paiz e -- o· mundo civilisado 
applaud~; sabeis Tós quanto· gastou o Sr. Euse
bio · de Queiroz no· ~exercido· de 1850-1851 ? 
· úastou 81:3568, e gastou· essa quantia. porque foi 
obrigado a· des:pezas ·que ora· não se· dão nem se 
podem · ru.r ; fo1 com o. sustento, vestuario e trans
porte, e curativo· ·dos africanos aprehendidos ; 
·foi ·com ·o. fretamento· de vapores mercantes parn. 
diligencias da repressão do trafico ; ·foi ·. com o 
:Pagamento de prern i os dos o!Hciaes o tripulação 
dos navios que ftzerito esses · apre!!amentos; foi 
com os ga.Stos da justiça, eom à porcentagem · 
devida ao auditor. da marinhcl, ao·aeu juizo, etc.; 
tudo isto não ·se dá no prese::te. No exercicio de 

TOltO g. 

1Fi31-1K>2 ba_ixariio as u•)Spczas a ponco ma•s 
de 19:0008. p,,,s qnando hnv1a o trafico, 'l,ttando er~ 
de n1ister todo o esfor~o, o cmpr0.g:o (~11\ grande 
escala em todos os meios que extingtlirão o tra
:llco, despendeu-se a qnant ie. de 81:3f>Q~, ,[a quaf 
deduzindo-se as despozas espel'ines, d"sp~zas. 
impossiveis no presente, a. quantia de 44:421t, 
resta n. quantia de :J(l:IJll~S. como aquella que so 
·gastou nas dilig~ncins propriament~ de paliei& 
empregadas na repressão do trafico! E ·hoje em 
dia quo o trafico está extinctoh qne não existem 
tentati~as do t• nfico, como con ece c .confessa o 
nobre minístt·o, hoje em dia foi neeessario ~s
tat·-se 50:00\ lS t l N no, meus senhores, nii:o, ·se 
gast>iriio 50:0005 em diligencias de preven~âo ao 
trafico. · 

• O Sr:. ~fr);<~Tno 1>.\ JusTIÇA (co~ (orça';: -Gaa
!aL'ào-se. 

O Sn. SATÃO Lon.,To' -A consciencia publica 
qt1e julgue o nobre ministro a estE respeito. E, 
senhores, não .é muito·de admirar que scdespenda, 
o dinheiro pttblico pór este modo, porque so ptt
dessemos prescrutar os rnysterios ·da policia ... 

O Sn. 1\fE:LLo· Fru,.,co :-Quo de h~rrores! 
O Sn. S.<Y:t? LomTo:- ... ~-eriall\OS muitas 

outras sommas assim barateadas, assim e3ban
jadas. A lei estabeleceu uma gratificação para o 
ellefe de p•>licia aqui da. cõrte de 2:400S, alóm 
do seu orJcnado de desembargador ou do juiz de 
direito: mM o quo faz o governo? qual é a pm
tica 1 Dú-se ma i~ para carro ao chefe de ·policia 
3'ü00S e 3,ooon custa o carro do chef~ de policial 
Assim augmcnta-se a despeza sem :mtorisa~ii:o das. 
leis, contra tod:t3 as ..-úgras. 

Nem se di~o\. que isto ~··n. uma ·necessidade a 
bem do desempenho <1o nrduo e i_mportante ser
viço da policia da cürte; não, meus senhores; 
está na lembrança de todos, no couhecimento do 
paiz, o qne era essa volicin que andava a p<), a 
.policia do Sr. Eusebío de Queiroz, em com.pn
ra~;,,, dn policia que .. rola no c:~rro. O Sr. Eusebie> 
de Qneiroz foi chef~ de polida desta cidade· com: 
2:BOOS limpos e seecos; -pela sua intelligcncia, pclo
~eu zelo, pdlos seus esforços, pelo seu patrio
tismo, soube fazer da cidade do ·mo de Janci"rC> 
uma cidade Y~l'dadeiramente policiada (muito~
apniados); fez na cidade do Rio-de J:m~iro ser
viços t!lo · importantes, como nunca Paulo Fer
nandes conseguia quando o Rio etc Janeiro era tres 
ou q>:1ntro vezes menor, quando dispunha do plcnC> 
nrbitrio, quando sncctwn sobre o ernrio e sttas 
ordens eriia tlccitas. (Muitos apoiados.) 
. E nem se diga que o Clll'ro e indíspensn vct 

porque o chefe de policin tem de estar aqui e 
nlli. o~ juizes de direito sfio ob1·igndos a uma con
tinuada viagem nas suns comarcas .•• 

o Sn. F.EIUUZ:-E os cheíes a. p)lici>~. dll.S 
provincias. 

o Sn. S.\ .::to LoBA. TO:- .. . precisão de con
ducçiio paro pcl.'e;;rin:uem pelas ot;)miU'ce.s ; s~o
obrigados a triplicar a sua despezn, dei>mndo
snas ramilill.>J nos lugares onde têm domicilio.:tixo, 
indo abrir o juryou corrccção, ou fazer outro'!" 
·actos do oillcio em termos da comarca, e ah1 
montar nom casa e replicar ~ _despe:~;u. ; . e'!tre
tanto q a e grattfic:aç:j:o tkm os J utzef\ de direttO ?· 
Entendeu o nobre ministro dar-lhes algum au
xilio? Nem o fez, nem o deYia fazer, nem o podia 
~~ . 

O Sr~ D. FnAxc-Isco:- E os chefes de policia de 
outras provincias ·t · 
· O S~t. · S.o.YÃO· Lonuo: -E por fallar no chefe· · 

de policia desta capital não posso deixar de ma
nifestar á cnmam !mesmo continuando. neste pa
rallclo · da policia que anda rolando no carro· e 
da poliein qu~ andava a pé), que o sernço nã;> 

16 
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IUCL'OU nada: nio posso c\lnlv representan{e que l 
t.::nho .a l1onra. de s"r por esta e<Lpital do ünpcrio, . 
d oíxa•· da me dtrigir ao. no.bre mini~trv da jus . 
tiça o pedir-lho que ponha cubro n os domandos I 
da sun. policia da eórte; a;; cow;as ehogt\r1io n 
um ponto de escandalo que se torn:io ins uppor
ta.\'eJs. Quereis saber, senhores, o que é a po
licia dl\ cõrte? :Entre muitos facto~ \'OS citarei um 
9.ue ''OS dará a wedlua !los ex~cssos dcst •• po
hcill e conhecereis até que ponto cher:n. a sua 
tyrannia. · Utn rr·ancez estabeledtlo no lUo de Ja
neiro morava em uma .casa na qual, ou purque 
tiv~sse f~ito hem!eitorias, ou p01' ouLro q.ualquer 
titulo; se reputn1•a. con1 dirertl) n eontmuar a 
morar; o respectivo propri~lario tmtou de man
dai-o despejar; elle oppoz-se, peJio vi~ta pan1 
embn•·gos, delluzio seus embargos qtt~ fol'i'io recc
uidos nos proprios autos. \' ~ndo-se a ssim o pro
pl'id:\rio demorado nos smts plano~ de · despejn~ 
o franeez da casa, que '' ju,;tiça· or.linaria medi· 
ta\'a sobre o ·caso, tend, 11:1zào ptu·n suppür quo. 
talve7. não lhe · fosse· 'fa"ora\'el a decisão, o que 
tez! Foi ter com o chefe de policia, expõz-Jite a 
sua pr eten,.lio ; o chefe de Jl•>lícia urde na ao 
francez a que compa r·cça na secretnl'iR da policia : 
ahi che<>'i'a. elle, .c dizem-me (aqui rcfirc:rme a 
meras nformaçiles,. quanto ao facto principal 
-.dare~ a. .proYa ·se for contestado)· qnc p1·incipiou 
' ' Sr. chefe de policia por dar uma formal descem-

0 Sa. M rxrSTM m J USTI C.-':- P<.'rnnte ~ j:!'O• 
'e r no nilo h ou v e nada. 

O Sn. Au<>u:ITo v.c 0LJn:InA. : -E' um r<>m:lnce. 
. O S~:. Sú·xo . I.on.l.TO: -Di;o c sustento que 
este W.etl) se deu .no mo de Jan~iro : se für con
testado . ba de npparcccr a prov>~; o nobre d epu
tado de\·e to r a prudoncia d e n:lo drwidar de u n1 
facto assim. aclarado, nssim definido ... 

0 Sa. AUOUSTI) n:,: ÜLI\'ll.IRA: ...:._ Não \'ej o DaWl 
a clarado. 

O Sn. Su~ur:ni:... Qt:rn'coz: - Ha n pnlavro do 
no b rc deputauo: 

o Sn. SAY:io Lou.\.TO:- s e· liou\'Cl' a OllSadia de 
::~lguem .denegar a exi•Lencir> dest.,. facto, a Slln 
Yerd,\de, as s11as eireumstilnci::~s. " prov!l appnre
cct·.:O. •• 

0 Sn. AUGUST J DE ÜÚ\"fl:tn..>..:.- O .gonrno neg&. 
ALou:<s St:s. D~;;;~cT.~Dos : __; O go\'~nlo niio nc~;:ou. 
O Sn. Aoousro DE OLI>EII'.A: _ :Não se diz n~tn 

o nome· do· homem. 

. postura no franeez, chamando-o . ''clhneo como 
to:ios ou · ·qnas i todos os seu; juüricios · aqui resi

·.dentes. 
C~ .. YOZ ·: -Foi o chefe d~ policia into.rino? 

O Se. SAYÃO Lon.no : - :!\!<Jus senhores, :1. po
licia que assim se mTOg:l. o poder de mandar 
despejar casas, mandando assignar tC'rmos parn 
que sejiio despejadas em 2! horas, scui!o cadca , 
esta pi>iicia oomprehende ·a sua missl'l:o? gi ra na 
c~phera quo lhe traÇOu a lei de 3 de Dezembro 
de LS4l? Nã o: ella à a primeira que devi ti ser· 
,·ingadn de uma tal infracçii.o: ~ quando i,;to se-

: ,.ê na . c&pitnl do imperio.. . · 

l
·lJaaA \'.:>Z :-:E· uma singularidade . 

O Sli. S.\YÃO LonA TO: -Niio se trata de interi
uid~des; .aqui sú me refiro ao ~i!ectivo ch"!o.l de 
J>Olicía, o qu:ü passando a t L'•ltnr · n q 11~stito do 
.(lcs pejo intimou M franccz; « Yoc~ ha de despejar 
a casa onde mora, do que ha de ass ignar termo, 
9U ir j â .Para a cndea." O tranccz reclamou: 
!' ~onbor, o lll"Opr_ietnrio disputa commigo em 
JUtzo; eu npr~sente1 meus embargos que fol'il:o 
l'Ocebidos, tonho razão para permanec.e.r na casa. 
-Ha de assignar temw de de~pejnr a casa em 
!H horas, ou vai pal'a a ead~a. - Mas, senhor, 
di:-mc ao. mcno3 alguma. f<>lga , quero. ou\·ir ·o meu 
.adTogado.- Ha de . assignar ~ o lermo, ou Ir para 
a cad~a. » Emfim o homem pooe a m11ito;~ cu;to 
oUter , 1\canllo retido na secreUirin da policio, n 
faculdade de escrc\·er uma C:J.rta oó seu ud vogado. 
Escrc\'Cll com d!dto ao ad\·ogado>, que era um 
moço d istiocto, de muito talen to. q ue ha dias 
p~rdcu-so ·pRra o paiz, o Dr. !o'crnao:lr.s· . Pi-
nheiro... · 

O SR- Y. J . LISBOA:- ~fui to disti;1cto na Yer
-dado. íApoiado.s.) 

O Sn. S.n..:o LonA~.l:- fuse ad\·o:::ado de quem 
tenho essa facto respondeu ao seu cliente dizendo 

.que niio podia dar . outro conselho seniio quo se 
sujeitasse á imposição tyrannica, porque do con
trario :iria para. . a eadlia, e dcm:lis, que depois 'de 
.as~i~oado o . termo, restituiclo á sociedade; lilnçar
.se=hu~o ·mão dos meias eon ' 'enient.:.s. Do maneira 
que a~iep~ou o homem o termo, que do\' a êxistir 
no ' llvro da policia, para despejar · a casa. Sa.lilndo 
.da sccr eLaria. da policia. consta que o fraricez foi . 
tet· com o seu coosul; não sô pJia offénsa ao seu 
bom direito, como pelas injurias a · todos os seus 
patrícios. O consul ·pnrece-me que se drrlgio ao 
.nobre ministro ou o seu collega de e-strangeu·os ... 

6 s~. MI:IIURO ·,;, ... JuSTiç.\: -C.>mo se ~hamn 
.t) fcan«::~:t ~ _ 

o Sn. Sn:i:o L0tl4TO: -Nilo me OCC.Ol'U a~oro. 
o nom.e, mas ass.;vero o facto referido. Depois 
n ão s l í o. que houve, -se {'CIAs rclChmaçvo.; d•> 
eonsul perante o governo JwperiAI, ou ~ I>elo 

. .:~n.Ja1, CJllC o aegocio ÍA danilo de si niio t •n·• 
ma•s scguunento... , . 

O Sn. SA.Y~O LouA.TO: -Não <i' unm s ingulafi
dada; se o nobre. ministro niio teve notiein dest e
facto niio pód~ deixar de ter de outro~ muitos 
unl~- . · 

.Apontro·ai um <>utro de menor importancio, ~as 
que tambem muito significll, porque é um pc· 
'Iueno inde:t que mostra· o como n aut or idade po

. Ucial comprohende a ·sua jur isdicçiio . e usa delta, 
ellc r evela bem o ·estado de. co usas .no no>lSo .paiz
U m . moço em uma ensa mnito respeita\"Ol; de um 
dos nosssos \"enerandos homens a quem o p aiz 
ncat.:J. a· r espeita por muitos tHulos,- em um~ 
conversa.çao familiar disse alguroa C<lUS4 de chis
toso em relnção t\ pessoa do Sr. chefe de policia. 
Sabois v6s . o 9,1le . a.eonteeeu a· este moço? O 
Sr. ehefA de poheia se :j ulgou autorisndo a nllln
dal-o offieialmente chamac ã &ll:l presença, rcp re
lu:ndcu·O e ameaçon-o de pers<>glu çlio por ter fal
Indo õessa waneira. no seu nome em eua de> 
S r. marquez .de Olínda! Declaro e>ilc · no1u0 rcs
peitavel, para Q•Je 11 nobre deputado nio d iga · 
tanlbenl qlle é um facto encapotado. 

U>r.\ vor.:- Mondou-o ch~mnr, ·é. j'erdadc; ~nns 
n:Io o nmcat.ou. · · 

0 Sn. S:\\'AO LOBA TO :-·Ameaçou~o taht!Z Àlé de 
prisilo. E o que quer dizer,. se nhor es, o cbcf<! de 
t>Olicia mandar chamar ao seu tribun~l um moço, 
admoes tnl·O acrement.e? Nist.o mesmo e$tá uma. 
a:m ea.ça. ; r.ão so · tratão. negocios particulares por 
~ste m•ldo. . . · . · . · .. . 

Mas, Sr. pre sidente, ·qnando . taes >raét.<M ac dllo 
.nll capit.&l do imperio;I)O ponto seg.ruamenlc 'mal<~ 
e lvllisado, ·na residencra do goven1o, em' torno 
de ·.todas. as· grandes repart ições publica<, llcste 
.~;rande !ôeo .de luzes e clvUisaçllo · do> palz, n lt.o 
.e muito. quo taes abuSOS em oUtraS localidade:< 
.aconteção. E se o governo cruza os·cbl'llços, c nem 
ao meno.i :no seu. del~gado a l4terc • . qlle lhe re· 
C<Jbe as inspir~, _com queJ!lc .li4,& noctura11. 4t 
diunuuneote, . não poo comedimento, niTn eas
. tl~;a, nilo corrige taes .!'busos, <I q11e ~ gO)ve~ 
quer ili&o mesrno. (A,POidd" c nilo apo&4dos.) 

Mo:na Hnbor.:., o 1overoo quer e. aeos:oç<)• &a. 
abv.sot, ou 80 nolo qller. e-llio indicrerent.e: -
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n!io se dig:p. que ~ <la !ai, a lei- não permitte 
semelhante . cousn.-E a lei em si tem tOdas as 
p1·ovidcncias, olfercce todos os mcios, e o governo 
esta por ella armado parn prouver a este servic•) 
muito livre e desembaracadamente. (Apoiados.} 

Senhores, concluo · com esta · obscrTO:çiio muito 
ponderosa: esta lei de 3 de Dezembro de. lSü 
hoje nuo é mais !Ulstilisada nem suerread:~. .pelo 
chamsdo partido liberal; esta lei hoje i\ aceita 
conio podendo ~er..-ir muito ao -paiz, assim · o ole
dnron o Sr. senador Veq;ueirô; or~!lo muito com
peten1~, de nenhum . modo suspeito,- do partido 
liberal; elle no senado declarou : « nllo queremos 
mais reformas, seilh')res, . nós nos -cont.enta:mos 
com uma execução . fiel e leal das leis que tomos.» 
Pois bem é n execução :fiel e leal da lei que co. 
só peço ao soverno. (Apoiaã()s.) 

VozES:- Muito·. bem, muito bem. 
A discus>ãÓ fica ruliada pela hóra. J.cvnnt.:i-se 

a sessi'io. · · 

Sessão r.m·-10 de oJulllo. 

1'1\JtSIDESCl.~ DO SR. VJSCONDJ:: DE :&AEl'E.'(DY •. . 

Sumunxo.- Expediente.- Ordem dó dia.-OJ-ça
. mento da jtl.stiça.-Discur$oS dos S•·s. mini$trO 

da justiça e F•,·•·=· 

A' hora do costumo rai-9e ·a cham:1dn, o achiio-se 
presentes os Srs.. visconde de BaepcncJy, Pau~a 
úandido, Mach:~.do, r;orrea dns Neves, Limo, J...et· 
mo · da Canba, l!.acheco . Jordlto, .Mello Franco,. 
Seãr~. Pe~dua FIJJur:;; Secco, Almeida c Alliu9ucr· 
que, Teixeim ·de S•1uzn, Góes Siqueir:~, Roartgucs 
~ilva, Aprigio G:uimnri1es, Lima." e S1lva ·Sobri
nho, Ribeiro da Luz, Luiz Arauj<), Ant~nio Carlos, 
Nabueo, Ferraz, conetto Leal, barii.o do Maroim7 
Aususto Chaves.· Santos c · Almddn, V. T .. isboa, 
Souza J~e:io, Lui:r:" Cnrlos, Caldre c Fiiio; Brcta~, 
Dias do Cnn alho;· Pinto de Campos, Raposo da 
Camm-n, André Bo~tos,- o Bernardcs do Gou'"~"-

Comparecendo dop,.ois os .Srs. Pereira dn Silm, 
l .. zcreào Coutinho, .faques, Dutra · Rocha, Gomes 
Ribf>iro, Edun!"do França, Paula·.- Santos, Costa 
Machado, Fcrnnnd~s Vieira, Jll(:int.ho do Men
donça, Vieirn do Mattos, NebiAs, l!o!endes -de AI· 
meldn, Luiz Soares,. Araujo Lima, .. Fcrreírn. <lc 
Aguiar, José Asccnso, Delfott, Tra.vassos, Paula 
Bt~ptisto. e Paes Barreto, o Sr. prc6identc abre 
a aessilo. . . • . 

Comparecem. depois o.s Srs. conc~:o Slh·n, I'a
runagut\, Yirint.o, Nunes Gonçalves, Sayilo J~obato 
Junior, ~'ig11oirn do Mello, Pacheco, Antonio Can· 
dido, Su o Albuqllcrquo, Horta, Brnndiio, Cas- · 
teUo-Branco, Fnusto, . S:>bral, :Rego Barros, Au
~_usto de Oliveira. · Monteiro do Barros, Paula 
l''onseca, Livramento. .Pedreira, .D •. Frnnci!<CO, 
Souza Mendes, Siqueira Queiroz, Magalhães Cas
tro, C!i.ndido Borges, Henriques , Paranhe>s, Ban-
deira de Mello c DomingttCll Silva. . 

U-se e . approva-se a 'ncb· da sessão on~ce-: 
dente. 

EXPEDrE""TJ<. 

Officios do Sr. ministro do imperlo, um com
municando que· se e:r:pedira aviso â prcaidencia 
do Pará para s er -chamado o supplente respeétivo 
pela ditQ provincia·-para: -preef!~r a fD.lta que 
se dt'l n& dcputac;ll:o .ilesta·.pronncu1, e outro com
rnunicando que S. M. fi.:ãra . inteirado das pes
&aas que compoem ·a mesa. desta camara durante 
o correute mez.-~'ica a camara inteirada . .. 

na eamara municipal àa.cida.de de O!inda. pro
''ineill de Pernambuco, enviando uma ropresen· 
ti\Çlo em ·q_lte & met~ml\ ce.mara pede 11"-G paro 

'. 
ocee>rrct• R despez.1s e encnrgos que lhe forão 
impostos po1· lei, c · que siio superlon.q !\ seus 
rendimentos, se lhe concedão os fóros <ie tcrr~
nos dos qu!lés fórll desapropriada.-.-\' cvmmissão 
de fazenda. · . 

Da commissüo da p.-aça do coinmcrcio,- e:.,•ianJo 
urna representação desta pra~a pedindo provi
dencias que no fo1turo regulem a duvida q11•: 
occorrerú. . ãcerca da grltfluação do direito credi· 
torio _do govemo imperial, ·quando este n titul() 
de portador de letras de cambio protestndas por 
falta de pagamento disputa prHeroneias com ou
tros credores do mesmo devedor commum. - A' 
commissüo de fazenda. 

São appt·ov.Wos os sc;;uintcs prucctr~s : 
« A res'peito do requerimento do capit:.io Josê

Maria do M:cMze,; Conêa e Uash·o, pedind.:> me
lhoramento: de reforma, é n commissao de mari
nha .c guerra de parecer que se requisitc!ll in-
formações d~ governo. . . 

«Paço da camara, em G de Julho de 18)5.-'-
Pel·eira da Silva .-.{. C. Sed,·a." · 

"Anna. Uínbclinn Clara de l\IeHo, \'iU';a do 
ajuda_nte _ Felix Antonio da ~sa, pede. ,qu e ·se 
mande pRgar o meio soldo de que tem estado 
privadn desde 1831 em que. fallcceu .seu __ m_arido. 

« A: commissiio de marillh>t . ·e ~uerrn, para. ·m
tet·pór SClt · parecer, prop;je · qtü! se 5olicitem in-
formnrões · do governo. . 

« P11<;o dn camara dos deplltade>s, em 9 de 
Jullto -de IS{)ú.-A .. C. Seára.-Pc,-ci,-a da Sil!;<l-l> 
Acha-~e. sobre a mnga,é.lido e \"!li !1. imp~imir p:n·a 

oull·ar na ordem dos tr!l.b alhos, a· scgulnto propost:t. 
do go>erno pnra·orçamento .do. receita gernL do im
perio para o nnno financeiro de 1::156 a 18,j7 
convertid~ em projccta de lei pelo. 1• commi:;.~uo 
do or~amonto. · . 

. " A commissã•1 do m·çamcnto tendo c:uuninado :~. 
propost.Q do governo para o orç-amento da receita 
geral do irupc1·io no cxercicio de 18ir.:-185i, vem 
otrcrccc1· ú camara dos Srs . . depul;tdos o seu pa-
r ecer. · 

" Esta recoitn est>\ orçada na proposta na impor
tnncia d<l S~,000:000/1000. q 110 nesse exercicio 
devem produzir os di\'ersos impostos et~tabelecidos
" cont~mplndos na loi ,-igeute · do orçamento o 
nnteriorcs, c o o termo médio da renda dos anno&
dc l/3;jl-18-3-l, lo,·ando-so jn om cont.IL 11 rcdueçilo 
prcsumi\·cl pnr11 o caso do P.Crmanecprem . nlnd~ 
no dito cxereioio do 18VG a tS ... 7.ns meemo.e causll8 
que intluil"iiO pnr~ .n rsdue~lio dos rondas noa
dous uUimo:s cxcrctctos. 

.. Para assim orr.nr a rcndll., o Sr. ulinistro da 
fnzcnda calculn pelo modo seguinto: 
«Renda do e~crcicio de 1s::i1. -'1862 3:;. '7S6:8'~11!8õ-1 

,. » de 002..;;.1&>'3 SG.39l :032aOOS 
, " de 18ii3-1~1 S-i-~:87ã$842 

" Termo médio para o de , 1856-1857 Si>.:í06,90\IS9Ql 
" Reducção _ p~sumi\"Cl.' • .• . . • •• • . . l.008:90!l$V01 

cc Receita orçado. para o dito exerclcic 31.000:000SOOO 
«Que comparadn com 11. despczn fixada 33. 780:968$011 ------
(1 Produz um saldo de .. .. .. ..... ; .. 219:031R9iã 

<1 Pensa a commissllo com o_ Sr • . ministro . i:la !a· 
Z6tda qne, dado mesmo o caso de continuar ainda. 
no exercieio a que se de3tina esta lei, o que não 
é de es~rar. o. guerra. em que estão.em~nha.das 
nlgomas poten~ias da Europa, se ella não alargar
muito ·o seu theatro c conservar o· mesmo ca
racter que. tom a!)resenta.do quanto b relacões 
intemncion!les, o decreseim~nto da rendn prove
niente do tal causa, niio poderi ir mais longo
do qM no l'rC'3en\e: assiu• · esh\ eonveneida o. 
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comm•~suo ele que ''ão sú a ren 1:> attill~il~\ o 
al~arismo em que se orça p~m o cxct·ctcio <lc 
1856-L857, senão mesmo que o ~xcédcril. Na 
(ip1ni:Io da coDlmissüo, n~ l't:nJ.ns do s~no, siza, 
importaç:io para o consumo. ~1..~.1 dcn~1·ão pl'O· 
Juz.h· ntais pulo augn1cnto de tl'ansac~.ões a. que 
numero~as emp•·csa~, que se lcvnnt,io, darão lu
gar: pelas crescentes tro.nsmissões ele propr•e
dades, e pela adopção c execução imparcial ele 
um3. conY~llit~nte tarifa: e assim se algu .. u1a. cu usa 
imprevista nilo vier fl'Ustrnr est:J.s c;peranças, o 
goYerno achará u1esn1o nas rtnll:u; ardiuariu"i 
meio,; de occorr~r il.s despezas publicas, ain.in 
quando accrescidas com a satisfaçOCo de nlgut~\n 
das garantias de juros pela cO!lstrucçao de qual
quer p orcão de e~tl-ada, cuja <end :1 seja i nsu lfi-
<:itmtc. · 

" neconllcc~ tambcm a commissuo que é satis
Í<J.Ctorio o estado do ser .. iço da nossa di\-ida 
..::xterna, ~ qnc seg-undo se_ Y~ ch relatorjo do 
::;r_ ministro da fazenda, ~em sido Ie itc cem a 
l·egularidade necessaria para que o nosso credito 
publico no estrangeiro se mautenha em grão ele
vado, e poste• que uma ou outra c a us:l tenha 
parecido ameacar a relnção entre o padrão metn
lico e o papel moeda do estado, podendo trazer 
detrimento ao credito publico dentro do paiz, tem 
.a commissi'io toda a esperança da que .essas 
c!l.usas nii:o se reproduz irúõ, e q nalquer dosvio 
sc•·ú opportunameute acautelado.. · 

« Nã<> .; por certo o nosso systcmn de imposi
(~~õ,!s isento d~ defe-itos. Elle os tem gravest não 
~.:. em r~! ação. {l natureza dcllas como no mo
thodo de $l1B cobran~a. Não é este pon\m um 
-<:&tado de finanças privativo do nosso paiz. 

" A comtJJissâo não depara com al:rum outro 
<>m que esses defeitos, ll.inda qlte não t:io "ra1·es 
n~o cxistiio em grt1nde eso~la_ E' com eJT~'ito uni 
<!.os mais diffic~is ·ser·;iç<r.> publicos o dn escolh11 
das imposiçõe.< elo estado c do mot1todo dO sun 
percepç:\o; e seria sobremaneira imprudente pro
(Cder 1\ inuo,-ações e ensaios ó. tal t·e~pcito, c 
11ilo· caminhar na sua reforma com toda a cau
tela. c circumspecção. Não pretende pois a com
missão propór t·cf<>rma alguma importante neste 
assumpt.o e limita-se a acolher algllrnas àM pro· 
videnmas quo o ::;.-_ ministro d'l fazenda lembra 
-em sen rclatorie, e indicar outra~ conducentes 
toda> á melhor atTec~daçuo de n\gumns imposi
;:ücs, e a diminuir o vcxnmc dos contYibuintes_ 

~ P<treceu tambem ti commissiío connmicnte pro
videnciar á melhor ar!'ecadaçào da siza dos bens 
-d2 raiz, cujo producto espera que et•esccril. sendo 
>nelhor arrecadada, ndopt,LJas nsrro\'Ídcncins por 
-<!\la proposttt.s-

« No intento de refot·.;ar os meias com que actual
mcn_te se procura. animar a colonisaçuo, propüe 
:t commissão 9ue se liberte do impMto de anco
ngem os nano5 que 1.ransportarem colonos nn 

. propor~ão dos que trouxerem. 
- " Por tudo isto tem a cummissão a. honra. de 

·offerecer nos ar:igos additivõ>r jantos a proposta 
c>~~ c outras pr"vidcneins que i ulga con ,·•miente 
&eJuO adoptaias com a referida propo~tn que 
.:>-presentn convertida no seg,U.nte ' · 

« l'ROJECTO DE LEI-

«A asscmblGa ge.-allegislatim d~crcta: 
" Art. 8_• A rcceib ger:.l do imperio é orçnda na 

-<iuantia dê.-·------- •. --- .. ·-._-. ·al.OOO;OOO,~OOO 

'' Art_ ~.· Esta receita será cffectuada eom o pro
-dueto da •·enda ~eral arrecadada dentro d.; 
-exe!-cieio dn pt·esente lei, sob os títulos abaixo 
desJgnado~. 

« § 1 • Direito.; de ilnporta.<;ão para 
consumo --- ......... ____ • z;_ 200:000~000 

"SI 2-" Ditos delbaldeaç:io e reex-
pol·taçiio _ . ___ -•• - -••• - • -. 

« .§ 3-• Ditos idem para a Cost& 
d"Afl'le''- ..• .'_ .. ---.-- •• --

" ~ ~-· Expct.liente Je generos es
trail~·~il·os, naveg:1dos por 
cnbota<>~m. livres <lo di-
r~itüs d~ eousu.mo .... ..... . 

« ~5.• Di todos dílos do paiz.- -·· 
• • · 6." Dito dos dito_ s livres .... --. 
<<L' 7.8 Armaz~nagenl. ~- .......... . 
tt • S.• Prr.miOtl ele assignados •.•• 
<{ 9 .. • A n~~·~ragetn . ... ~ ........... .. 
«SI 10. Direitos de 1;) % das em

barca~õ~s estrangeiras que 
pUS :-i. à O a nacionaes .. ..... . 

{( ~ ll. DI~QS UC I % na compra e 
v~n·ia da~ ernbarcaçües- .. 

" ~ 12. Ditos de 5% dê exp~rtação 
tt § 13- Ditos de 2 %idem_ .. _ -· .... 
rr§ 14.Ditos(te l%do ouro em barra 
u § lii. ]);tos de Y.% idem dos dia-

mantes •• ---· •• -_ .• -.--- ••. 
'' ~ lB- Expe.dicntos das capa.tazia~ 
" § 17. RcnJa <lo correio g eral.._ 
u !$ l:'L Dito. da ca;a do. moeün. __ 
« !li 19. Dita dl\ senborit~gom d~ 

· p;.,ta. ___ . _. -·-·. _ .. _. ___ . 
« g; 20. D!ta da Typographia Na-

ciOnaL. • - •. _ • - _ ...... - . --
« ~ 21. Di ta dn. Cn.sa d~ úorrec~ào 
« ,IS 22_ Dita da Fabrica da Polvora 
n $S <a.Dita•!adeF<>r~odeYpanema 
n fi) :2-1:. Ditn..Jos ar.s~nn.s ..... .. .. 
"~ ~· Dita dcs proprios nac_ionae3 
'' § 2u. Rendo, de· hrrenos diaman-

tinos .. -·-·.·--· •. -·--.-·-
" ~ 27-- Fôt·as Ja tert·enos e de ma-

rinha>-···· ............ . 
cc ~ 23. Laudemils- .... - ... _ .•••• 
tt !S 29_ Siza d•>S ben' de raiz __ • _ 
cc $30. D~cimo. urbann d~ umalegua 

além do. dcmarcaçiio ••. _ •• 
"§ 3l. Dita a ldicional das corpora

l'aÇues de mão·morta ••• -. 
n !\) 32. Dit·eit.os no~ os e velhos, e de 

~hu.ncellaria-- - . - ______ • __ 
«Si S.~. Ditos das patentes dos olli-

. cin<Js d"' guarda nacionaL 
«~·31. Dizima dnchancello.ri,. .... 
"!S 35- Joias das ordens llonorincas 
« SI 36. Matt·iculas dos c~rsos juri· 

dicos, o escolas do medi· 
cina. __ , ·-· •• ·- ......... . 

« § 37- Multas por inrracciio.dere-
gulamentos.-. -- --- ___ • _ ••• 

« § 38- Scllo do pil.pelfixo c propor-
cional .. - .. -.- .•• -· •• ··--·-

«§ 3;)_ Premios de depositos pu.-
b licos_ •.• - ; - • --, .... -- -. , 

« ~ 40- Impostos dos despachantes. 
e correctorc•<- .. • -·;- - • -- • 

« Si 4 L EmolumentOs ........ _. _. 
" ~ 42_ Imposto sobre lojas, casas 

de desconto, c te._ .. __ ----
" ~ .1.3. Dito sobre easa~ de moveis, 

roupa, etc., fabricadas em 
paiz est1·augei:t-o- .. _. -·.-

cc § H. Dito schre os bareos do in· 
. terio,r-... __ ..... - _, •• -·. _ 

" !S 45. Dito de 8% da.s loteri!!S •• 
"~ 46. Dito ele 8 %dos premi os das 

1nesmas. ~ .............. --· 
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« Peculia;·~~ do rnunicipio. · 

« ~ ;)Z. Dizi•nos.. . ••••..•....... 
« ~~ 53. Declma urbano. •....•. , ... 
« ~ 51. Terças purLe> de atncios .. 
" !\\ ii5. Emolumentos de· policia. 
« SI f>t;. Imposto sobre casns de lei· 

1:1o c modas ••.•••...•... 
« Si 57. Dito de patente n~consumo 

de aguardente ........... . 
" ~ JS. Dito do gado de consumo. 
<c $;\ :')9. Meia siz.:.t..dc escra,~os .... ~ 
" S.! GO. Se !lo de hcrançase lcgad•>S. 
" Si G t. Rendimento do c\'en to .•.. 

~( E:ct~~aorã·;naria. 

l< § GZ. ContribuiÇão para o monte-
pio ................. · ... .. 

" ~ G:3. I11demnisações ........... . 
".\l GLTurosdecapitaesnaciona~s. 
« § Gi•. Ven~adeg~neros o proprios 

nac1onaes~ .............. . 
« Si GG. Receita e\·en tua! .....•..•• 

•< Depositas. 
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« 3.• S·•le..:ios de af1·icanos livres. IO:OOO~<JnO 
« 4.• DJpositos de diversas ol'igens 20G: OOOSOO:! 

«Art. 10. O govemo fica e.utorisado pnrr. P-mictir . 
· bllhetés do thosouro, nté :i som ma. de S.ODO:OOOSOOO, 
como untieipaçiio de receita no exercicio de>tn lei. 

" Disposições 9era~s 

" A1t. Ll Ficiil) em vigor Íl)dns U$ dispos içõcs 
da lei do orçamento antecedente, que niio ver
sat·cm pnrt cularmcntc sobre e. fixE~çiio dn. l'eceita 
t: d~spc<.n, c que nã.o th·er.::m sido expres5am~ntc 
t·evogadtt><. . 

« A>'t. 12. Ficão rcvogadns as disposiçües em 
contrario. 

« ,1rtigos aclui!ivos 

" Art. J.• Ficão sujeitos 1\ disposiçiio do m·t. 3G 
de. lei do 1•, de Scteml>1·o ae Jtl;)l os oscrí· 
,-ües c taballiiies que não rcmcttcre.m em c:1da 
1.rimvstro ao thcsouro naeional c thesolirarias d n 
fazenda certidão dn!l escripturns de compra c 
-renda dos bens de raiz, passadas por seus cár
torios, d~ quo se. lJcu\·cr pngo sizll; b~m como 
relações dos dinheíNs de orphnos o ntuontcs 
éntres:ttes nos respectivos exnctores. Ficüo tamllem 
st\.ieitos ilJ! mesma.~ rlisposições os iudi\'iduos quo 
ti,·crem de prestar contas ao tllcsouro, o ~e acharem 
nas ci rcumsto.ncias mencionadas no referido artigo : 
bem COlllO OS funccionario; que . de\'erem prestar 
quacsqucr infot·mações ou documentos, inilís· 
p~nsa,·cis '' boa marcha da administmção da 
fazenda, c o não fizerem no tempo lllnrcado. 
. " Art. 2.• Todns ,.., vendas de· bens de "ruiz 

e:tccdente de 200~()()() serão· feitas por esc1·iptura 
publica sob pena de nullidadc. · 

n Art. 3.• Os navios que impvrt.arem colonos 
para quaesquer portos do impe1·io ficaráõ desde 
J:Í isentos. do direih de ancoragem, por um certo 
numero de toneladas em rnziio de eado. Mlono 
que transportar, marcando o governo es<a por-
porção. . · 

" Art. 4. • · A.s. iicença!!. que se concederem aos 
faiscadores dos terrenos diamantinos, nos termos 
da lei de 2! de Setembro de 1815,- serão conce
didas· naque!lBS ·lúgar~s que as mesmos . r,usca· 
dores pedirem, não ·estando elles arrendados ou 
concc\hdos à companhia~. rios termos dos arts.l•, 
<l 6,• da supracitada lei. . . . 

« Art. á." O faisc.J.dor que· descobrir serviçO de 

1naiot· importancia tcni al~m Ut\ prop1.·io;!d~e da::; 
duad ))ra.;:J.s em quadro, que. lhe rrarantc o 
a1·t. 3(1 tl? _regulanleatJ de 17 de AgostO de t8!f), 
pr~ferencut uo nrrcuc.lu.mento lle maior ex:l.ensão 
nos termos do art. 1• ua lei de 2t de :;etembro 
de !iH·, e de ü de Setenl bro de 1 S ."o2. · 

" Art. G.• Os lerrenos qae· se jul~nrem uteis e 
S<lbrarem depois de feita a eoaeessij .. ao desco
lu·ictor~ segundo o ~uiigo a.utel'i(.•J'., serão. arren
dados nos turmas da lei do li de Setembro de 
ltH > e de 6 de· Setemb1·o de 1~:>2. 

n Art 7.n O inF!-p.ector gel..'n.l pod c-rl1. impOr, al ó1n 
da mulLll •lol art., :}i da l''NU[amontO de JJ de 
De<em\>ro de 18~>'~. a pena"' de :!0 a GO dias de 
p1·_isiia a t0dos aquelles qu,~, sem titulo legal, 
nllnt:-rarcrn ~rn t~rrenos naci•Jn:les ou s~m cvu· 
senti-mento dos arrendatarios ou 'com'pnnhia, o 
fize,·enl nos terrenos destes. 

'' Art. H.• A multa de 8 por% estabeleciua no 
ar~. !!l do regulamelltO de J1l de Abl'il de 18!~
e art. 32 de 1'1 de .J11nho de 18-U contrn os 
eoll,;ctaJos que dentro do prazo dn lei dóixao 
de satisfazer o impost•) de lojas e d" decin1a 
u a·bo.na, scl'-lhes-ha imposta no pr,lzo de tres mezes 
<la data em qne devem offectuar o re.<pecti,·o 
pagamento; e de~sa data em dinnte estu multa 
cres~.:erá na razão de 1 por % nu mez. 

« Art. !J. ' Fica o governo aut~ris'lrlo para sub · 
stitnir o system<\ de cobrança do imp<~sto ;;obre 
agnan ·d11ntes de consumo, cst.'lbd~cido nos 
arts. l~. l:l, U c lõ da lei de :m de Novem
bro de 1841, por outro menns vexat orio para o• 
contribuintes e mais productiva para a f:lZend" 
publica ; nào alternndo po1·~m a base do referido 
impvs to. 

"Par,o da eamam dos deputados à de JuÜ}o 
de 185:,.-c, Ca1'neiro de Campos.-Fmncieco de 
Paula Santos.-José Antonio Sanziva.» 

Yai com urgencia á commiss:io de constitlli· 
r,iio c poderes o diploma do Sr . .Toão Lins \'ieim 
Cansansiio de Si nimbú, deputado pela província 
dns Alagõas. . 

o Sr. S-occo:-St·. pr~sidente, no Jo>'aal de 
sab-bado s1) acha uma rccl11.mnç,~o feita pala no
bre dcpl\t!ldo o Sr. E\·:mgelista Lobnto a rcs· 
peito cfo discurso qu~ eLL tive a honra de p•·o
forir nest.n cas:1 na sessão da 2 do concntc. Eu 
Ycjo nesta reclamn~:\o qnc o noln·t~ uepnW.•lo so 
qu.cixtl. de que os se11s apnrtes fonio altern•lt>~. 
o eomo s~ _possa entender que fui ~u qucnt fe7. 
essa nltot·a~llo, tenho n dcclnrnr 1\. casa qt1o Oll 
apn>·t<l~ qao . se nelliio no di.cu.rdo ostiio tnc·s 
quRes m~ íorão rcmoltid<.M pelos ta<;hY:;tl'<lPl!os, 
o q ao fac1lmcnte se Jl<)dcr.l. vcnficnr ; ·na" ultcrc1 '"' 
npartes do nobt•e Jepu1nuo, unola polli11 uLilisa.
com um tn.l procedimento, o aiuJa quo o puucss" 
o niio r,uiu o quo bem se r~onltccerà se ~ 
atte1Hier· a quo não nccrescentci os apnrtüs <.lu 
alguns nobres deputalos que criio favamYeis i~ 
causa quo eu defendia, e que não haYiiio sidl) 
tomaJ.~s pelos tachygrnphos, n quem P '>l' essa 
falta niio nttribuo culpa alguma,' porque c1lcs nem 
sempre podem ouvh· todos os apartes que siio 
prof~ridos por di versos Srs. deputados. 

Creio, Sr. presidente, que o fim principal desta 
reclamaçâo do nobm depLLtado fo1 dar a _ent<ln· · 
det• q uc na occaslào em que f aliei , poucos 
Srs. deputados s~ achaYito na casa. Não possl) 
saber com certeza o numero de deputados qu~ 
se aehavii:o pt·esentes, nem tcoho a loucn pre
tenção de me julglir do numero daquelles l}U!! cn1 
hora tão adiantada como a em que fallei, possa 

· attrabir ã ntten-~ito da eamat·a; o que po•·em f 
ver.Jade, e o que posso a sse\•erat· 6. casa é que 
O nobre d3putãdo, tendo f"-l\ado em hora n!UitO 
mais favonwel, não foi mais feliz do que cu. 

Tenho de fazer ainda. uma pequ.~na '·recti.li.CAção 
íL reclamação· do nobre deputado quando elle $e 
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SESSIO DI 10 OE JULHO DE 1855 
referi o ao Sr. cl1ef o tlc polícia i! o nio Gt·ande 
tli) Sul. Ett não tive cnt vistn t.irar a ~loria que 
poder.in. resultar a cs;;.: Sr. t•hef·~ ilc p~Licin_ ~a 
mane1ra por que ellc prorc~cu qnant·) •I po!~ao 
dos a'sassinos <I•· infeliz Ta,·nrcs ... apenas tl\·c 
cu em vista mostmr que qn~m havia dcscol.>~r~o 
~>s criminows e pnrticipa<lo ao chef~ de pobc!n 
umn tal <IC$CObct·t.a tinha sido o delegado tle policta 
<.ln "eidad~ .le Pol'to-AlPgr~. Limito-me a isto. 

O Sn. FEnraz : - ::>c.;o n V. Ex. que nomút> 
u1n membro pn.rà a conunis.:;ão de. f!l7.cntla, \'h=to 
<JUtl o Sr. Rilleiro cst{L tlocntc. 

O Sn-. Pneszo:t.:~TE:-Nomein o Sr. Soa2n Leão 
parn sttbstituir o S•·~ Ribeiro Ju.rnnt~! o seu hn-
pcdimento. · 

ORDE~I DO DL\. 

0ontinún a discussão U•) orramento dll <.lespezn 
do 111 ini"sterio d n justiça. · 

o Sr. Nabuco (1.ni.nish·o.da jle.stiçâ):- Sr. 
J)l'eside?nt.e, rmt.cs de t:.nnar e1n considera)to os 
dis~uroos dos nobres deputados que em sentido 
de oppvSi01iO mo prcccdérilo nesta tl iscussão, a 
c(IJ!Ial"<\ pcnnittil':Í que cn dê uma. breve res~osta. 
:lo discurso do nobre deputado pela pm,·inc•n do 
Rio de Janeiro qu~ no or~amento do imperio, 
sem ser cu present~, mP. dirigia forte tensura 
pcl::t. c~ecnçiio da. lei que crr.a dua< faculdades 
tlteologicas do imperio. N'tmca pensei, Sr. prcsi
<lentc, que a eonsnlta que ett fizera para tc.
nn1. npoio íil'me e luminoso, ·désse nzo a. umn 
o:n5ura tão desabrida, tão pouco generosa. Reiõ
peito o talento do nobre deputado pela pro· 
Ti11da llo Rio. d1' Jttneiro, e n~speito mal~ qno 
nlllit•> a profunda illustro•;!i:o do snpicntissimo 
,.a,·ilo !lc quem o nobre deputado_ cmpr~otou as 
ídén~. os ]lBnsnmentos c as pala n·as que ncstn 
casa repetio. Di~o porêm que. só reconh~~co como 
infnlliveis nquell··s nos qnaes .Jesus·Chri>to pro-
1tlct.teu n assi,tencin do Espirito-Snnto .otc n 
c~lnsumm:u;;~o dos seculos. {Apoiados.; 

s~:::un,Jo o nobr~ <loput::tdo o rniuistcrio. da 
justi•:a comtnctteu uma J:(rnnd•: in·cs:;nl!\ridatl~ 
em sn ter ineumbiclo dn cxccuçiio da lei quG 
<'t·én duns faculdndcs thcologicas no i111pcL·io; mas 
.:1 minist~rio à:l justiça el t:l.tnbétn dos llC~údos 
~cclesia~ticos. Niio s~ tL·:..tn dé um:.. uniwrsidnol'u 
em 11 qtm\ o eomplcxo, o• interesses collcctiYos · 
po<leut prescindir dn• ncccssidarl~s e connni
'!ncia< das esprcinlidndcs qne elia compNhendc ; 
trata-se de uma faculda'1c cspecinlmcut'l dcsti· 
n:ttlu a•"J ensino tia thcolo!lill, n thcolo:;:ia que é 
:1 sdencin oln sniY•t~iio :aztoÍn(!o,·) c que niio 
tJódc dcb:nr do s~r intim:uucnt~ li~nd~ ;, i~rejn, 
<l portn'll·> p~t·tcnccntc :to mínistN·io dn.-t ne
gocLOS cccl~sinsticos. (.-tpoindM. ) 

:\Ia~, disse o nobre deputado, u instruc~i'io SI\· 
pcri<1r pertence no mini~tcrin do imperio: reco
nheço essa regrn -de competencía. mas t:unbem 
<! certo que a espcei~li<lade do ensino deroga 
<JSSn regra c estabelece uma cxeepçuo. Assim que 
não pertencem c nuncn pertencerão ao mínisterio 
do imperio 4 escola mílitnr, :1 escola do ma
t·inh:t c os s·cminarios. 

O Sn. Pr:-;To DE Ct.:~tNS : -Isto é irrespon
di\'~1. 

O ~n. N•nr:co:-Que importa, o.ssevera o 
·•obre <lcputado , que n lei mando que as 
fMilldodes ~~j:io collocndns em seminario~? 
l5to não qncr dizer senão que se aproveitem 
os edifieios <lvs scminarios, Yisto q••e outros nit•l. 
tc:mos. 

Em primeiro lugar direi ao nobre deputado 
"'l,Ue a lei n~o ~on.tém a úxpressão- eolloeados ;
.o '}Ue :t lct d1z '' '}M ns duns faculdades tbeo-

logicas 5eriio ercadns em d<ms dos scminndos ti<> 
hnperio. Ora~ pat+n se ton1a1·cnl O$ edifieios Uos 
setninnríos pelos seminarios, como entende o Ut)

Ure deputado, e prcçiso 1·ecorr~r a uma fi.g:ur:\ de 
rbetoriea, ·e o continente. pelo ·eonteítdo ; mns r~
pugn:t i hcrmcneutiea qne uma lei se ententla 
por figurns de rhctoríea.. (A_(loiados.) O qnc a lei 
quer c a conne:xiio dos scmmarios com as facul
dades ; ella rcfcrio-sc aos seminarios como ins- · 
titni~ão e nfio aos etlilicios, referio-sc ao sys
tcmo, n combinnção do ensino. Assim que bem 
pódc \nna cttdeira ·do ~~minario ser 1•erno..-h~a 
com 11mis c~nn·cnicncin.. pnrn a f3culdà.dc theo
logjco., outra ser comt11íim n a.ntba.s as in.:ttitui
çõcs., etc. 

E' ecrtmncnle este o- pensrirnénto .di\ lei. ~ 
nunca ella foi entendida pelo modo qoc apraz no 
nobre deputado, c tant·J assim que da· sua dis· 
posiçâ~ Yeí" em duvida se o q11c elln que;·ia era 
n fusão dos semint~rios com ns faculdnde,;, ou só· 
mente a connex:lô dcs~as instltui~õ~s; ·c ·trlum
J?hou o pen~amenb da connex'io como mais em
!,mnc á intenção ·do· legislador por orthodoxo : 
a fnsiio dos semin.arios impntnndo n sna con
''ersão ~ sapprês:;it~J seria nma it.ll>n contt·•u-in 
aos cnnan·e:l';, 1.un esbulho dos direitos episcopncs, 
sendo que o~ sctnínnrii'S, c(lnfornú' o concilio 
do TL·ento, que ne>ta pn1·te ten1 siclo recebido 
por toJos os paizes catholicos, pcrt_encem à· cx
clu~iY~ jurisdicç.;io dol· bispo~, sào institui~;Ves 
especialmcn te cccl~siasticns. · · · 

Disse tnmbem o nobre d P.piiW.d•' qn·~ aind;t 
niio temos u•ü,·crsidacte, hayemos de tel-a nuis 
cedo ou mais brde ; de\'em fnzer parte tlalla as 
faculdades theologicas. Ainda não temos uuh·ersi-

. dadc, nindn clln não é uma conccpç:1o, um pro
jeeto, c jii se lh~ <Eio direito3·, j:i. s e lhe concedmn 
etTeitos: quero:nos desde ja sequostt·~r em Íll\'or 
d~lln as instit.ttil)ÕC J e.;pecinos do ensino. 

" Ha\"Cm<>s rl~ tCl·a •nnis cedo ou mois tarde. n 
~ndtt nycnturo n este respeito, por<L"" o n"l•r·~ 

tlcput,•do não nos di~sc 'L ual o typo da sua 
unh·crsif.ln.dt~, nt1o nns di.;se... IJlln.l a sun. e:ttens:io 
e comp•·ehcnsãc., qtull n san rclnçüo com a liber
dade do cusín(l. D~_Ycri\ por<'m cs~n univcrsiüoclú 
comprchcnder as facilidades thcologíc:as·! O uol>rc 
ch•pntn•to o dis~~. m :1S n camarn pcrm ittit·:', qn a 
eu proteste contt·a esb prf>posiçiio; qltlllqu~t· 'l'l•l 
s~jn n minh•\ p<>si~üo, por dcbcis que scjào os 
mea,; esforços, ltl'i de sempre <ipp•ir-mc n essa 
ül~n que teulw cotno subvet·sh·a il_a unidn.Jc ela 
i!:t·cjn, como tendente n~ scepticismo dn f~. 
(.'oluitos (lpoiados;) Podds, s011borcs, suhot•din:n· 
110 regimcn uni\·~rsitnrio todns ns seiencias phy
sicn.s ~ tnorncs, porqufl !I philosaphin dependi! 
do eum<>, dependo dn discussão, n "phl\osophi::l. 
acompanha o progresso~ mas silbordinnt• ao mesmo 
rcgim~n do pro:;•·c,<;so o da ra21to a thcologin, quo 
é n. t'OYe\nçàt•, n I'C'Vel:\Ç~n quo Ó O. f~', O admittir 
~obt•c elta n contro,·ct•sia o n du'>idn. (.M,.itos· 
apoiudos.) 

Não pareça; senhores, gratuita esta hyeothcso, 
porque vem aos olhos de tt>dos que se pude dar 
eontradieção, ainda que npparcntc entre "' fê c a 
razão, entre· o exame c a tradi~ão. 

Onde a igreja c o estado cstiio confundido~, ê 
f;teil pre\·euir pela ttnidade o scepticismo: onde 
a igreja c. o estado s~o poderes independcnt~s 
eotno entre nóJ, cndn um eusinnndo sem inter
venção do outro, a chwido; h a de vir: e em ,·ão 
~ujeitarieis o ensino religioso· .á llni ver•id~dc, 
não lograríeis vosso "intento; a "igreja,· Cllja· voL, 
é muito poderosa, clamaria todos os dia i contn} 
o esbulho de sua missão di"l"inn e especial,· le, 
'l"llnt.nria · todos os dins da'l"idns sobre a lcgiti-. 
midade d•> ensino uni 'I'Crsit.nrio ; a universidade 
por seu lado deveria reagir contra a llfl:eill, -c 
dahi! dahi o scepiicismo. ( Apoilldo~. J Mas o 
sceptieismo mntn a f~: e o ~stndo tem ncceasído1c 
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<la fú como uma base de cstabiliuade, como fun· 
<huncnto dll. l'Cligi<lo que c o principal elemento, 
o .lHOI'Cl pod~roso ·da ch·i:i$ação e da moral. 
.,Apoiados.) · 

E .Ll<!m l1a neccssid>Hie n~dmllla, scuhores, de 
estabelecer est:1 rivnlidnda entre n i:::rejn c o 
estado !Apoiados.) 

A igt·eja tem sido at" hoje auxili~r do ê.~tado, 
ello. nli•> revela pt•ctcnçi<o alg1una. ( Apciados. ) 
llont,~rn disse _muito beJ-u· um nobre d()puLado 
J.Jcla Bahut, n1eu a.mi~o: « l\ão C possi\·cl que 
l1aja l'Cceio. do clero cntt·e nós. " . Nem G possi,·el 
<JUC haj,l, porque o cl~t·o entr~ nús não tcw 
poder, ll'IO ·tem VOCa~iiO; nos :lO C•1tltriJ.rio e que 
lhe. ucv<!mos da~· poder e vocação, para que 
possa satisfazc1· a sua missãu, para que possa 
tam!Jcm servir .no estado. [Apoiados.) 

Cr~ío que. ujo aveilturo 'Utna p,reposiçiio tCm•;
>'nria dizendo quu hoje temos necessidade das 
idé~ reli~iosas corno um eon·ccti\·o da corrupção 

. tJUe la vrn., ·c . f~lizes seria.n1o:; se clu~g:tS:;~mos n 
liUUl ópoca em que .ns idóns r.Jllgiosus c.o.recessem 
do correctivo. (Muitos apoV.Zdas.} 
. ~~io contesto~ scnhorc:3, que o ensino em geral 
c um di•·eHo nla"cstn.tieu, um dil'Cito de e5õtadc~ 
IJOr<Jue ~tn v<erdaân ~n~s da t.ud.o_ convêm 'f'Jrmar 
fi CJdndu0 1 dur educnr:uo Ú fannha, e ccrtamt;nte 
não é o clero .mais proprio para preparar ns 
o.ttt1·as voca~Q,;s da socieda..Je. A cnUlara pe,·mit· 
llrú q11c eu leia a est~ proposíto uma bella 
expressão que Lamartine figura como pronunciada 
pelo estado referindo-se á igreja: "O ensino é 
u llorllem~ o. ·en~ino ó o ~spirlto humano, se Yt."'S 
e-ntrego o ensino. eu vos entrego o h·nnenl,- eu 
vos entrego o espirito humano, on vos enh·ego 
a eivilisa"no, eu abdico. » 

.!Iras se eu reconlteço tste p~ineípio , . tnmbenl 
!'cc;lllheço, ser~hores, q nc o cnsi no theol ogico 
mt1mo e connexo com· n salvação, l]<l~ teud., li 
prepat-ar o . sacerdote, não póde se~ dado ser.1 a 
m!~rveoção da -igreja.. A unidade. diz 'Valter, e 
CS3encial p.nm a legitirnUade do ensino, para 
1!e~u.rança. de doutrin~. -

'l" enho como certeza, senhores, que a doutrina 
nada Yale sem a autoridade, •tue n. doutrintl 
vacilla sem a ·autoridade, ninguem acredittl na 
doutt·ina que não tem por si a profissilo e a 
competencia, ninl!ucm acredit.n na d~utrina sa
gl'llda que não e cnsinndtl sob n dire~ào d~ 
i~:reja, que r-ecebou esta missiio ti e Jesus Cllristo. 
(Jluitos apQiados.) . 

Mas não penseis, senhores, qué· por estn ma·. 
ncirn. tenho rêSolvido n questiio da inten'cnçiio 
<In igL•ejn na. instituição Jns f.,eu.ldnde< tlu~olo· 
gicns. Snhi . ft)r,l · d., meu proposito, porque o 
no bro <l~pl1iado pelo Rio de J nneiro tam bem 
n.llcnou áa qucKtiio'. • Tratava-se d•l intenençiio 

· da lgt•oj(l· na. fundD.çiio ou inst•Luiçiio d11~ !acul· 
Ilude~ theologicas, c o nobre doput.tdo f•i nlém, 
lrulou da dlrecÇt1o do ensino, procln.mou" ell:olu· 
~ivismo universitario; foi preciso por cotue~uencia 
impugmu· es!l& idóm do nobr<l deputlldo. 'lrotarci 
agora dn q uestuo. 

Quando ou\·i o nobre deputado dizer que dcs~ 
irr.•gularidade ~ue hrmve em s~r ex.ecut lda. pelo 
ministerio da .justita a lei do.s faculdades tfieo~ 
Iogicns · resultõ.rão duvid~ que. clle eon~iderou 
de grande alcance, do funestas. · consequencin.s, 
pa1·eceria ·que .· da parte. da Sant.~ s.; se tinha. 
ostentado alguma ,pretenção .exagerada, lllguma. 
.aggressi'io ~o poder temporal, que estava immi
ncute. alguma bulia cpmo essa-in crena ®mini, 
~ou o. outra. de Alexaadre VI,-intel· ca:te1-a. 

Nada disto ha ; ti . Santa se pare<:a 'que .igDoõ>l'll 
.O.· e~ti~teneía desta lei que creou . as faculdades 
tlleologiClls. Quem visse os receios do nobre de
putado. pen~ria q'!e o c~ero ep.~re ·nós dé rewnte 
tornado poderoso tmba eon~ebtdo a pretençoo de 
dirigh: e dominar o ensino· publico. Não se trata. 
disto: trata-se si'!'plesmente de uma. que9tiio da 

co neurrenciu, de nm:1. c1n ~st:l.o dü in tcf\·~nr.?il,) no 
ensino rel)J;tiOSO, no t!n.:;iuo theolog:e~ . NiiÓ ~ por 
conseqnencLa uma questão du d,lminnr.iho do en
sino uu excJusiYisulO do clero, ~~omo · es~ns que 
t1hn ha>õjdo na França e em ou.tt·os lugàms onde 
u clero. c poderoso. onde a inthcn~ia politica do 
cu,,.., pode ser funesta. . 

Iujusto toi o nobt·e deputado pat·a com os bis
pos, que neste negocio nüo tem outta culpa seniio 
a de satisfaz~: á~ 111inha.s consulta<, e. nte pr~s
t.nrem o auxtho de suas lu7.es. o~ btspos nilo 
ol>rftrão de motu·proprio neste negncio; cons u[
ta:los, deriio a, sua opinü1o,. e a dérão confvrme 
sua consc1eucia cYang:elic.n.; não revd árão seus 
desgostos ou pretencão alguma, uiio flzeriio o 
tllCO~lr protesto, e atõ_ o re;;·l!eitavel arcebiopc' dn.. 
B<tlna. em ca•·ta pa.rt>cular que m~ diri,.io de
clarou que ellc nlio d~sejavo. que a ra';,uld3de 
thcologica fosse full,la<b. t~<> arc.;bispado du B ~hia. 
A ca1nara lta. da permittil· quo. cu lei a em re~umo 
os pnrecel'~S luminosos rlos bi~pos, c verâ a lllO· 

d~l'ar:ão que elles guardãn ;. o paiz "VCt'a <lM ellcs 
nuo mer0ce1n a suspeita de prctenç.ões que 
"~ão têm. 

Diz o Sr.. arcebispo dn Bahia: 
« Pela pr,1pria denominação do !aculdnd~s theo • 

log'icas, ellas não p~dem deixe. •· de ter um cara
cter eli:clusi\·amentc ecclesiasLico, nem portanto 
prescindir do. concurso ou appL'O\'açào da Santa 
::;é, como em todos os tempos foi religiosamente 
olJser\·udo nos paizes eatholieos, na crMciio da 
propria un:veNidade ate os fins dó scculo XVIH, 
em que o philosophismo secularisou t udos esses 
estabelae!ment?s. e· apagou nelles tQda n cô~ o<t 
n.pparencm. rehg1osa.. n 

E;te 6 o parecer do Sr. l>ispo do Rio de Ja. 
neiL·o: 

« A cr.iação· d~ uma faculdade de thco l<>gia q 1te 
ensina c autorisa para en~inar pu.lllicam~nto :t. 
scicneio. sag1-ada· da r~. <los costmMs, o di\ llis
ciplintt ccclesiastica, o qu~ intlue pod~rosamentc 
nt1s habili taçlies para. os cargo.~ do offieio sacer· 
dot:1.l e pa.storal em todas ns suaq gt•adações c 
sem dllvi•Ja um objecto rclil!'i<lso a cujo respcit;• 
n•io se pôde prescindir da inteJ'Ven~iio do~ bi<p .s-" 

« A. estes como sueecssores dos ap~Jsto[os, ,1 
qttu loi e·onfindn n misslio ele cnsina.r 1\ scienda 
da. salvaçíio po1· si mesmos c por aquclles CQIIl 
quem repartem este tlü\'~r de sngrado mi niste·rio. 

" E1-mtcs d~cr:tc omnc< ue>~tc$, brtl'ti<aute.~ co$ .. 
àor.entes eo.s scroo,·t: ontn'a q'Kccunzqlt.C l)r-::i'n~ari 
"Cobí.s. [Matltcu~ ~s. l'J o 2iJ.)» 

Allegn o mesmo llispo que nn. tn,dcrna uni· 
vel'.<idade da PtlL'iZ, eL•anda pelo imperador Nll· 
polcl!.o I em 1808, pt•eseindio-se com efl'dt~ dot 
a.pprovaçiio ponLillcl~.-· mas dou-se aos arcebis
pos, bispos das dio~éscs, o. intervençilo na esco
lha. dos proCeasores, que crão eile~· os quo os 
propunhüo a.o governo do impdr&do• ou ao 
grão-mestre da universidade em listas tl'iplicds. 

Allej!a t11mbem que a primeira universi.tad"'d~ 
Pa.riz foi fo.nd.ll.da com intervençào do poder espi· 
ritual Otl do pqntifice Innoceneio III por uma sua 
bulb. de 1809. 

!lias o nob>-e deputadc, .contra todas estas oa
toridadcs, oppüz · uma · c.erteza que eu ll.dmirei. 
·c que me~mo invejei : diz-se que o negocio era. 
claro, era simples! Quando o nobre deputndc:.

·&e cxprimio de&ta ·maneira, pensei que o nobl'!>' 
deputado ·nos traúa alguma concordata:, algum 
reconhecimento da parte da Santa Sé: não, se
nho.res,,não nos t~ux.e ~oncordata alguma ; pens~i 
que forte nos prmcipiOS que regem a ntatet·t~ 

dle p()dia fallar assim, e com tanta certeza. Não. 
o nobre deputado apenns proclamou o prineipk>
:do r.x.clusivlSIUo. do ensino-geral e absolutamente; 
não. direi que esse uelusivismo é uma heresia.;. 
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mas qne eer~~_mcnrc 1\ nmn proJlOsi~iio tl'mer:t· 
na; porque no,. Y•' mos que mesJUO · Wn l~rnnça, 
onde prc<l<>minool o espírito uuiwrsit,wio, :~hi o 
exchlSl\'ismo n:ln ~ro. ndmitU<Io, ahi n l~•:jn tem 
concnrrcncia, porque nlti s~ reconhecem c se dotão 
os semin:tl·ios do ·c,meilio <li! Trent.o, abi ('Jla 
tem intcn ençiin, s~nr!o quo !\aJ>nleiio con~cu 
nos · bisros " cliro.ito d•> p r O(X>Sta t r íplice pnrn o 
nln~i 5.t cl'i.o theologico nns tn ~·smas nnivol"'$id::ules. 

O. nobre <leqntnclo i1n·oeou n ígrejn lusitnnn ; 
tnas, ~cnbore-::' . dnhi não tircm.os ccrt.e;zA, por
'-]ne .cssn jgn"jtt 1ulo é Cútno 1\ gn.lllcnna, que 
tem os seu~ dh·e>~os dcfi~ ido~, firm:'dos por meio 
de concor·dntas. :-<~o. a Jgr~Ja l us•t•ma Cundn-se 
principnlmcute no padr~ndo,. <J o p:1d1·o:1do é uma 
coucessão, c umn fnculdndi! dn Sno.t.'t S~. O nobrl! 
Jeputnllo npcnn~ citr>u f:J.ctos ; o que se fi!Z, ·de-· 
\"Clnos faz~r9 ~i:i n1ui o argumento do nobre d~ 
ftUIJldO. 

Assim, senhores, cu u~o ,.;,n a snher pelo 
·1ne o nobr~ dcpn.tnclo diss~ sen!io o trnc jú s!"lhia, 
·~ e que i\ \'õfú)'t1H\. <ln. univcrsi .ln.-1.~ do Coiniln·a 
fvi fdta sem a inten·cHt-ii•"' da Sant:l S~. Eu 
não jnlgo im procedente este fado, mns o quo 
digo ~ q UC: CSt~. facto - isolado n~\0 c"l'l\ ·bos tant.o 
pam rosolvcr a <Juestà<>, uiio era bsronte para 
•1ue o nobre deputntlo com tanto lif•lll, com tanta 
certeln nos disscss·~ qu~ ·c. nc:pcio em claro, 
que o negocio era liquido, 11 lllC condcmnasso 
por<}IIC consultei, porque p 1·ocou·ci ·np.?io. 

Eu entendo, senh•Jres, 'l.Ut' o estado póde ins
tituir ns facuhlndes throloA'icas sem intervendo 
tia igrejnt qu~ a i gr~j;\ póJc Pcn· igual in stituil-â,; ; 
entendo qt1c. esse dil"l:ito c! l'~Ci!Jl"()tü, ou .;umula· 
tiYo, t)ne compete no estado ú q lte compete tam
bcm á igreja. ~Apoi"ldos.) C-ompete no c;U\<l(', 
porqnc o estado tem in tcress~ na di1Tl1s11·~ da. fé, 
tem lnteres•e na e•tabilidn(}c ua fo}, t~m inte1·esse 
na formação dos sacerdote> qtte se desLinão a os 
altos ::r(tos da !!Cmrch:a ccclesíastico (apc,iadosl ; 
compete ::, igreja. porqnc e.stc direito lhe. foi dado 
pela J>nlana de D\m;;. EntenJo porém Ql\0. n di· 
r~c~fio <lo ensino qnc o estado institue nr~o pólla 
presein:'li•· dn . mtorw•nçiio !la igreja, para que 
csi.Q ensiuo tenha antoridadc, pao·a que tcnhll. 
uni Jade e 11ara que tenha fé. Eot~·ndu t:unbeu~ 
que o ensino qttC a igreja instituir est.:"• s ujei!<> 
:, inspecçiio do estado, por'l.ue o estado tem innu
ferivel dit·d~o <le in~v.eccionar cs actos dt\ igreja, 
nfim dê que u~o se]:io prejuukincs no cst:tdo. 

A inslituiçiio o]ns t.lcuiJ nclcs, o>CilUO un1n p•·o
tecç•io clnda h l~rcjn, sendo nm nn:tilio pnra o 
brilh''• para o lustre d.·lla, não. wrcce dn inter· 
,·cn\ti!O da · i:;:reja : a uirec,:lio Jo ensino c:1rcce 
<la llli•Jrvcn~ao. Er1 :lJlp~llo pn1·n o t•stemunho 
do meu Jlr,bro nmlgo o· ~r . . ministro do imperio; 
nunc" ti\'O duvida a rc;pcito da instltui~no d•\S 
facultlndcs th,lo~:icf\s, semrro op inei qu.i poJia 
o estado instituil-ns .. • 

O 'Sn. 1\hxi~Tno oo l>~I'El<IO: .:....Apoind '· 
O Sn . . ~Am;co .: - .. . · mas n dirccçito d•l cosin:l 

n~ _ . podia pre<clndir d ·o coopem~;:i.o, da inter
':ençiW dn iA"reja, e poi~ de,·iamos considerwr·.os 
bispos c;,mo <lireetores natos de3sas faculdades. 
Asriim se proccden · na llel,.ico, onde a.'nnh·ersi-
4nue ele Lvu,·in foi <Jstabcfccid•l sem a intcrven· 
'iiie do para, ma~ onde n dil'ecçiio "ê confiada 
no bispo. Esta autoridade . b3Stn ..P"r" n garantia, 

·basta para a autorld••de do cnslllo.,. . 

r econhecidos em touo o ot·bc eatholico. qui) n ~;;s.:-s 
l!>~ios scj>lO nnnexos os diNitos que os canonc:> 

. lhes nUt1bucm como o de Intervirem os dou teores 
nos concílios ..• 

O Sn •. P•·~~m.\ D.\ SrL,.,., _ Logo o gov•rno 
p&le crcnr as faculdades thcolo::icns sem a in
ten·en~iio da igreja. 

O ~R. NAncro:- Ainda uiio disse o cont rario · 
o qnc me admirou foi n .:orteza do nobcc cl~: 
putado, foi que me elle condemnasso pOr<JUC 
consultei. " Quem du,·id•• de seu dh·eit.o, nii.o p<~tlo 
no depois sttstentnl-o : » n1\o duvida de sou direito, 
quem procur:l o o.poi<' da opir.iüo, qnctr. . procura 
forn~al-n : a ssim ~ã.? hn Kovcmo rcg!llnr que ni'io 
duv•de de se" dLre•to. um poder mdependent~ 
n:1o s_o dcsmo1\t!i~a p~rquc r~~pcita e dá consi
demçao t\0 out.ro. Bnstantcs diffic~tldadcs j:\ t~mos 
pm·<1 qne crcemos mais esta. (Atloim!os . ) 

E fique o nobre de putado ccrt·l que ao passo 
que tomo em consideo·ação ns du'l'ida.s · pt·opos:a;; 
pelos bispos, . tenho a necessnria ene1·gia para 
•·cpcllir ns invasües que se queir1io fazer nos di
reot.Ls d<: scbernnio . ( • .tt>ttiall:>s.; Glorio-me dn te•· 
procedido como proce,li : c~ton bem eOLl'l n minha 
consciencin de ministro, de catholico, de cidad:io. 
(Muito,• IIJ>oiados.) · 

O Sn. Pts·ro DE C.urPo~:- Procelen m\\ito c1n 
regt:n~ 

O ~:\. N.wc~o :- Senhorc.;, s cou eh::unndo a fA:r.et· 
nlt:tJtmas considcrtt~õ~s politicas • . Porque n politica 
f.;i mettidn, uüo sei s~ a proposito, nesta <lis
cnssiio do · orç~mento ·dos neg.:>cios da justiça ; 
u~as p1:ocuuue• .!!e•· breve, P.Orquc em .nmiws 
d1~eussoes n poht>ca tem cn'6tmcnto, cntrct.'lnto 
qu~ n minha · def~sn relath·n aos negocíos da 
justiea si> nesta occasião é co.bivcl c mais pro· 
pna. 

O n<~brc deputndo ·pela proTincia. dn Bahia, 
quo cstreott esta · <llscu;sfio, contimtou. a consírle· 
nw vacillnntc, 'du\' idos:t , a politica do ministerio; 
rcpetio o que tr><lo~ os dias se tem dito, o bor
dão de tndos os tliscursos da opposiçílo -nest·} 
anno. 

-Me parece, senhores, que ·não púle ser mais 
clru-a c mais delinlda do qne é a pollticn <lo 
minosterio ; niio ha, porém, pcior cego do qno 
a'}nclle -qne não q ller •·er. (Apoiados. ) Sel·ia pre
ciso. senhores, pnm qtte a · politi:a do · ministo
l'io nctna! fosse clara., que eU.tl se conro.·mosso 

·com n opinh1o de nlgum dos c"trtmos da · casa ; 
mas isto Hiio 6 possl'l"el. · · · · 

Reconheço. qne uma política r.dccticn, que uma 
política que n:io ê extrema, es tt\. sujéit:l' a · ~stns 
diffienldactes c intcrpretnçõc5. (Apoi!!dM. ) 

Senhores, a· política do mlnlsterio ~stit cxprcs· . 
S:tnlC•lto nssignnlada no prog'rnmm:1 do d i,.no 
prt!-'idente do conselho, c'l.:plic!ldn uma c muFtns 
vezes ·nos discursos pot· cftc proferi<los, nos dis
cursos do ·todos e de cada um dos membro~ do 
gabinete ·; será ainda pr~eiso rcpetil-a m11is est:< 
vez? E a o farei em resumo. · ' 

O Sn. P•au·:wÀ o.\ SIL\'.\ : - Vai eontmrÚu· 110 , 

~ós nno·qucr~mo~. senhores, ncnbnm dos extre
mos; n6s n:\o qtiercmog · as idt!A~ ·absolutas que 
dominá.t'ão em outra :é1!0C1l. (Apoiados.) Não que
remos n pt·essiio de !!J)(), porque vemos· que não 
é mais occasi•io de lia. !.4poiados.) Ainda que nos 
annassemo5 da ·eabe~a até aos pés. ainda que 
e3th·es~mos dispos tos a ferir; contra quem·ha· 
yi!lm.os·de cmp~egar- os n_ossos solpes1 Não ,·emas 
1n.lm1gos :· scnamos Qu1xotcs · neeommettcndo· ·oa 
moi11lios de · võnto~ (Apoiados.) .Não qtteremos. 
tambem as idéa~ exager3das qu~ fvrüo o' objecto 
do .antag~nismo e 'd a luta-que ·eessou, idé~ yligas 

seu prtnci pio. · · 
O Sll. K-<nc..:o:·- Kão, melt senhor, ha muita 

· d!fl'erençn cnt•·e a instituição do ensino• é a sua 
· drrceçi'io c e:><:'crdc!O'. Entendo que, cread:& ·a fa. 
~uld~ ·le, devemos pedir a appnwação de Sua.· 
l:i.a~ttdn1~ l'n-.1 da~· i_mpo_rtancia, para 'd.ar· pres
ttglo !\~!; g>':Los· C:tllOn!COS dMta fact:ldlldê. (Apoia
dos.}< SO ·nós .. queremos quo . coses grãos· s'cjiio 

c mdeftmdas. · · · · · · 
Kiio· qúereinos. o exclusiYismo de nenhuma da~ 

opiniõés ; · queremos :l'depuuçiio .das í.têás extrc
\llàs. que·remos o ccleetisriio das · opiniõ.lS , que·
remos a ~OCRt.ão de t)dos· os· talentGs em bem· ao·s 
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inkrrsses collcctiv' s da :scci~dod~. (.lpQÍ<HlO$'.) 
.:\in la isto não o' claro, senhores·? 

N:io <fUert>rnos .ontinuar, porque a época ê <li· 
.,.,,.s3, porque niio é m!l.is tempo disto; não que
l"("mos tambenl. substituiJ•, porque s.erin: ineõrrer 
uo mestuu n1nl que nüo querP-mos contilniar, scl'hl. 
fazer uma rcacçiio, seria subverter a sociedade c 
niio Cl"UPlO.S :nós os moiQ proprios pnru fazer umn 
subslituiç:io, uma suhver~ão. (Apoia<lus.) AinJ:. 
quereis mais claro? O ministerio não pódc pre· 
tenller a fusflo dos pa1·Lidos, porque a fusuo dlls 
partido.s, co1no já uma v~z dis~c nesta casa, dos 
pa~·tidos ~oDl seus princij:)iOs, C()m .s~!ls tradiçõe;~, 
•l 1mpossr\'el, porque entao as opm10cs exagera· 
das haviil.o de predominar e ueutra!is(l.r o.s 1déas 
conservadoras e mod~rodas; niio qu~remos o que 
cu amais conciHa~ão pessoal. senão como prova da 
nosso. sinceridade; eomo o meio e niio como o 
1lm

7 
Como em:ito dü um prinejplo e não cúmo 

p•·iucípio. 
Esse principio, sen borcs, c u política con ser· 

~·aLlura com a clausula do progress•.> ... 
L:' :>tA ,-oz :...;_ Rellccthlo. 
O 5R. NABuco :-... reflectiL!o, sim (apoiados), 

justificado pela experiencia. Isto é v~go, é inde
finido, con~em reduz1r isto a umn id~a. a umn 
I1ypothese. 

Senhores, esta obse1·va~ão poderia caber antes 
do ministe>·io se ha~·er pronunciado em favor de 
11ma idéa bem determinad~•. O ministerio já dís>e, 
elle adepta as incompo.tibilidades. por meio dos 
cireuli)S: hoje, t:)Or consequcncia, nij:o t~m os nobres 
deputauo3 mnis pretexto pam dize•· que a politka 
do· govern() não é defin.ida. 

Quando for n discussao do projecto qne consigna 
cst.à idea e pende no senauo, u ruinisterio po1· setl 
6rgão principal·exprimirá ns ,·nzijes porque ~dort:~ 
J) desrJn sinceramente essn re!01·mn eleitoral: dn")i 
pt>r ora. sõtnente que ns incotnpat<bilülades redu-
7Jdas aos círculos nüo tem esses ineonYenicntes 
qut. se argtüriio n$ incompntibilidadcs por pl'O· 
vincit~s; >\magistratura· nõo ficaro\ pt'iYnda do por
lamento, ou de aspirar ao patlamento, não ba· 
verá de repente e como :~e suppunha grande falta 
de babiliLaçü<•s pllrll o parlamento, por não l1avcr 
ainda. um substituto .para R mag:stratura, que 
deixaria grande Ya.tio s~ndo incompatível. 

Nem, senhores, ns incompalibiliuades indirectas 
e como condiç~io do cmpr~go se podem tc1· como 
ront~."Srias ú (onstitu1çliv. Seria preel~o parClttne ellas 
fo$scm contra .n constituição, que. ao admlttisse 
11m absurdo,· e é qu.l a oonstituiçno, que nlilis é 
a garantia do Iibe•·dado dos cidndllos contra .as. 
~~~~~ses, foss,; umn s;m·nntia dn~S. cllll!ses· eontra. os 
cidadãos. (Ap;~iallos.) E•·a pt•c<liso que o. I!Ou.<t.i· 
~ui~iio, quo coutlllgl'l\ como sua. base essencial a 
divisão. Cios poderes politieos, qlli~csse a !uS>lo 
desAes pod~res,. fazendo p~rt.o- do uns ~ de outros 
o mesmo pes;;onl, ~e.Jdo e81les poderes de fll~to 
confundidos. · . .· 

0 Sn. M&t.LO FnA:>Có :-Apoiado. 
O Sn. N.t.uuco :-Nil.o· é meu proposito, seiilio: 

res, nem a: occasiilo o permitte, tratar dos· eireu· 
los; (l.irel apen~' em resumo, que:os dreulos pode!"~ 
trazer .-lllg:ml\ meom·oni.entes, mas .el!es mostrl.la 

uma· vaDiagem . domirtante: qlõfl. não póào ·deixar 
de ser sensiv.el .a todos os .olbos·: esta. vantagem • 
;., senhores, 1t possibilidnde, a probabilidade de 
poderem ser representadns . M . p&rll!-meuto todas 
as opiniões· politicas, e · esta ·-v,,ntag~m tôrnarã o 
system~ rep~esentath·o uma· verdade, (Ap&la•.lllS.) 

'S()rá. ·ccntrnria iio · uli pas~'idetis de 'QUC · nos 
·fallou h ontem o' nobre' deputado· do Rio de J'a. 
neiro; ma!, scnhor,es, é umo:.grande garantia para· 
o systema re!)Tt:sentativo. (Muitos apoiados.] 

o ·sa. TAQUES :~A eléiçiio pela fôrma aetuàl, é 
um bambunio. 

TOlolO :\. 

? ~n .. NAm:cn :- Hontem .f> uobr.J ueputa<lo p~l:t 
,plo,·mcll!. do Hw de Jane1r0 t>"atoll l'.Qla muito 
dcsabrímento Q meu nobre nmi,.,o o S:·. n\inistro 
do impel'io •. por 11m,\ proposi~ão que cl\c aven . 
~urou. n~ dJscussão tlo or<;am ento d~)S n1~gocios rio ~ 
unperto. · 

O nobre d~putado pelo Rio de Janeil·o, fazen· 
do-se o unieo representante c depositado das tro
dkucs c uu confiança da opinião conservadora, 
!alia todos o~ <lias enl nome dessn opinião; c 
1st~) deu •. lugat• a qu~ o tneu nobr~ amigo o St'4 Ini
uist:·o Jo ím pc•·io se admirasse que o nobre de
putado assim se exprimisse quando o· miniStN 
actual tinha o opoio dessa opinilio representada 
e expl'ilnida pela maio1'ia llesta casa, do senado 
e do consdllo de estado. ( . .J.roiados.) :\ia> como 
combateu hontem o n~brc deputado este ar:::u· 
mcnto do -8•·- 1ninistro dos n~gocios do imperid t 
Eilc nos disse:" a opinião official niío vale nada, 
s enhores, a. opiniiio real é que vale. tudo. » s~. 
gundo o nobre deputado o qu<l vale é o que s~ 
murmurf\ .aht nos cort•cJores c não o que se dl.i 
neste sul!io! ll:!ns o goycrno representativo " o 
gover>\O da publicidade; e como pois devemos 
acreditar antes no que s•! diz pelos corredores c 
ante-salas, do qlle nnqtlillo qu~ se diz neste i~
cintu l S.:gundo o noi>>'C deputlído o yoto desta 
maioria n;io tem importnnci:\ alguma, P'•rque ell•; 
niio quer dizct: ~cnli>? o uti 2)ossidetis ! A maioria. 
vota com o mtmst~r10 -porque tem receio de ljne 
venha n outra política! ! 81·. presidente, n maio
rin, o paiz que apreciem ·a esta proposição do 
·nobre deputado, n qnnlmc pnracc evidentemente, 
sen:io um a injuria, no menos umn injustiça. (Jf•l'i· 
tos t.lpoia•!o.o;.) .. · 

O ministerio, senhores, o tem dito mu.ítns \·ez~. 
ni\o ql\e~ 'lln ~poiu imlecisD e· duvidO~Q. J.>o~ be111 
do pniz, cujo YOW é que os seus 1·epresentant:s 
tenl1í\0 n conseienciR do dever, e .a corag~m dn 
posição. qu., Jh~s confel'io (apoiado;), po~ bem 
das princi plos, em honrn. e no interesse da maio
ria, c0nvem que ella se explique ft·nncam.mte, Oll 
prô 011 con Lrn. '(Apoiados ) . 

Emquanto pN·ém. ne~tc salão ella não se pt•o. 
nundar contra .o ministerio. o nobre dcputntlo . 
h a de ~0nscntü· que cu Mrcdite nntes no. que Tcjo 
e ou~o no snlii.o do que· nnquillo que se ·diz nos 
corredoras. (Apoiados.) 

O Sn. 'V.<snllnLF.Y (miHt,-t,·o da mm·in7ta1 :-E: 
aonde ha os mexericos. . · 

O Sn. F J·.ntu7. :-Assim aereditaYn Guizot; mas 
enganou-se. · 

O Sn. K\m;co :-Senhores, põde ser qlle thti~ot 
so enconnssc como agora nl)>:a:.i dizer M nobre 
deputado, põdc ser que tndo seja nppnreneia; 
mns. o nobre dcputrtdo ba de eom·ir em que nã\) 
ba outrn presumpti'h> no systemn representativo 
senão a m11ioriu, ·outro meio de conhecer a opi. 
nião' senão n· mniooitl. (,1poindos. ) Ao co11trario 
dar-sc-hia a ariomn\ía de ,-altir nnté3 a minoria. • 
_que a m.Uoria. ·· · · _ 

Senhor~s, o projecto de· rero.rm~ .'da lei judi· 
daria que tive R honra. de ~resentllr -nesta casa, 
e quo mereceu a appro-i'açao . da maioria della, 
é tambem um b()rdno de 'todos õs discursos, So
nhares, eu não poderei discutir· essa lei porque · 
me falta t-empo, c seria, :preciso repr.oduzir o que 
.disse nl\ . propria discussaô della, como se tem 
reproduzido o que se disse contra ... (Apoiados.] 

O SR. l\fi~Jsrno n,~ M.t.nn:nA :- AlCJn de que <> 
regimento probibe. fallar-se sobre o "encido. . 

O SR. N ABuco :-.;: 1nns ··nu o posso· forrar-me 
no. d.e\·cr de repellir as si~istras intenções que se 
·tem emprestado a ~ssa let. Alguns ~o~~s dep~
tados di~cm e repet-em que· essa le• e Ulconsh· 
·tuctonal... · · · : · · · · 

O Sa. FEn:tAZ :-Pe~.o a pal9.n<t para respÓn<ler. 
. 17 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 16/01/2015 09:42+ Pág ina 8 de 26 

130 SESSIO E:\l 10 nE JULHO DE 1855 
O Sn~ X.H3:l:l:0: -. ·~· UllS, s.:nhorcs?. :p:.r tn:l.ls 

tr:.l<:>s que eu dt' ao juizo n'io p)S'" :Ht>ngir com 
as ra.zõés desta incon;tit.u.cíonalid:tJc. ;:i.; iucJil
stiLucional é e>se project~ po rqu~ lim!ta. os 
caSos do julg:a•ncuta dd ju1~\ c:tt:Io ineon::;tltu.
dona.l ~ t> eodigo do procêss? qu~ astal>::leeendo 
o jttry uilo lh':' co·•f~ri_o o Ju)ga·n~niu .u~ t<l~os 
o3 oriu1es (apo~ados); InconstlLUCIOnal c a. le1 de 
ltiOO, porque lionitou a jurisciicç LO •lo jut·y_; a 
constituição porém estabelece qt\c haverá JUIJ 
rw,; CllSO$ e pelo moilo que o> coJi~os ddcrmín"-· 
1·em. (.lpoiaaos.) r-ao c p,.is inconstitucional a lei 
que estabelece, augnumta, ou dimiuuo esses cas í>s, 
c regula es~c modt.~. 

Mas essa lei mata o jur.r porque o con~n· 
1 rn. porque lhe tira par L e de snas ~ttltribuiçi)cs. 

O Sa. BR,~:m:i:o: -Iss~ é illconl·stavd. 
O Stt. KAnu.::o:- QuautJ ú primeira [!arte 

Ues;;n. àtgui~lio, con,•étn pt'cvenir '}lH! o l'H\ Ije~to 
de reforma ju.diciaria que passou nústa C:33a con. 
centra O jurv, não nas C:lUC~U~ UC COUHl~~a, mo>S 
tambcm o estende nos municlpios popuLoso; que 
.for~m designados pelo go,·erno ' não <l pois 
-a mo1·te dó jurY, mas a ~na :;ah~açito, essa 
çQn..;cntraç.ào eu1 ~ ingares que ofr.:reccnl ga•·antins 
de libe,dade e <.1e segruança; o que quer o 
projecto e tiral-o dos pequenos lngarejos <>ndc o 
Jlll"Y não é sen~o o ins~rumento da vingança c do 
patronato, [.Muttos apowdos.) · 

Vós tendes conhecido a f1·aqucza de vosso. ar
gumentaçno, e ~-os soccorrestes ao libemlismn, 
f:tllastes em nome da líherJaJe, vestistes as panuas 
do paoo;oio para combater o projecto. [.olpoiados.) 
Mas qual é o líberat que tendo conscienda de 
,;~us principio$ póJe que1·or quo a honr:l, n liber
dade e a ,·ida do cidadão estejào á mere<• dns in
fiu~ncias perniciosas dos pequenos lugares ? 
iApoiaàos.) Ao co11tr:uio o principio liheml, o 
principio generoso, c que o jur\' pao·a. bem ~.:mmprir 
;1 sua. missão seja colloca.tl.o entre as gmndes 
populações ~apoillclos;, ahi tlOnde os juizes podem 
ser iuc:rtos. 

As condi~<ie~ essencia<)s do jun· ó que os jui
·~es ~ejào incertos o teu!Jiio liberdade (apoiados) ; 
e que liberdade tem esses pobros jurad••S do 
iatel·i<>r do po.iz? Como podem ser incertos osju
l"ados, nondc o numero dcllcs é pequeno, aonde 
são sempre os mesmos e conbecic!os? O princi
pio liberal e generoso é que o jury seja chnmado 
p:u·a os lug11rcs em que ha. concnrso de influencias 
<: inie1•esses, potrn qttG fiquem neutrDli,..,.Jas as 
p:~ixiíes o os int~resses da f;Jmilia e da nldca; o 
pl"iucipio Liborlll o generoso 0: que o jury f•mecionc 
nos lugares em quo 11. opini1i0 puulicn se póJc faze L' 
sentir, nonde a sancçilo moral seja eorrectl v o contra 
as opinil>es o yatronato da ald~o.! [Apoiados.) 
' O nobre mmiatro do imp(ll"io Yos combateu n:to 
fawndo-se liberal como '!o& parec~u, mas no ter· 
reno lib~?rlll que tomastea, ou como liberaes que 
suppuzestes ; clle -..os disse' .._,·ós nao sois o~ com
petentes para. appellar para os princípios do liberalis
mo, YÕS nii:o Lendes autoridade nessa rnateria, e 
portilnto d_evemos recorrer aos ho1_11~ns mais pro
prios e mats eompetent~s paro dee1d1r e;sa ques
t.~o, e· !~i )lar isso que el\e . citou ao Sr. Paula e 
.Souza e o Sr. V erguem>. 

!:ienhores, a camara me permittir:i que eu léa a 
opinião desses dons d~s~nctos che!~s lil>cracs pro
fe•ida no senado braz1lerro e fic:arcls convencidos 
de que o projecto não e anti-liberal como se in· 
cnlca. 

O Sr. senador Paula e Souu.. no seu disetu-so 
4lle vem 110 Despertadol· de 25 de Agosto de 1811, 
sustentando este principio, eis aqui ~ suas razões 
{lenda): ~ A maior pllrte dos males que nascem da 
instituição do jury entr~ nós tah·ez pro-..~nhiio de 
duas causa~ : Mtribuição e)tclusi \'.ll dos juizes de 
paz para formo.r culpa, e reunião de conselhos de 
Jurados em immcnsns partes. Sendo a reunião só 

na~ cilbú•:as de com:u·cn.s, os j uratlos o.los di v~r
s~5 municipios que form~o aquelle çirculo)udiei:t-
1"10 Ott t~rm.~ coneo\·remõ p:ora nlt1, e d~lKar:i de 
appa1·ec~r o predominio de un1a só familin nns deli
bera~3e;; da jurv. 

" A isto objectou-se as distnnci~~ ' o:cistiro\ d~ 
facto es~c mal ; mas é mJlilor qu·! a> pc.;so:~.s 
mais rkns d» .lu.ga't'., e, por conscgu.iTití'. ·mais 
intcre~aadas em_ que se punão qs Grime$ e não 
haja desordens, s"llriio o incommoda de ir a 
un'l lugar Unl pouco mais adiante, do qn: reine 
a impunidade. Reconheço qúe é incomm.~do viajar 
entre nôs; mas não é tao l:fll.ndJ incommod') 
que nãn s•ja tolor:wel , as dist:lncias scr>1o de 
10 on U lcgun.s, ou pouco mais; aind(L porem 
1tilo sendo assitn, es;e 1nal nada seria em Yista 
dos muitos bens 'l"C rcsultar:l.i"i <la centralisacao. 

« E' portanto de absolu!a ••cce;sidad~ que isto 
se refürme 1 que s~ re11na ·o jury unicamente · 
na c.ll:.~ça J~ comarca. embora se nup;montem 
os cir~ul<>s judicia.rios; só assim !X'dcrA havel" 
\ndcpcndencia, o que não s~ d;i. hvj.,, pJL" isso 
que as hom.ens couscicLlciosos recchio s~r vjctima.s 
per darem o seu voto 1!vremcnt~, uo quo têm 
havido exetnplos. Demais, todos os que silo ra
zcnueiros sabem que o que custo. ao folzendeii'o 
é . s:.hir de sua casa. : porém logo que monta a 
cavallo e se pt·opõe a fazer mna l'htgem, lhe. é 
indifferente marchar n1a ís trcs ou quatro le
gu<\S. " o Sr~ sene.dor Vergueir,,, no seu cli.<Cil!"SO qui' 
vem no Despe>·lador de 2:1 de Agosto de 18~1, 
quiz que em lugar d" Gil jurttdos se marcassem 
pelo menos 80 pura a fo;nna.r;ii.o de eonselho>s, o 
gu.: era muitcJ necessario, d;zia. elle, pm·quanto 
. todos con~ord<io na cr»weníencia de acaba•· com 
as i11{/uencias das locaHàades, as qwu:s tanto 
menos (O>'ra tem qu!:lnto maio•· é o t~1-mo. 

A ou.tra Meusação· que se fnz ao projt·cto de 
reforma jndiciada é qlle elle tiL-a g1·ande na
mero de julgamentos . dú ju.ry : mas a -..erdade 
é, senhores, que c~ta lei mio tira ao jury senão 
.o que clle hoje de íucto não t~m. porque lhe 
faltll. o tempo : o.s ses,;õ~s dlll"tto apenaa 15 dia"
e o j ury eon geral só mente se occnp~ eom o.;; 
processos de crimes inafio.nçaveis, ou com o jul
gamento dos ré~s de crime~ ufi.nnçavcis quo n~ 
vodem prestar fiança. • 

K ôs ven1os pelns estatisticas cl"iminaes que
no sextennio de 18.18 a ls;)3 o jury 1ulgoa. 2,032 
hon\it!idios, e sómenta 2,lt6 farimentos, compre
bandidos neste numer() muil:os ferimc!ltos gra· 
v<~s que são inafiaoçaveis? é possivel suppôt'·lie 
qu~ neste po.i~ hajiio mais homicídios que feri· 
mentos leves? E' possível que baja e~sa p~o
por~ão que a csta~stica mostra entre os .-:rimes 
afiançaveis e inallant.aveis? Não ; é ~11e grande 
~rte dos afiançaveis não siio jQl~tSdos, ê qae 
Sõtn.ente o siio os réos de crimes afianç_aveia q11e 
silo p~esos, tl não prestão fiança, Dabl 11 OOns-l
quencia e que esses crimes ficiio impunes. é qna 
o ·pa.iz se póde barbarisar por ess.a ímr>unidade, 
porque essea c.-imes pequenos habilitão pal:":l os 
grandes, e entre uns e outroR não ba mu.itas 
vezes outra di!Ierença que o resultado material, 
o favor da divina providencia, que faz que o 
f;?lpe· re_sYale, que o· pu11hal não ac:erte em. uma 
Ttscera 1mpo rtante, ou. penetre menos uma hn:ha, 
que o ag"r~ssor trema e -vacille, qno a Tict.ima. 
se salve."' (Apoiados.) 

· Di~ia eu 4 este respeito ·no relntcrio de 18:>1: 
« Estas restrir:Çoos não impottão. · menoscabo 

so jury, que ali4s ft.:a".julganc!o os crimes mais 
gra>"es e 1mportantes em~ relação ao p~der: ba 
impossilidade pr.atica ·em que ~es cnmes. por 
na.merosOll · ~ pela -ra.ziio · do pequeno nolme-rG de 
sessões judieiarias e breve duração deUas, sejãn 
j ulg.a.dos P!llo j ury : a consequenci•. é . que i~fi.
nitameute md~X:isos clles se podem consuierar ma-
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pune.>. on tiio t.~u·dia ll punitiio que niio produz 
o ciTei to tnornl que deve produzir ; sobrel~\·a : 
1.4 q'w os ré·>s· com a n <>,-a disposição serão 
logo julgados, e nilo 1lcarM presos, quumlo ndo 
pod<'m prestar fiança, por tempo maior que o 
i! a lJCn n, como só e acontecel' ; 2-• que os ju
mdos ni'lo seri(o incommodados, c obrigados a 
!a ze r o sacritieio de abandonar seus nr.gocios c 
occupatões por auwr de processos üio pouco im-
po•·ta•nes. • · 

Em França, s;mhores, em H-IR, quanrl,; se 
trnt..•t\ do est.•belecer n constitui~fio da republica, 
o~ cxngcrndos quizerao encarregar ao jury o jul
gamento dos crimes correccionaes, mas não o 
pudcriio eonSCf>UÍr, porque a voz poderosa de 
Dnpin demonstron. ate a evidencia que ainda. es
tando reunido o jury permuucntemeute, não lhe 
e~:l possível julgar todos os crimes cnrrcccionaes 
(apo.ados), c su bsbtio e prevaleceu. o codigo de 
:Napoleilo. Ora, não se póde ter como menosca
bo ao jury tirar-lhe aquillo qllc elle •·ilo pódc 
fazer por !ãlta de t('mpo, livrai-o de um incom
nlodo, tornar mais fac:eis e menos duradouras ~s 
reuniões do jury. Quantn :i imprensa, não vejo 
razão para a ·guerra que se declara a esse pro
jecto. l<'ica salva a doutrina, ficn salv.1 11 impi\
t.llçil:o de factos determinados : a disposiçii.o do 
pl\>jeeto véYS& sómenta sobre a injuria, sobro im
:putnçõcs vagas : não é J.lOSsh·et, senhores, como 
)á diss~, elevar-se · a injur.a á. cathegoria do crime 
politieo, a imputação va:;a á catbegoria de pçn
samento, e , -6s sabeis o abuso qne se tem f~ito 
desta át·ma (apoiados), contra reputa~ues ainda 
as mais solidas_ [Apoiado~.) . 

.Sr. presidente, o nobre deputado pela província 
da Bahill dirigia-me uma ·c~nsura acerbn por. 
causa do decreto relath·o ãs sociedades em com
manditn. Duns questões forão pelo nol>re depu
tado h-aladas: primeira, se a~ sociedades em 
commandita podem dividir o sou capital em 
neções; segunda questiio, se o governo tinha di
l'Oi'to de mandar cal\cellar o 1·egistro dessas so-
eiedade5- -

E' nceessarioL Rcnhores, que en reproduzn :1 
favor como forao reproduzidas contciL us 1·azues 
em que consistia a discussiio da imprensa, e as 
razões que em face do senado expendi sobre esta 
materia : cu o farei em r!!Sumo e perfunctoria
mente como o exige a necessidade da tralal- de 
outros objectos. , 

Qunuto· {L 1• questlto-se as sociedades em com
mandiu podem dividir o. seu cupital em actõns, 
o 1• nrgun1ento negativo é o seguinle: Quondo, 
senhores, o legislndor define c C4ractcrisa ns 
diversas cspecic~ de um gencro, e mnrca as ditrc
rencas de 111nn c de outra, ecrtarucnto não so 
]WX!o npplicar n uma cspecio .oJl aUribuws <lUO 
clla ~onccdcu ú nutn\, do contrario &el"ia dcs• 
truidA a obra do logio>lador, in"ertidn sua lntcn.. 
çiio , confn1odidaa os o .. peeics quo cl\o quiz 
distin~nir. · 

Ass1m, tendo o legislador attribuido ús socie· 
dadu anonymas n faculdade de dii•Hirem o seu 
capital em acções, ·esta !11culdade não-póde ser 
cxtcnsirn ás outros sociedades. 

Este argumento é tanto mais poderoso, quanto 
n compa.nfiia ou sociednde anonyma nüo estt\ 
cornprehendida entro as mais sociedades commer· 
ciaes. · V êde bem. no codigo ha dous capítulos. que 
tratA:<> de sociedades : em um, .o legislador se 

. occnpón só e esPecialmente das companhias ou 
sociedades nnonymas, e no outro se oceupou das. 
mais sociedades commercines; entre ellns da so
ciedade em eommand.it.o.. Por corisequencin não 
podemos :..ppliCllr o que é proprio de uma l!ocie· 
~ade Slfi generis, de uma l!ociedade especial; ás 
Olltt'tiS sociedades commercues que se acblio ~m 
.ca
4

_pitn.lo diyer~o- . E" o arg'D.Illento lega!- ali or-
uae. 
Mas disse . eu o • Niio .se .pôde 'probi.bir . a uma 

socicila.2e em commandita o divilit- ~eus fundos 
em acç~~. p_orque é. um principio constitucional 
que o eu.Ja<fito ui'io " obrigado a fazer ou deixar 
de fnz~r algnma cousn senão em , , irtude de 
uma lei. u 

O Sn. lj'El'tn.\.Z:-Xào é esse o tncu nrgumento .. 
O Sn. J:\ut.:co: _:Estou resumindo os annimcn-

tos que forão discutidos. o 
J\ consequcncia dêSS<! prinr.ipio serln. quo o 

!eg1slndor nunc~ s~ póde êxprimiL- senão d~ modo 
nnperntl,-o ou prohibitivo; n conscqucncia seria 
a deroga~;üo da hel'Il'lcncutica e de. todos os ar
~umentos de que fazomos uso todos os dias : 
assl~ <J.U~ n~o _ 4cvemos . usar tla5 argumentos <! 
(Ol"C'IO'''•." Sl111tl•, de ~mor pata menor, de menor 
pO.t'u mator, q. .. :ontral•o sensu crU or·àíne, etc., 
porque estes argumentos são de deducr.õcs e o 
que .':~1~ · somente -é a di<posi~ao imperntivà oa 
proluliJtlva! · 

Pareee- mc que é' i"<;to um erro. Xão podemos 
resistir !t. "VOntade do le~tslador. não s6 desde 
que essa vontade é c:tpressa, mas tambem desde 
que a pod~mos deduzir dos casos expressos para 
os casos nuo expressos. · 

Ba sbmente umu limila~iio a e·sta 1·egra, o ycm 
a ser · quanto :\s materias sh-icti juri, como é a 
ma teria criminal em a. qu'nl n11da h a.- nísi des
cettdat e:r; scriptura. legis-

Scrl!' em 'I"C~dad~. senhores, um absurdo qucrc1· 
q~c o. legisllidór declare •!iio só aquilio que ·pel'· 
m!tte, r.omo tamb«to nqUillo que . el!e n:io p"l"· 
mltte. Os codigos, Yós o sabets, dupliea1·ião do 
volume; porque o le.gislador, quando, por exem
pio, tratasse de soc•cdades em commandita d~
vcri tt dír.e1·: "Pertence·lllcs isto, mas n!l:o 'lhes 
pertence nqumo; , 

O .argumento fnnda-se na disposição õxpressa 
do art. 3il-t do Cod. C~m_: (lendo) «A nenhum 
socio é licito cede•- a torcêiro que nlio seja socit:> 
a pnrte que ti,·er nu sociedade ~em o consenti
mento dos outros socios » 
~sto ,Prin:Ipio é justamente o .conLrJposto, o 

prmc!pto d1ametl'nlmente contrnrto no principio 
coosngrado no art. 207 (lendo):' « As acç(ies pode111 
ser exaradas em fúrma de titulo ao portailor ou 
por inserip(õcs nos registros da compnnhia. » 

0ra, este nrt. 3;H est:\ no eapitulo quo tro.ta 
das soeiedades commcrciacs ; destas soeiedades 6 
umn a Meicdarlo em et>m~nanditn, <!UC faz parto 
desse capitulo (sceçiio 2•l ; como deixnremos do 
nppllcnr a cstn socicdado nma regra ~;cro.l de 
todas ns sociedades, jiara npplicnr-lhe a dlspo
~<it;iío · cspccir!.l dns !IOClcdadcs anODY!J!Cli, que se 
ncha em outro eap1tulo o é eon traria a · est!l? 

O Sn. FF.naAz:- I.êa a outra parte. 
0 Sn. N.,noco (depoi.• õe lei') : - Qztid ind<l1 0 

que 89 deduz dea~o :..rt. !lal ó que os eapitaes 
~em tlcr divididos em ne<;i:ies 9 qun &3 aeçves 
eojilo tr•nsfcri v eis? O priDCipio do art. 3&& é j uR
tllmcntc o contrario disto. Mas ~o nrt . . 297 é ·s;,.. 
mçnte applicavel é.s sociedades anonymas, em 
cuJo cap1tulo so acba. · 
. O terceiro argum~nto dedll7-se endenteménto· 
do codlgo commercial francez comparado com o 
nosso codigo. O art. 88 do codigo Jrancez. _. _ 

O Sn. FeJUUZ :-E' argumento !n\co; 
O Sa. NABnco:-E' argumento forte. Não tenho 

npresent:ldo só um argumento, apresento m11ito~, 
é preciso attender ao complexo del1es; e eu appello 
p:trn. o juizo da caninra, pedindo-lhe que avalie 
n força deste argumento. . _ . 

O arL 88 do·· eodigo commercial f.-aucez consa- · 
gra es~e principio: c Tambem as s~iedades . em 
commsndita podem dividir os seus cap!taes ··em 
acções, » Qra, !Xi ·OS princ.ipíos de ·bermeneutiu 
são os· mesmos tanto aqui como em J;rança, vós 
n Ü•> podeis admittir que o codigo franc:ez, con· 
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c~àcndv cx.pressa~tl·~nt~ i'1S socieJa~lús (•lll cont · 
''nmdita c~ta facnldad•' o codig-il l>múlei•·o seu <lu 
omis~o a r~speito dcst:1 facul<ladc, u:n c outro 
<lcyào produzir o mesmo resultado. Uu o codig-., 
francez . e ociOSO d tn:lo ÚS SOciCdl\d t~S c:n com
mandit<l. umn rncultlade· qu~ ~ "~" attrilmto 
natR.ml, ou o coligo l..u-~lzilciL·o, não sendo ex ... 
prêsso, não confl.!rio semelhante fu.cnLlade ú.s 
soci~~a<.lcs ~nl ~ommandita. 

E note bem a. c.amara, o coJi:;v ft\lnce.r. no 
art. 3~ ó çxp1~csso, mas cn1 18Jl) ,·do cu1 duvida 
-õe us accões ao portador cstaY;lo comprchen
didas n~sse artí:;:v ;-jurisconmlL~s de gr.1nde t·epu
t.:lt:E::ú deddir~lo pela ncg;:tti\·a~ cutt·c cllê~ P~t\;.il 
ú Dupin ainé. 

All~ga\·ào, c com razão, qu~ n1o Ct'a possh·el 
crêt que o legi.:jladGr permittissc nnHt soeí..-Ua.de 
fvrmnda. do nccões SOJll dependencL.L tl~ .appt•ü
Ynç.oio do go\·P.rno .. Ule~o.Yiia qtt~ os portndores 
das acçues podtt'io introCtuzir-se nos netos de gcs
t.~o, cntbora hou\·csse prohibi1)ào Un. l~i, pol"que 
::t pena. rcspecti1·a não podia tet· applieaç,l o. A!le
gavão qm~ o fundo da sociei.lade p~.:ulin. n;.'io est11.· 
r~tdisado, sourevindo llUl ful limcuto, ~ QS terceiros 
nttO tiuh,io nenhuma garantia, ~orque não podião 
perseguir os portadore5 t.las acçoas, q uc elles não 
conhcclii.o. . . . 

O 'iuarto m·g-amcnlo' é fundado eni. que n so· 
cicda· c em commanditn é u1na exeopç.io das 
sociedade< commerciaes. O attribulo carnct~ristico 
de todas ns socieda:les eommerciacs, é a solidarie
dade: e esta úão se Já a rcspdto das sociedades em 
''ommandit~. Por conseqttcncia uu>n S•lCi0dade que 
f~z cx~opç;io, uma socied<l.de csp~cial, uüo pôde usar 
s~nào dufluillo que é expresso 11:1. lei. 

Ora, tneus senhoL·es, claL·as como são estas <li:S
posiçiJe<, o quç c! que poderia impcdit· o governo 
da declarar por um d.;crcto qu.e as sociedades 
~m c~mm,lndita n<io pouiao di1·it.lit' sens capitaes 
em accõe~ '! 

Era tnt·d~. <1isse o n.1bn• dcputnilu pala pro
vineia da Bahia. Et·a tarue, mas notai uem, o 
dec!~ctr.. appn.r~cen nntes da sereut ns a~~Ü<JS> cmit
t idas, an~es de tcrceit·os let•em compr:ulo essns 
ac,·ões. O d~crcto Yoio pot• conscqacn~i<t oppor
t u.nu.mcute. 

«:\Ias que autoriuade t:n1tci~ '"''.; p;tl'!l expedir 
~ssc decrctu? » E~l.a auLorhlu!lo e fundad<l 11.1 
constitui~üo do imperío, scguwlv n qunl o go
yerno pôlc dnr instruc~ües, cxpctlir decretos e l·e
gulamentos pam a boa exccu~iio <!M leis; fun· 
da-se em qne o gvHl'no t~m a seu cnq:o executJir 
~ fazer executa• as lds; funda·•c llnn.hncutc em 
lJU~ o governo tem sol.>t·~ si a tutcllo. dos inte· 
z·c~se,; collcctiw>s da SolCicdndc c m1o os dcv~ 
<1ei,.;ur Íl mcrcü dos inlcresscs plt'licnlar~s. (Apoia· 
dos.) 

Sen loot-c~. ~·~ nmn d i1<posiçiio clnm como essa 
.Jepandussn de interpretação nuthenti~o\, c 110 de
pendeiiSO tlc interplclaç<lo au~h~ntiet1 todll. a lei 
que f<>95C postll em du1·ida c sophismada pelos 
interesSP.s indiYiduaes, a camam Yc bem que todos 
os dias seria ella ~reoccnpada com questões desta 
Wl~nreza ; não sena o gov~rno qucw admini.strari~. 
roas o poder legislativo, e com gra,•es incon>e~ 
nientes para· a ordem publica, com grayes incon· 
venicntcs para a sociédade, · \"isto como o poder 
I ~gislativo não está reunido constante seniio pe· 
riodieamente-

0 SR. 1-'Eanu:-Ent:lo admitle a doutrina con
traria, que o governo é poder Ju.dJciario. 

O Sa. NAnc<:o:-Disse o nobre deputado; " Par<l. 
q_I.W o governo. decidisse essa." que~tão · o!t'a pre
~so que o gvYcroo fosse tribunal de 2• instan
.c<a·. » Direi em resp::osta ••• 

O SR. F.ER~u::-Foi um argumento ,!d hominem. I 
_O Sn.. N.<.st::c.;. :-Pa1·a que o governo fosse 

tnbunal de 2• instancia era pr~cisv que hou-

Yc•ss~ antro tribunal de 1~ inslnncia: e qnt\l ~ra 
c:;:;.e. tl·Lbunal Je Ia instancia 1 era. o ~to ctlmn1(n·
cill? Para. qt\e n.~sin1 s.: conchüs:;:~, cumpriu. que 
;e dem<ltHlrasse 'l"" ~s~a attribu•c:io do Lribunal 
tlra p•·up,·ia d~ ju6sdic~.to 1·oluntaria ou cotltell· 
cio;.:L: ~~ n.tu .se. den:wastt·ou., ~e n·to $;e púle 
õemon.:;tri\l"~ s~ es.;;e neto era a.dmini..;ti·.athyo, pol .. 
·llHO cshtrh o g.Jyerno impcJ.ilo de rc"·ognl-o? 
E qltent pt'• ~ie nega.t· no g-:.\·crno e dirdlto de or
den~r ao tribunal docomm~reio, qua•tt!o o tri
ilunal do cvtntnercio na pa.rt:!_ adm1 ni~tt·at l \r a t:
dep~ni~nte c sujeito no g<>verno? (A.poi'ul?s.) 

« ~las o g.wcrno annullou os c~ntr~ctos, o p~r
tant'> ab<nrvcu fuucçõcs do poder ju•liciario. " O 
governo nli > llllllUllou os contrac~os, os contrac
tvS subsistem. 
·o Sn. F>:ruuz:-!l:llndou cancelhw os estatulos. 
O Sr:. Niuccü:-0 ~ue o governo foz foi negar

a os contrnct .s o cffeito onicinl, quo d' govet'll() 
dependia ' ~stO. ·o g~vornJ n 1 seu dirni to. 
Pnr~ee-mc que o nobre d".pulnt.l' niio p>dia 

e.Stra11har quo õ governo as.sim pr0cedc.;13e:~ f11Uln\lo 
sa.l:Je 'lUe ha uma gt·anJe dill'oronca entt·" a ttulli
d'itde depcnden~e da rescisão t l.a~~ p=tL~tcs c n. nul· 
!idade de J•le:z u .iu.re. A primeim Hão púJe ser 
prvnuaciaJa senão pelo poder ju,iiciarío, c a se
gunda, a nullidade de pleno j w·~. pú le Set· n~
conhecida por qualquer nutoridad<~ ndmhti>tra
tiva de qttem n cxecu~io t.lo aet .J depo•>~le, css" 
autoridade póde neg.tr·lhe éfioitn, rejdtnl-o. ]i;" 
este o principio· que se acha c 'labelecido no nosso 
coligo c eu\ r~g:u~amcntos_ \"tda a donüri~ta do 
art. IJSG do rcgtdametlto do c.xligo comrucrchü ~ 

" o~ contractos c1n os quaos se dão .us nul
lit.lndes de pleno direito c:JHs:dc<iio-se nnllos " 
niio têm ,-alor sendo !Jroduzi~os p:m\ qualqnet· 
err~ito j urUico ou ollkml. " 

E;te principio, senhores, ~ funlndo na ju1·is" 
prudenCJa mollema e na atlloridadc <lc Tontlier, 
c de todos os jurísconsul t.os de grande nota. 

« Mns qual era a nullidado ole plentJ direito qtte 
inqui'lava esse cont•·acto ? » E,-,, {alta de nppro
vnçiio <lo go\·erno.-Era uma socieJude unouyrna 
disfn,·çn•ln em sociedade em commandita, }>Orqu.e 
sõ ús sociedades anonymas ó que compete o di
t·oito de di ndir seus capitaes em acçu"s ; po•lia 
por con~equencia o governo. mandar canccth•r 
cssos titulos, negar-lhes ctreit·> offi.cial, porque 
se •·osenti.io a~ nullid.><le manifest.a, ••islo como. 
sendo a sociedade em commandita, ex~rcia uma 
facttldaue quo pertence ás socieJade anonymn.~
Ern. o mesmo que o go,·ern~ faria se uma so· 
ciedade nnonymn. runccíonass~ sem n sllll appt·o
vaçilo. 

O Sn. FEna.-z :-Como funccionõ:D. 
O SR. N.umco :-Poicm fttneeionnr sen1 scicn

cia do go1·crno . 
Disse o nobre depnt.aJo que tanto o govnroo 

conheceu o seu er.-o que no ultimu regutamen~ 
('9.ra a eXl)cuçiio da lei que creou o. jurisdieçii<> 
eommercial da l• e 2- instaneia declaron que d~ 
registro dos tribuna.es commerciaes havcr1a re· 
éUt'SO para O Conselho de estado. 

Eu. creio , senhores , que este 11.rgumcnto n ~<> 
procede, porquanto o que ba sómentc é um:~ 
ilUT.,rença de fôrma ; em vez de ser o I:.egocio 
decidido di.scrícionariame'lte pel(}. g1werno, ~ 
a ser J-ulgado por fól·ma de JUrisdtcção pelo con· 
selho e estado , cujo par.eccr carece de res<>la
ç:'io ; 001 \'CZ de ser uma contradiccão ·dos prin
cípios, romo l'a.rece :w nobre deputado , e uma 
confirmação desses princípios, _porque niio pó:ie 
pertencer ao contencioso .. admtnistrativo senii.o 
a<tuillo que e administrativo ou de .natureza. admi
ni~tru.liva; c esta a regra garal. 

Senhores, quando niio está estabelecido o con
tenciosl> admiuiskativo., a consequentâa não é 
que pertença el\e ao poler judiclario (ap<Jiados) .. 
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" co n:;cqu·!ncin. é que as rcdruna~Ues qnc o actJ 
ad1uini~tmtivo> SU<CiC.'t, e que fari:1o ouj<lcb tl:> 
cont~udosu (Lrlnlinistt·a~h·-> , siio tlccit.Hda:; pelo 
~o\~~rno t.liscricinnal'iauu:ntua 

O Sn. FEr.n.<Z: -~ao senho1·. 
O Sn. N.~n~co :- Creio que o uolJrJ dcp lttnd·> 

·não poderá conteslllr cst~s principias; crdo <[llC 
1ulo p:.H.l•!rú. co ntestar qur1 sómente deva pe 1·t ~ nce1· 
u.o CQnlencioso :hlministL·ath·õ aqu ilto tJUC C Jo 
natureza adminis trati , . .,. · 

O S::. F~a1:.<z:-Isso> ~ conform~. 
ú Sn. ~hm;ca : -E em qlle se fumlu o cau· 

tencioso ndntini-stratlYo 1 F unda.·se etn qúe é pre
ci~o ,.l;.ua fú1·mll ús reclama{,~ves indi\·iJ.uo.tts rela
tivas aos acLos ndminist rath·os , c essn. flll'ma é 
a audiendn, Jl exame, n Jiscu:s~ão, a pruva, etc. 
Qttand\l m\o ha oontenc\os o auminlstrati\·o, isto e, 
êssn fimnn, u consequencia n.üo é pois que ao 
poder- jmliciurío co>mpitn o contencioso. 

'Administrm· nilo consiste $Õmente em executar, 
uizorn os mestres de direito administrativo, con
siste hmbem em julgar as dilnculdades, as l"C-
cinmn~õcs que a cxecu•.,jio sttSCita.. . 

Om, se o podct• judiciario' é que jul"a as diC· 
flcn!Jatles e r~clamações d"' .execuçiio do mn acto 
admini~tl·;,tiYo, o po_d~r judiciario ó que administra 
e não o poder executh'Oa (.Apoiados.} 

Por isso, senhores, c qlle eu disse que se não 
cstí• estabelecida o contencioso administrutivo, a 
consequencia c que. o objecto desse cont~nchso 
,; dcciditlo pela autoridade ndministratí\·u dis
cricionariamente ; e ~ J?Or isso taml>~ 1n que· o> 
Sr. Vivien e out~·as cscnptare5 de direito admi
nistmtiv,, dizem qne o contencioso administmti,·o 
é um p1·incip:o de liberdade, par~ue quando niio 
est•í estabelecido, o poder ~xecut<"ril e q11e1n de· 
cide p<tr si mosmo o discricionalrnente ; Clltl'e
tanto q uc estando essa j udsdicçiio eotal>elccida, 
as reclam;\çõcs llas l)arles ~iio julg.-.das por um 
tdbunal 1nedLnnte uma fõrmtl., cô•n discussão, 
prov!tS, publicidade, e obsen·adas as reg1·as tm-
dições ou arestos. . · · 

0 110bre ileputauo l)ela Bahin, e <lepois dcllc o 
nobre dcputaio po1· Minas G~racs, me pergun· 
tárão se o (:Overno ai ndtt GStn,·a disposto a fazer 
a reforma da se~reta.rin. da justi~a. 

·senhores, não posso diz.,r · nesta occasião mais 
do que disse no relatori•l. No r~laturio me ex
primi eu assi rn : " A reforma da ,;ecret:t r!ll, para 
a 'l uttl o governo f•li nntorísado, níuda não e~tl 
cxecut11da, po1·qtt.l com·em toàa 11 madu•·eza para 
.adoptal-a, e sobretudo a cornuinnc:1o das necP.s
sida•les do servi<;o, com o estada das l'Cntlus 
publlcns. » 

E' o mesmo que continuo a diz~t·. A cxporion· 
.:ia to<lvs os dias justitlcA n neeuaidn<lil dc;tn 
t-eformn. DlRs~ o nobre d~putado i>Cla Bahia q"~ 
rl!a er•\ iudisp~nso.vul por quo ho. gmnde n•uncro 
dc·addidos na sec1·cr.aria da ju;;tiçll. Senhores, j•\ 
<)m outra o~siiio tive a llonra da dizer (jllc na 
.secretaria da just iça apenn.s ba,·itl do11s addidos, 
os qno.cs ,·encíào a quantia menSdl de 26!.1S6u(í, e 
<JU!Indo este nwn~ro fosse suffici~nte pat'a os tra· 
I:Jalhos dn secretária, ainda. assim a reforma nã~ 
podia deixat• de ser justifica.vel,. ao menos para 
·que e<ses empregados em YC~ de addidos se tOl'-
nassem ctrectivos. . 

Parcece no nobre dernüada por 2.[inas Geraes 
· .que era tambetn indispensa.vel essa reforma, vi~~o 

como o ministro da justiça em seu relatorlo dizia 
que a sua secretaria e1·a uma das mais bem mon-

. tadas do impcriD. · ' 
O relato rio, senhores, diz que ·os. empregadas 

da secretaria s[o bons , mas não ,;e segue que 
Elles sE-jão snflieientes. ()g emppregados ~a se
c:retaria da justiça siio bons para os miSteres 
de que estão el_learregados, mas niio serv!!m p:u-a 
~utrns applicaçoe> de qtte carece o servt<:.O; fal· 

t lo emp~·cgn.lrts tlc uma cnt~gol·in supcr~Ol' rl~\.~ 
oil·vilo de nuxili,,res. (Az10iaáo;o.) 

Ooen-me luuilv que o nol>r~ ueputu•lo peta Pl'O· 
\'Íncia Jn. Buhia consiole,rasse o compl~X• > dos <lo· 
cumcntos rtue ucoutp:.mh:io o relat .. rio tios ne
goc:ios da ju . .:;tiça. crJJno 'tun. caHuunaç1) inut.il ~ 
di...;;p~nt.liosu. J~u conf~s~o f!'LC ~-"s ses doc:•uuent.o~ 
nã0 e::;t:lo co111pltto:;, já tive a Iraa.tuez:a. de tlize1.· 
qu.o elles ttp~uas et·~'io !un ensaio qu~ púJe set• 
apet·íei(,;.oa:lo pc lCt te mpo c pela perst; \·erau~a y 

pO.t'(-!Ue entl'J uó.s ú tnuit.o di.fficil c.,Higi.r (\ocumen
to~ estatis lico.;. Disse o nobre d~paL1do qae os 
do-~Jumentú:"> rctnth·os a.us cou\·eutos c ás h·man-
dad~s não túln imponancin nenhurna. que siio 
inutcis pnrn est a cama1·a, c que scrvirHo upcnas 
para. o n~gistl'O da secretaria. · 

Nesta parte, s~nhoras, o n•>bl'ê u~pllt.tdo é in
~usto, po1·que <:lle sabe qae lia nu casa Ul'!l pro
Jecto seu relativo a.,s bens do~ cGnve~ttos; sabe 
qun no rela.torio h(L íd.í::s a respeito dos coo••en
tu.s, 11 pm·tanto rilc par.ttl.!fHt q ltP. niiO era ÍÔ ril. U:e 
proposito tl·uz.ct• á eas;a escl .. tr.ccirnent0<4 estn.tisti
cos a •·espei to de iúén~ 'lue est>i o c1n e'ahom.
ç:::1o, e das qu.acs Se trat3. nas ctlma.J',aS~ ( .. 4.1wia-

.<los.) . 
A limpc1.a da cidade n1io coue pelo) m'n:sterio 

du jLI$\i•;a; e.;>L;', a cargo do clwfe t!P. pulio:ia tia 
cUl't e sob o minist.eri''' do .imper io: cet·to ruio de,;c 
.cau.ur estranheza ao nobrú ctepurudll que o agente 
·de um minísterío possa sc1· encarrega<lo pl'o\·J,;o
.rimncnte Je SClTiços de o utro mínist.:rio . 

O nobre deputado aiada certsurou a cre!l0Õ:G düs 
t~·lbunaes dt! commP.;rcio de l<~ & ·!.:1. ins.t::l.ne.i.l, mc\S. 
a cnma.m bem v~ q11e tudo quanro o uobr~ de
putada aJJmio a semdhant~ r.:speito niio t~m a 
menor applica~ão. O n<Jbt•a deputad., Npetio t<1d~ 
as razões, todos os ar~un1entos qun en11tti~J nesta 
casa quando se d iscutia a !oi J.a crellçlio desses 
tríbunaes. Seria a propnsito o que e11~. diss~ se 
a· ex.oeriencia. viesse confirmnr esa:'i rQ,Z.Ues, esses 
argltmentos, mas nõs aiuda n;io temos cxpc•·ien
cia. ; a lei começou a s~r cxecut~da n > l• do 
corrente: hu apenas . 9 dias, e a expel'iene:a d~ !J 
dias nlio é sutficiente p.tra jnstillca1· o qne dis
sera o nobre deputado esperemos. 

O Sn. FERP.-'" :-E"11 apontei facto;. 
O Sr •. N"AnGco :-Disse tamllem o nnbre depu

tado qutl as nomea r,ões rlc dcsemba.r!!adorcs para 
o t1·itJunlll do commercio .da lhhia fvrüo pr~j tt• 
diciaes .•. 

SenhoL·cs, 1=0e essas nomcn.r:tJes forão boa~, come' 
sUo cen .;uradas •! Sú (llssmu .mús tambenl scr~:"io 
ccnsut·adns. 

O Sn. Jhmu~1. : - Nii.o foi >>cSs~ senlid > que Ct\ 
tallci. 

O Sn. ).'Anuco: -Eis quan<b me pllr~cc que 
t•mt cubilnento o o.nnBxim portngne1. ~-Preso por 
ter cüo. e pre"o pot· n.tro t~r ciio ;-<i porque fica
r•1o os m:í.os no. relaçi'ío •! Direi -1ue a influencia. 
do~ mãos no' tribunal do -comm~rcio seria mais 
pet·niciosa, pt>rqne ahi o. nu>ti~ro dos . que iu!g.io 
é menor, e $CU voto ma1s dcct;;tvo. D.s~~ por'?rn 
o nollre deputado que aa. relnç:rto da Bah>:L eXl>
tem hoje apenas quatro desembargadores: mas-, 
s~nhores, pa1·a o tribul<lll do eommercio apenas 
sabiriio tres, os outl·os estão impedidos por ou-
tras causas. . · 

Portanto a eensurtt que _o nobre d_ep ut~do fc:.~: 
ao regulamen to nào é cab• vel ; "• alem d• sso, a. 
hypothese que elle figurou é todA gratuita ,_ por
quanto segundo o rcgu.lamento, quAndo faltã.o o;. 
desembargadores da. relaçà~ podem ser eb(l.mados 
os do tribu11al do commcrc.lo , o regulamenta pre
veni o essa hypotbese. 

Disse tambem o nobre deputada que o minis
teria tinb.n feito um grande rnal creand(• na córte 
mais quatroJ escrivães havendo já grande numEro 
dellcs. Eu creio, porém, senhore~, que os. juize:s 
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~ommQl·ci"-.:·~ n~o po•diãc; deixar de ter escrivã c< 
espt~ciil. t_~5 ~ a (J11t~Sl:l.O (~ Se {'I ;:!('1''1~TI11) ÜI!]XOll l}C 
:lproYeit~h' para os no'"(lS ofih:-ios algnns dos l!:S
ct·h·i\es <lo ciwl. 

O Sn. Fm~r.,z dt\ um aparte qtle nüo ou,·imos. 
O Sn. X.\l!Uco:- Estl• visto que o numet·o dns 

causas civcis é maior. 
O Sr:. FHnn.,z:-Xo Ri'1 uc Janeiro, não. 
O Sn. N.~~.n1x·c:- O que cu digo C v qu~ nu) 

nttes(:to R~ flCSSO~~ compeh·utes ; e c que diz O 
juiz do eiv~l que Í•)i nomeado jni..: commcl'cinl ; c 
uem Ó pú:'Sivel flllt! ~'S::iim U~ixc do 8(!'1' , porque 
o genc1·o de,·t! ser sempre tnais extenso 'l_Uc a 
c~.v~~eie~ 

s~nllOrcs, os <lon~ escri,·iies do get·al, ou do 
ci'Yl·l,. que rcquerêr:lo rassag:cn1 para o~ novos 
lu:::ares Jo Cl)mmercio , e que me pmcccriio dignos, 
forão ntten1idos; não fol'iio outros nomeados por· 
que n~o l'equel'~l·âo ; ~. tendo elles um titulo vi· 
talicil), eu nuo quiz sem que requeressem tir:ll-os 
daquelks lugar~~ que c~crehlo: os dons üftictos 
q a!e ,·ag:h·;l.o pela nomeac;:lo rlos P.scrh·ãcs do 
commcrcio que crlio do CÍ\'Cl de1·cm ser suppri· 
midos, porq••c em Yerà:ule. como di~s~ o Hvbre 
dcputodo., o numero do~ escr~Y:les que ~xistem 
na cl>rt~ é cxcl!ssiva. 

Tt·nll.Jen' ,, nobre Jcputado a quem me refiro 
censurou n oomca,·iio d·~ jnizcs municipues sem 
um anno de pratica. .. 

S€nhorcs, a;:en~s tlotB casos destes oceorrêrão 
>.ob n n1inha administração: foi n nome~1~ão de 
um juiz munlcipal pam Snntn Cmz n:t pro,·incín 
dê (joyaz ~ f! :t nomQa~iio dü ouu·o jniz munici
}>al purn l>01·to Cal,·o. ::-iào o~ dous cns(JS de quo 
tenho noticia. Estes casos podem occorre•· J.IOl' 
descuido, c te m occOI't'ido outa·:Ls '\'ezes. 

O juiz munici1•al u~ Santa Cruz goza ue geral 
conceito (l!poiaà~s): foi uma boa acquisiç,io pmn 
a mngistrntum. IAJ;oiados.) Asseguro no no])re 
deputado que cllc nuo tomou posse do seu lugar 
senão nnno e n1 eio depois que $e formou, e o 
erro foi assim. e como em. possível reparal-o. 

Parece-me, >(nhores, que essa apre~>di5n:;rcm, 
que essü habilitactio de nada \·alem. { Apoirt· 
dos.) 

Quanto no juiz municipal p:tm o Porto Cah·o, 
foi elle prop~~to e intt!rinamentc nomendu pelo 
presidente das .A.bg•}as , que ignora,·n essa falta 
de habilitação. De~de que soube qu~ dlc niio 
tinha o anno de prntica.. o decreto foi cassado, 
n.to e ell" hoje o jui1. municiprtl de Porto Cnl\'o, 
fúi substituído por outro ... 

O Sr.. FEr.n.I.Z :-E o d~ Ouric,u·y? 
O Sn. NAnuco:- O nobre ,]cpntnd•J pela pro

vincirt Je :Minas Geracs , e com auxilio ddf~ o 
nobre deputa•lo peln província da llahln, cen>n· 
rúri\o-mc f()Ttcmente )Jela. nom~açKo do juiz mu· 
nici[•nl de Oaricury, o l•ach~rcl Corrêa 'V'nnder· 
ley, indiciado <lo crime d~ falsillcoçlio de lctt·as 
e fUrto dê escmvos. 

V e bem a cnmara, pela exposi6to que o nobre 
deputado nos fez, que o ministro niio teria sido 
induzido a este erro se os tribllli:nes onde conS· 
tou o crimP. rlA f~l•idarle rln~ letras , se a nu!<J. 
ridade que I? restou ao no h:re deputado esse atws
tado ou certtdiio da achada de escravos furtados, 
tiYesso_, como lhe cumpria, rnn.ndndo processar a 
esse· ba.charel, sendo como são esses crimes pu· 
bllcos; seu nome constaria do rol de culpados, 
·elle seria· conhecido, (Apoiado;·,) :iUandei · proces· 
sar csM juiz municipal - á vista d9s informações 
do nobre deputado p~la pro•·incia db Minas, as 
qnaes me pnrecêrão verosim~is. 

A eamara SPnte bem o. injusti~a que haveria 
~m. s_er e ministro_ re.<ponsavel P.êla nomcayiio de 
mdtYLdnos que n>~o conhece; 10m preciso que 
clle. couheCi'sse to<!o o mund(). (Mt<itos <lpoía· 

dos.) Ninguc~rn nspirtLria, senhores, !l ê&te lua-ar 
~o ~e lhe inipuz,•sse a condkiio da responso.biti· 
dadc de t.odas as nomeacões que ftz~.<se, n res
ponsabilidadõ> elo~ netos de seus subalternos. Tal 
responsabilidade não aceito. 

Senhore-s. fui induz.idó Cn'l crr,l, po"·qu~ tive .a 
rcspoito desse l>nchucl informa~ões de pessoa 
fidc<hgna ..•. 

O Sn. GoliES Rnmmo:- Quando isto snceeiteu 
Y. Ex. já est:wn nqui ; podill ignora~ cose> facto 
rnnito bmu. ~ · 

O Sn. N.\nt:co:- O nobre deputado por Pcr
nnmlJuco que é meu ami~o ignora\'a c~ses r~ctos ; 
fui ~lle que em boa fé me d~n as informa.
•:üc3 ... 

O Sn. A<:ucsTO DE Oun:m.•: -E" bom dizc1· 
quem é esse (l~pntado por Pernambuco. 

O Sn. F1oun<n"- n~ MEr.t.o: - Est.wa em Per
nambuco e nr.nca ouvi fallar contr,, csso bn
chnrel. 

O Stt. N.mçço:- E" bem Yisto que eu não 
teria nomea<..lo css~ bacllnrt:l, qu~ o meu nobre 
muigo não tc1·ia dado informaçi\o favor~vel, se 
et1 e ellc soubessemos que esse empregado era 
pt·e,·nriea.dor. ,Muitas apoiados.~ Algnmn. inàul. 
gencia da•·c havct· a este J'espeito: snbeis que 
tlâo ha concnrrencin para esses lugares longin
'J.UOS, que r•1io ha entre nós um noviciado, que 
o rol <los culpados nem semp1·e diz qun~s são 
os crilninosos, porque nc1n todos os crhninosos 
sflo processados, mns podem nprcsentm· uma folha 
corrida como o individuo ao qual nos temos re
ferido . 

O Sr. FERnAz: -Pois be~n, m~ndou proces-
s.~r .... 

O Sn. "'-I.e:r.t o Fn.<~co:- Estã. direito. 
O Sn. 'NA•n;ço:- O nobre depu~ado pela pro· 

\·incia de Minas quando trou:>.c cst~ Íilcto nos 
disse. « O presidente do conselho csti• em cou· 
tra<licçiio com o ministro- da justiçn; este cou· 
cedeu uma ajuda de cu$to no bachal'cl \Vandcrl~v, 
e o pr~si<lcntc do cousclho rcp•·chcndeu no ins· 
pectuJ' da tb~souraria que cuu1prio a o1·dctn do 
U1inistro da justiça. " 
Ass~gnro no nubrc Jüpt•t~do que ha inexacLi· 

d:io nesse fnct:> ; esse bacharel pcd lo nj uda de 
custo, e eu lh'a n~guci; o presidente d•l pro· 
Yincia, induziu•) pelas razi:íes que elle :tll('gou, 
concedeu-lhe o adiantamento de oito mezes d~ 
orJenado. Constando-me .,s;;e facto, w1o npprovei 
o acliantam.ento tlo ordenado, mui tu antes do ado 
do Sr. ministro.J <la fazenda. 

.O Sn. Ftmmz: -Nilo bo. duyida ncnlmma, cu 
Ycri llq ue i isto. 
li:: O Sn. XAut:co:- Aqui csL\ o aviso de 23 de 
Abril de 1~, a!ltel'ior á ordem d;, thesouro: 

o Ministerio dos negocias dn iusti~a. Rio de 
Janeiro, 2:l de Abril de 1&15. -lllm. e Exm. Sr. 
-Não podendo ser app:rovado o adiantamento 
de oito mezcs de ordenado feikl ao bacharel João 

·Antunes Correo. Lins ·wanderley, juiz municipal 
e de orphãos nomeado para. o termo de Ouricury, 
visto ~omo semelhante adiantamento daria lugar 
a que o ~redito 'Votado para as dcspezas do 
exercício actual pagasse serviços que têm de -ser 
realisados em outro, o que, além de contrario 
Jl. lei, traz graves inconvenientes & escriptura.· 
Çlio, não só dessa thesouraria, como ainda à do 
thcsouro, e lt. do min isterio -ora a meu .cargo, 
compre por isso que V. Ex. expeça suas ordens 
afim de que o referido ba.!bal'el mdemnise o cofn~ 
da thesouraria da importancia de t~l adianta· 
mento. Deos gua~de a. V. Ex -.José Tl•oma: 
]'t Jbuco de A o·aujo. - Sr. pre~idente !la provinein 
de .Pernambuco. » 
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SESS10 Ell. iO DE JULHO- l.>E. 1:)55 

O nolll'C dcpata.dl) pelo ~Iaran!Ji:<J ~a.:ull"m 111.: 
<Cvnsut·ou por te L· sido no1ncado para um em prCf(O 
de j usU~a um homem que tinha_. siúo aJ\'u:;adl) 
e m uma causa da q11al foi depois j uiz, e por ter 
nomeado outro que queimo11 autos que parav.lo 
Clll seu poder. ::;enhores. se ·pudé defender-me 
victoriosament~ da· censura qae me fez o nobre 
deputado por Minn;-Geraes que com a cora~em 
d11. S1Ul posiç.'ío indicou o individuo a quem dinl(ia 
n. imput1l~iiv, nest.l caso estou em uilficultlade , 
porque o meu nvbre amigo deputad•J pelo Mara · 
nllão, apl)zar de eu lhe pedi~ que indicaisc os 
nomes, uito -o quiz fazer; que posso dizer ? 

O Sn. D. FR ,:<Cls~o :-A discussã o pessoal nesta 
casa c deste modo niio é convcnient.:-.. 

O S~. ~"nt:co: -A exlnsequencia é qao esses 
!netos n:io podem ~r trazJdos, porque essas 
proposições gerncs inquinão todos os nowea.Xos, 
e ea tenho a u(ania de ter nomeado pessoa:; dignas, 
pess~as que hcmr:io os tu:::ares, ~eudo uma dellas 
o nobre deput..tdo pelo Mara11hão. (Apoiados.) 
O allu.;o que se põle fazer _ dcs!'a; proposições 

i
neraes se fez sentir do um modo initantc em 
:300, quando um d t!putado tote, por assim dizer. 

o arrOJO de dizer que um ministro de e;;tn.do, um 
rlos cnr:1cteres ll•ais au~teros da nossa época, 
tinlla nomeado s.)mmote indivíduos inqu.in~dos de 
crime do moeda falsa, do intt·.:>dacçiio do llfd: 
co.nos livt·e~ . etc., etc. -

O nobre deputado pela Bahia me ccnsut'Ot1 
lambem pot· eu ter couser\'ado :wulsos muitos 
juizes de dit'~ito. senhores; sob a minlm a dmi
nistt·ncM somente t~m fic:>.do avulsos dous juízes 
de direi to, um que o era de Guaratinguetil e que 
nilo aceit•lll t\ promoc·~o pa1·a Piratinim, c outro 
que é o Sr. Arruda. Camara. Q•to.nd~ entt·ci p~ra 
11 admini>trnção achei 1!) juizes de dit·eito aVLil
sos ; nito t c,mei sob r e mim empt•ega\-os Olt dar
lhes destino, porque grande pa~~ dclles tàm 
mudt11lo de profissão, estão a dvo(íando ou appli

. cados a outrns vocações, o.lg•t ns suo . tão inhabeis, 
ou est ilo impossibilitados d~ modo que. não podem 
ser empregados. Confesso q~e seria de cquidBde 
II(X'sentar e~s emprega dos; não · quero pot·ém 
tomar sobre mim esta responsilbilida~e. ; e me 
parece que sendo elles mui~. ou havendo tantos 
m dividuos no mesmo easo, sómente um o.cto lc. 
gíslativo pnderia ·dar-lhes o remedio. Apenas 
existem duus jui2es de diréilo aYuls<is do tempo 
da rnlnha administração; o primeir.:> é esse a ~ue 
me referi, que era juiz de direito de Guaratm
gnet;\, e o outro o Sr. Arrada. O de · üunratin· 
guetà n ao recebe ordenado nenhum, nem tem 
direito a elle, visto como por f11ctc proprio deixou 
o lugar; o Sr. Arruda recebe ordenado emqunnto 
não for empregado, porqu~ o governo consa
gra o principio de que o mngistrado que perde 
o l11gru· por facto que niio é seu tem direito a 
ordenado cmquQnlo niio ó empregado; o Sr. Ar· 
ruda em ve1\lnde se compromettcu na nbcllil!.o 
q ue houve em Pernambuco em 1818, m Rs como 
foi amnis tiado, e o cfl'~it<> da amnistia é t·eduzir 
as cousas ao statu quo; !pBS n1o havendo um 
luga.1· quando elle se lav<>u do. culpa., niio pOde 
ser empregado... . · 

O Sn. FEni'--Az :-D.:pois houvcrão vagas. 
O Sn. NABoco :-Tem havido va_e-as depois que 

o Sr. Arruda obtove essa coneessao, ma~ ·os lu
gares vagos que têm havido não 1ne tém pnre
eido · p roprios parn o Sr. Arruda. D~ ·corto ao 

. governa_ niio se 'J)Õde nejt'ar a faculdad.! de nas 
nomeaçocs attender aos lugares em que a pre· 

· aença dos noweados e mais compaLivel ••• (Apoia
dos.) 

O SR. D. FnJsctsco :- Mas a época é Çle con 
ciliação. 
· o SR. ~Anvco :-Mas ha individnos que sito 

inca•Ui~ath-eis c,>n'l t.oJas as op:niõc~. (.·l poiados. ) 
N r1o me ralho ao ::;r, Au·uJa. 

::\ão é (:s.aeLv, curuo :;e t em assr.J\'"'erad,,, que 
c>s' jaiz du di•·cit·) recebesse ord~nadu dcdde o 
tempo em que fi~oa <les"mprogaJo : a. ord~m p ara.· 
o pa~amcnt1, é sómcatfl dc.:;d.J u. data da mes•na 
ordt:lm, desde n ditt.a ~1n i..lUC o govtJrno 1'12Cunho
c~u o sea direito . 

1\il. opini iio do nohre ·l~putalo pela lluhia o 
minlsterio actnal tem infringido a l ei que rega
toa ns entnmclas, nomeando para a scg111Jd:\ en
tmncia Individuo" que n:w· têm quatro· nnnos 
cumpridos na pt·imeira. :>cnhorcs, cu ente.tJo 
que a quo~tão so reduz a saber como s~ d <::Ye 
contn o tempo de exP.rcicio pa •·a qae o ln•ll(iS
trado seja promovido de uma cntr:tucia p:u-a a 
outra; u:io é .possível, comp.u-adas as du~" leis 
q u~ regaUio a antiguiUalt.: a u gL·aJação das 
ent ranct&<, adopt.-t•· o mesmo mcodo de contar o 
tompo de c~c•·cic io ; \'Ou lor a.s du:u~ disposiçves, 
c vcr-sc-hn que a sun diversa terminolugia a uto-
riM o que eu. disse. • 

Diz a lei que reJUI•l as :uniguilia.des: 
• Artigo 1.• P or antiguidade d,)S jnizcs de di rei lo 

só s.. eutellc'~r.l o tempo de eft'•c~i ~o ex e.-~ i cio nus 
seu; l ugarolS; deduzidas quae;;quer interru[>')ões. » 

Diz a l~i que regnln oS cntrancias-: 
" Artigo 1.• As comarcas set"iio di 1•iilidas ent 

trcs classes, a salJcr : da . pl'iln~ira, sõgundn, _e 
tc•·ceira entrancia ; sem ~ uc · pot· i.;;o se c->ns•
derem de maior ou menor qra üua.ciio. Neahutn 
cidadão bnbilitndo se1·á P• · ' primeira. vez n o
meodo j uiz <Je direito se1,iio para com:uca de 
pdmeíra entrancia, nem passará desta para outra 
de s~gunda sem qae tenha quatro annos de s~r
viço e.trcct i\'o, Da. se:;unda. pm·a a terc~ira. p c
deri•Õ tet lugar as remoções ha;-~ndo tt·cs annos 
de efl'ectiYo .scr\"iço na classe aateríor. E sta clns
silica~ao se•·ú. Ceit" pelo goYemo, mas não> pouerú. 
ser a l!erad:1 senão· por acto legis lati\'o. » 

!'S"ada mais diz. Temos, -poi;:, que o etrectivo 
e:tet·cicio de que falia a- lei dus entrailcias n iio 
póde ser entendido senão cónfun 'nc o direito ccm
mum. ·(Al>oiados.) O direito commum c que <' 
tempo pas~ado nns com missões · l~gislt<th·!i~ _e 
a.ds!"inistro.ts\·as s o C•tnt!l com.:.1 ~fftlebvo ex.e\·eu~10 
ao empregado ; a exeepçiio que ha é a respeito 
da anll"Uidndo para o nccc:>So de desembargador. 
T\ldos os u1ais cmpregndúS, os militares, quer do 
e:.:crr.ito, quer dn ~narinhn, cont iio o_ tempo d~s~as 
commissõe~ como tempil de efl'<!Cttvo cxcrciCIO t 

O Sn. SA'I'ÃO LonAT.:>:- De -eiTccti\'O excrcici;, no 
seu lugar de ntngistmt.lo. 

O Sn. t\Anuco:- Nito, senhor, n lei nà() diz 
isto. 

O Sa. SA.Y:i:\1 L •>P.lTO:- E• necessario maita co
l'agem pa1·a sophistn•u· n l~i ueate modo ! 

O S n. N ADOCo : - Cora nem ó ã sua. de o.tacar (l 

o1-ado~ por t.'11 maneira. 'l.-tpoiados; r.:clamaç~es.l 
O Sn. PnEsiDE:ITE : - Ordem ! 
O Sn. NAnoco: -Eu e~tou argament.aud<! com_ 

os prlnclpios mais cardiaes e mais_ comC$tnho~
.(,tpoiados.). Notai, senhores, que sao d~as l c•s 
feit.ns ao mesmo tempo, na me~ma oceastúo ; em 
uma a das nntinaidadcs, se diz : "Setil contar 
q!lB~squer iuterr~pçõesn , e na outra na ia- se 
d1z. . 

Com -t>a.o dit"lito," pois, se h a de - r edozir a o 
magistrâdo que tem assento na •amara o tempo 
de sua commi>são legislativa?---Era. pt•eciso que 
lttJnvessc- a respeito WJ.o; · entrancias aquillo que 
h a a 1~speito ·da anti(f!lidadc, ist-o é, d ispos ição 
e:tpressa., aliás de\· c regular o dh·ci to cowruum. 
(Apoi!UiO$ .) 
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O Sn. S.HXo L• JJ.\To: -0 ~Jr~ctívo c,;crcicio do 
nlagistn.\do i.• nn 1nrgh:t1·rt.tnrn.. 

o SR. XAIH;('O:- n~pilo a lei uào di7. isto. 
O Sn. FI.:;ul.m:.t nE )[EJ.r.o:- Apoiado; j:i cst.à 

i ntc1'ptct ad ~-
0 Sn. S.\'l'1o I~on.\'l'O: - '1'isto 11R evi~l~nciil c 

consctencía pn.\Jlica. 
O Sn. XAucco;- SI.! isto é assim·, di7.~i·JUC 11nra 

ljlle t:~ntns paln.\·r~R ociosas na lei U•l ~li ue Jn· 
talto d~. lK>t•~ con1o sito est:1s: uParn n an.tigui
J~dc do j1tiZ Jc dil'clto· se . .. » 

Bnstn.l"in diZ(·r f:Otn.o nn out1·a Jci dns entraneiu.s : 
ti O tempo de e1lCctiYo cxcrdc:io. » Algumo. cou::.a 
(JUel· llizl.·r c~t<.L lliv~r:siil:Hlc de terminolo::;ia. 

O Sn. Sw1o Lon.11'0:-0.fund::mwnto <lA lei é 
tc1• o 1nagístrado no t:-xcrcido Uo S1lU ca rgo. V. Ex. 
bctn o conhêc:c. 

O SR. 'XHliJCO:- Este ô o fundamento da lei 
du 3lltiguidatl~, e uasla clla para c~s~ fim. 

O Sa.. S.\ YÃO LOl:l.'.TO: -E da lei dns c:nt: ancins, 
que ~ cunnex:l cum a outra. 

O Sn. Pm;::;m,;:-;n;:- Po2o;o ao l!Obrc <kpntauo 
(l\\C n:.\o intt!'•·rompn o onulor. 

O 5n. N.-uuco:- En cn tendo qae n~o so ti1,1o 
dh·citos ]>OI' i rtd\lCI;iieS, S~lhtO p~ltl CXj)l'CSSi\0 ua 
lt'i. 

o Sr: SAYiiO Lun,\1'(1:- Por oledttcção tambem; 
o llHl.is e que:.:ct cerrar os ouvidos· á r::tozã.u. 

O Sn. PnEsmE~-r~:- Ordem. Sr. clepuiaclo. 
O SR. "'.<J>üL'O: - Pv:le o nobre .<lepu(aclo dizer. 

o q::e quizer; 11ilo posso corrigir o sett gcniu 
O SR. SIQUEttt.l Q<::F:Inoz: - ~ão csti acostu

lJJado n isto. 
O Sn. s:,yXo LOJL\TO: - Fallo scgnnclo n minha 

consdencin c fur~a de mziio. 
O· SE. FwUEJR.~ DE M~I.LO : -Os outros ta1ubcm 

tCn• cuascicncin c razão 
O Sn. PnESl!JE:I'rJ"- Atten~iio 1 

O Sn. Fwn;m' DI, ll-fi,LLo: -O nohre doptn:t<lo 
náo e a btlôlu dn CQnsdcnciq de niugttem. 

O Sn. Sn:Xo Lcn.,To :-Diga o qu~ quizer. 
o Sn. x,\DIJ.~O. - Tmnl>cm foi o ministe~io M· 

cu~aUtl ele ler non1cn.do .iulzc.; da p:·üneh·a. en
.trnnci;~. para a tcrcdr~. Est~ faeto se tlen, se· 
11hores, a respeito <lo :Sr. l\Iagalhiic~ ~ Castro. 

Entendo qne os .mngistl·ados que se acharem 
em exercidu, qu" c~túxiio tlomen los nnte~ da lei 
<lc 1~>0, n1io podem ddxa•· de ter direito n se 
lltes contar o tempo '1 ue cn t:io ti n hiio na m n"i~. 
1raturn. :Apnirrdo.<.) Ycía a lei do ll'ÇJO. o n~ci'
dcntalmentc n1Rgistrnjlo s mn.is n1oderno:1 se.achllnltl 
11a !)111 l'ntL·andt~~ e out1.·os 1nais nntigos fieàn\o nn 
primeira; et·a. umn. (_·h·cnmst...'lncia. accidc-ntnl que 
-como .era Yantajosa a(.ls mais tnodern..>s, nüo devia 
prejudicar a·os mais nnt>gos. 

O Sn. FtGt:EIIl.\ n~ MELLO : - Apoind~. · 
O Sn. S.<Yio Lolluo:- Niio apoiado. 
O Sn. FI<::r.a;m~o. Dtc ~~~LLO:- Tinhão direito a 

se•· desembargadores, c não podi1io passar para 
a 3• en troncia ! 

O Sn. Nncco: -Magistrados que tinb.ão mais 
de 10 on 20 annos de s~n· i~o se acha vão. nn 
terceira entrancia (apoiado:?) ; niio se podin. sem 
ir.justiçn manifesta, deixar dol p•·occdcr com elles 
como cu proeeJi. \ApoiadoS'.~ · 

O sn. s., ... ·:;.o Lon.\TO:- A. leí ltiio fc~ nenhuma 
distinc~iio n. este !'•$peito. 

O ~n. X\T<~<' '' - IIou\'c, senhores, tia discus
lli\o tlll lei .Je 1~:.0, umn cmcn~a do nobr~ deptt· 

l!ltio pelo Pinuh~· . a ')Ual caliio, declarando qne o 
Jnngist.raflü que nn prln'leir:t. entrnH(':ht prefizt:s:-:.c 
sete nnnos passas~c pal'il. a tercei1 a ~em t~r ~ct·· 
vido nn segnnda. . · 

A hypOLh~sc et'tl diver~a, referia-se a fact•>S 
poslc!'i(>t'CS :'L .leL [Apoitrdos.) 
. Fm urcnsado de ter removido o juiz ·de direito 
J!)~Ó Vi~ira de Cat·,·nlho pnt·:>. n se~undn. entran
CI!l S:"lll ter ello rcqncriJo. ,.·\:ssllgut•o ú. cnrna.ra. 
t')llü ltn, nm rcpLiel·hneotl) d.o Sr. Vieil·a. do Gar
\'&lho no s entido> dcôta remo~iio, aôsignl~·lo pelo 
Sr. <lcputndo Tihíra como proçlll'n<l<•r. Aqni estú 
~ I'CIJUedm~nto.· r3fostm; um pap!l.) 

1

.. Nt'm, senh(>r~s, cu pod iQ. ·t:!ntendcr ·que n rc .. 
'luerimento linhtt OUtl'O 1im, porque nilo àn pl·;,
ciso requerimento pom que o ~o,·.::rno pudesse 
remover da segunda pnra tct'Ct ir.l. 

I 
O Sn. 1':.Q.:gs: .- Estr;· mng<stl'lvlo c.,tt\. il'}Ui ntt 

c~)rte, o noi.o tem rcélãma.do cout.ra. n sua re
I lHoçào. 

I O Sn. Ftmn.\z : -Veio :'L ctirte mesmo para 
esse tim. · 

l
j O Stt. l<'I<n:mn.\ DE :\f.],;LLO: -Quer cou~a tll<:· 

lhor. · 
(Çru;l}o-.,~,-: (1.ifft:rcntes '(IJ)(.7'rtcs7 c o s~·. z~1"('$i-

1. · cl"~tcSt;:"'~",'~:~c:~~l;:~;:b~m censurou o. nobi·c 
tlcputauo u remoção do S1·. Ayt·es uo l:\ascimento 

! Ja coinurca da Granja pa.m o. de Caxins. 
~~~ p:l.rcc..._~, sl!nhút:~s, (-1ue. o n~b1•..) üe-pnt:.1.do nãO 

t~m r.az:lo n~6t.n. consura. 
.u~n Yoz: - Elle ficou arrcp~nd·do da remo~ão 

pnrn Sobral. 
O Sn. N.1DUCO :-O · go,·erno estava no seu \H-. 

reito rC"mo"\·endo o Sr. A·Yres do Na:;cimento, que 
se ~chuva na priiTI<!ira critrancia.;e tinha o tempo 
n(;cC~sario pnril paso;nr ú segund,\. Este juiz de 
dirli>o s~ nchnva 11n comarca da Granja, que <• 
de I• elltnutd:>,.e foi removido para Caxia~, que 
é do 2.• Nfio haYia outt·o magístr:1.do mai~ pro· 
ximo que {.>8Sc para ·caxia3 qnanclo se deu a 
Yaga: 1nns d~~t.le que este 1nagistt-a{lo1 ,-ag.tndo 
:t com:\1'cn do Sohml, declaron qnc queria ir pnrn 
ell:O., allega.tldo rnzõcs dê fn.tnilin, o govúrD~l o 
attcndcll ~ foi remo\"ido para esta com:irc,o. . 

O Sn. F1r.uEuu nE· M~r.Lo :-E estú. muito con
tente n1.1sse luga.a·,. $egund~ . me consta.· 

O Sn. N.•nuco :-0 nob1-e deputatlo pela pNvh•ch\ 
da Bahi:\ per~>tntou-me se a verba dn policia c 
segurança est:\ Ji,·ididn em . dun•. A' vi~tn do 
ortnmeuto nenhuma dtwit!n l1a de que hoje ns 
despezosJ>es •ones da policia consLitnem um titnlo 
tl ivcrs~ as despczns secretas da policia. 

O goYet'llO entendeu couyenicntc tornar clara, 
tomat· st•nsi"d a :mport~ncia. dru~ dcspezas. se
creti\S, scpCil'i\Odo-n. lin vct•l>n de despezns pcs· 
soa os. 

O nobre deputado couS;lgrott o principio de que 
a ..-et·ba de despczas secretas é uma V<!tba de 
eonfian~a ; mas llO depois, infiel a este sau pro
P<lSi to, pedío-me conta d·as despezas que 'sno se
cretas, · como da gratificação que se d,\ tto 'dele· 
gado tle policia da curLc e a ·untros delegaJos. 

O SR. FERR.'z :-Ye que é despeza pessoal. 
O Sn. N ABUco :-Esta despcza é pessoal porque 

se refere a pessoas ;·mas ·ê uma d~peza. de na
tureza secreta. Ea poderia negal·a; mas direi 
que o delegado de. po Hei n: dll . córte recebe por est.n 

·verba secreta uma gratifh:açã:o, sssim tambem 
alguns ·outros delegndos·inão so do meu tcm~ó, 
como de t~mpos anl;(;ríori!S], pilr circumt.ancuu; 

.especiaes. A camaro sentir!\ bem os illconveuien· 
tes que ha em se discutirem despezns secretas. 

Ou ha. C(lnfiança no ministro on nõo ha. No 
primeiro caso. esta verba não põde ddxar de set• 
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~ppro~aüa sem discussiío. (Al>oiatl~s. ) N~ segundo 
c:uo, so ha. un• n1inistro ()\\C esquecido dos seus 
<lc\'ei·<·S d~sbarata os dinheiros publicos, o d<pu
taüo deve ter wnscieneia e corngem para accn
~al..,, para expól-o i& irrisão c ao desprezo pU• 
blico. · 

O nobre dcpuUldo nos disse qnc devia ser 
•egniqo o exemplo de CbateaubL·lanCI, que no snhi r 
olo ministe1·iu obteve uma resalva do cullsclllo 
olos ministros. VIMe porém. s~nhores, qnc o..,_enro
~lho dos· ministros pr.::side.- n mngesta.de, c I>Or 
ci'rto uão querereis <1ue a. mage•tnde se cnvolvn 
nc"~'s despezas secretas, ncss~s mysterios do 
policia, os quacR não poucas . v~zcs nttcstiio a. 
peNers!iO dos sentimentos c destroem todo o·en
~nto e 1\ poesia do coração humano. (AllOiados.) 
Fa1•icis tnelhot·, senhores, antes Heg-ando essa 
o:onc_essãD ao governo, do qnc expo ndo-o a umn 
d iscnssão til o dcsngradaycl como o\ cssl\ (AíJCill· 
dos.] . 

Um outl'O nobt·e deputado fnllo" n:~. <lcspeza do 
can·c• do chefol de poficia dn cô•te. Esta de~pczn 
exíst~, é verdade: é umn despezn secreta, nu1s 
como s~ fnllou nella, não · n posso negar : mn,; 
llão é uma de~p~zn nova, 6 um11 despeza que, 
conf.,nnc os iní,>rmações que t~nho, sempre · se 
fe:r., e que. eu julgo razoa,·eJ. Senhores, :~ua.l é a 
gt-atifico.ção que percebe 9 chefe de pohcia da 
curte? 2:~005; ot·a, o alug1.1.el de nm carro é men
salmente 2ilOS. Y.)-se pois que n ~:rntificn<:iio seria 
insufliciente pnra pagar o alugunl do carro ... 

O Sn. FlGUEiuA DF. l\im.r.o :- Jss.' são mioe!Ía9 . . 
O Sn. F.EIUL\7. (dndo-se} :-.Apoiado, ~io· mise-

t•ias. · 

O SP.. NAncco :-O nobre deputndo pela Bahin 
censurou o grande numero d~ nddidos que existe 
na rcpnrti~iio da policia. O nobre ·deputado· tem 
mzão, IM. um numero exol'l.Jitarite de empregados 
nessa rep:tr tiçào, e esse numero exorbitante oro
cede de que nl\o ba em razão <los diminutos. or
denados empr~gados idoneos necessarios pnm o 
serviço, c assim o que podia ser feito por eioco 
ê feito por 10, -etc. No rcf<>rmn que o governo 
int-enta fuzc~ ha,·ert\ um pessoal menor, mns que 
terá melhores h11bilitações, porque será retdbtiido 
mnis vnntajosamente. · 

Hontem um nobre depntado pelo Rio ue Jt~.
neio·o al'gtlio fortemente a 'polieiG <ln c•\rtc por 
Yiolencias que r cferio; Senhores, não posso tomo.r 
6olídariedade do netos ·quc t.ão são meus, c. sem 
scienci,\· minha praticados por noeus subalternos 
íapoiados) : o chefe de pnhcill da córte está. pre
~ente, cllc tomará u. defesa <le seus netos, c 
cspêro <Jilc sutisf,oct· •rinmentc. 

O Sn. Fi:co,~;m.l DE ·MELt.O:- Em t.c111po eompe-
tento o rnrci. · 

O Sn; FEnn.•:-.: - Se quer eu ceJo--lhe a · prc
ferencia do pnlnna. 

O Sn. NA11ccn ~- EsSt>s factos ~u os ignoro, 
uiiu .cbe!!ll.r:io ao meu eonhccim&nto; c cmno nca
bei de "dilter, o chefe . de P«?lieia dar-.i a. cxplicn
~ão dellcs 11 camara e. no governo. 

0 Sn. FIOOEinA DE MELLO:- Farei em. tempo 
opportuno. · 

UK Sa: D EPOTACO : - Ser;\ bom que faça já. 
O Sn. NADUCO : - · O nobre deputado pela Blihia 

lançon -o anathema · sobre os. pedestres desta ci
dade. E' Yerdnde, senhores, que alguns indivi
d•tos ·dessa - classe tem eommettido abusos -: lia 
poucos dias ., deplorá mos · n morte do um inglez 
perpetrada por um delles.; ·os tribunaes do paiz 
hiio ·de· punn· esse crime, esperamos essa puul
ção, mo.s niio eon~em que pclos ·abusos de tlll$ 
ae lance o ·anathem:o sobre todos •. [Apoiadw.) 

A ·policia:, sfllhores, ~ria sem acçio se f<>sse 
destituída d~ss'es agentes, não póok prescindir 

TOXO S. 

UclJe• ; Clll'JI1Rn(O nfio hOUYCl' 011 SC HfíO puder 
~r causa nlelhor, r. ;io ha remedi<> senão tole
ral-<>s : b<:m mioo nome túm os oflieisc>< ole justiça 
c ent1·et.anto é mister conservai-os. p;;rque tam: 
bem n:lo se pódc prescindir delles : -esws pedes. 
trcs s."\o auxiliares dos permanentes, e ~ervem 
snlJshiiariamento e por f:1lta delles, poo·quo sou 
numero nrio tem cheglldo no estado Colllpkt•) ; 
nsstm que o num ero dos pedestres está na razã,,. 
do numero quo falta nos permanent~. 
Tomar~i 11n devida considernçêio a 1·equisirrio 

que m" fez o nobre deputado pela . Bahia sob r<) 
o producto de uma fazenda· dn pro\·lncia do hla
ranhlo. que deve ser convertido cn1 npolíces a 
bem do seminnrio respectivo. · 

O Sr.. FRnnAz : -Não foi censura 
O Sn. !\-11-::-<n<:'; Dll Ar.~mm'": -Apoiado ; bn mait•) 

tempo que isso se fazia ncccs,;al'io: 
O Sn. 1ün~:co :-Quanto á grntitlca~io do thc

sourciro do orphi'i<>s dn cõt•te, eu dh·ei qua ('Ji 
ttmn nccesshlade, uma. urgcncin, ,·isto c.on1o al!às 
o cofre d<)s orpl.uios, com gravíss imo p1·cjuizo de 
seus in\eresscs, 'ficaria. impedido de tunccionnr: 
o ari.>itrio dll que o nobre deputado se lembra 
istn é. de ficarem n •mrgo do tlles;mrciro, po~ 
melo de guias, as operar:<i~s desse co!r~. ea o 
pt·opuz ao Sr. ministro da fazenda , que não con
veio nisto por'moth·os ponderosos ; leo·ei ·os n·.-isos' 
respectivos. 

O Sn. 1.'.t:rm.,z d(• lln\ aparte que não ou\'imos· 
O Sn. :-1".1 ucco : - Pois bem, eu não lerei cs3cs 

a\'isos, porque o nobre deputado se mostra ·intei-
m.Jo dcllcs. . 

1 I/((. tt1~l aparte.: 
OR nobns deputatlos pola Bahia c pelo lliv 

de .Jnnci1·o cen!m·itl·ão fortemente ao governo _por 
c.;usa dessa ;crba cons!gpada no orçamento para 
n repres.?ío do trafico. Segando o nobre depu
tado pela Bahin essa Ycrbn era o pnsto de 
grandes ambiçiios; quando, senhor~s. eUa é tão 
pequena ! 

Disse o nol1re deputndo quo · c>>n YCrl.Ja não 
em. precisa. porque B mnio1· 1·epressiio é a du 
opimão publica o a do r.ruzeiro. Scnhore~. é ,·cr
dude que a opinião publica tem ~judado no go
Ycrno no. repressão do trafico, que o . eruzeoro 
tem p t•e;tado bons ser~i~os, e concorrido efficnz
mentc pura. este ·fim ; más .é inncgavel que esses 
dous recursos seriiio impotentes ~ niio fo,;s~n\ 
tambcm a. coadJuvação e concurso d4S ·autori
dades locae.i (apoiado): cllus ainda çs_t:io ~m,e
nhndas ncctc sc-~ví~o, 1;1rocedem a dthgenctas, o 
mant~m n necessarin v1gilancin. . . 

Digo, senhores, que tal Yerba ni!o c exccssi,·o, 
~obre ella pesa ainda a despeza de 13:000$ qu.: 
se faz· com uma companbin de pe1·manentes que 
est:i destacada ao sul da Bahia; por esta Yerba. 
sao. pagas (iratificaçües· permanentes, que eu não. 

·creci, mss .achei e conser\"o porque aln"da· convem, 
e essas gratificações não são pequenas: . por esta, · 
verba. têm sido satisfeitos O.'l"ulta.:los compromissos 
anteriores :\. mlnba administra~ão. 

O nobre deputado pelo Rio de Janeiro insist<J 
em a..~seYerar quo esta ..-crba é dis trahidu Clll 
desp<lzas da imprenst~; quando outras verbas ba 
ois quaes esta despezn é· imputada ·sem neeessi· 
dade de justitleaçilo: que Mi de dlzer-lbe? Op
ponllo a. minha palnnn ó. dcllc, e so das palnYrns 
ao nobre dciputado podem resultar insmuaçiles 
qun · me st"jno odlo>as, ni!o lhe opp..~nho súmentc 
a minha palcnra, senão tambcm a fê do con:~e
lho dos. ministros; perante os qunes silo ns des· 
pezns justificadas para a. concessolo dos credito a .• 
[Mt<itos apoíad()s.) · · . 

O nobre deputado pela Bahia disse ainda que 
um Yapor tinlla sabido IJara uma diligencia ue 
trafico por ordem do Sr. pt·e~idente do conselho. 

18 
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:Sen!Jorcs, cu llii<> ~c,·nria a mal <!UC o :5•·· pre· 
sidente do conselho tivesse requisitado a sabida 
t!e utn Yilpor, mas posso ass.J-rcr.u· ao nourc 
<leput~do qu~ deJlois qt~e me a~ho presiuindo nos 
negoctos da JUStiça, o ::sr. ptcstdcnte d<> Cilnsc!llo 
.nin<h\ nào requisitou do mhü>-tt·o da marinha n 
~;ahidn de nm sei ..-~pot· para negocio scnwlhant~. 
todos os que tê111 sahidu tem sido D<>l' mirllHI 
l'CCJ.Ui~i~iiO · · · 

O Sr.. FEnRA7.: - E a snltiJa do Golplcinho o 
ltn no passad<>? 

O SR. N.<J;cco : - F oi rc'luisitaJn pelo ministc
t'ill dn. justi~a. 

Tratarei ogom, scnl1o1·es, do que disse o nobre 
tlcpu~ado n ~-~~peito de passaporLcs . . Seguuuu o 
nobre deputado, a lcl de S de DJzcmhro do 18H 
fui inCrin~ida pelo llceret<l (;uc reguln ltoje os 
passaport1:s de estraugeh·os, porquanto n lei es
t:J.beleceu em regra gemi o pa:;sap ·t·t•!, e esso 
dcerdo estabeleceu o pnsS:l.pôrte como excep<;<1o : 
não tenl rnziio o nobre deputado, o ().:ocreto niio 
s:.tpprimio os passaportes, apenas l hes deu outms 
fortun.liC:adcs . 

U:>~ Sn. DEPc1'.\00: - .Más subotituc-os P•'l' lU· 
t~sl:tdos. 

O Sn. N.,acco: - E"sn disposi~ilo c u ma ex
c~p~ão nppUcayel sbmen!e nos estrangairos ea
sati\ls e re5identes no imperio p or 'um certo 
te.n~. A accltsação do uobre deputado seria ca
l>iYel a r espeito do regulnntcnto n. 120 de 18~2 
que baixou para execução dessa lei, {lorquc nesse 
rcgull•mento se declara que os braziléiros podem 
>'iajar dentro do impe1·io sem passnpol'te. 

O Sn. FiaCJ::tn.\ nE M~<r.r.o:- I~so é umn boa 
<1isposi~âo. 

O Sn. Nmuco: -!\Ias u:lo procede mesmo contra 
<'~Se regulamento a accusaçao de se estabdecer 
<-omo rcgt·a o qua a lei fez e:.<cep~.ão, por'l_ue a 
l~l diz' «nO$ casos <1 pela fó•·ma que rvr deter - · 
minada no regulamento do go\·erno. ,. · 

Mns disse o nobre deputado: « lord Claremlon 
exigio e YÓS o satistizcstes ... u 

0 Sa. FEIUUz: - Kega i>So? 
O SR. NAllC~O : - O n r1bre deputado de-ria di>:er 

:~utes quo t!Sse decretQ dQs passap<>rtes fói uwa. 
l'cclama~llo da eivilisAçno, unu• neccssidadJ) da 
colonisaçlio que des;ejamos, um de'\'er de re~ipro
<:ídade, porque assim ..e prllcede ttos outt·os p&i
zcs. (..tpoicJ<Ios.l Não é possh·el que um paiz que 
<[uer a emí~ação C$lrD'ngeira ollle o estl":mgeiro 
com desconfiança. 

Q nobre deputado sabe qtte a lei quo estabe
leceu os litulos de rcsidencia te,·e por fonte a 
legislação franceza; a que a lei franceza qtlc es
taboleeeu · uma medida igual ~ra do tempo da 
revolução, lei de. segurança, de suspeita, propria 
daquella época em que a Frnn~11 Yia em cada 
cstrangei1·o um inimigo. 

Tambem o nobre deputado aceuso•;: ·o ministe
rio p.:;a• .enusa do regulamento das eustns. A de
fesa que eu posso fazer a este r espeito ostú 
consagrada no meu relatorio; permitta a camara 
quo cu leia as palavras que nclle se contem : 

u P>lr Yirtude da autorisação eonfet·ida. :l.ll .so· 
\'8rno pela lei n. 60t de 3 de Julho de lSõ l , foi 
organisado c approvado por decreto n . . 1,569 de 
3 de )far~o do corrente, o novo ragulamento das 
custas, o q ue.l està em execucãõ, sujeito porém 
!\ \'vi!Sa appro\-açiio, conforme 11 dita autor!· 
aaçiio. ' 

" POde ser que esse 1-rabalbo nil.o seja per~eito, 
mas tem por s i a madureza com que .fui elabo
rado, a. autoridade dos homens pral.icos quo o 
c onreceionàriio, dos distinctos jurisconsultos sobre 
elle ouvidos, o finalmente dos respeeth·oa eon
salhciros de u tado que compoem a secçio do 

jus tit;ll, s ' Tido sobre cst~ negoeio relator o vis
c<!nd" do L'•·ugun~· , cujo pal·~oer !uuünoso, oomo 
sn" tOt!as as suas obms, a ch.ore•s entre os nn · 
ll~XOS. N . 

X•to me reS[)JUsallilíso, SI'. preshlcntr:, nem : 
aceito discussão, porque ella seri11 lon~a c !as · 
tidio$n. a respeito d~ c-.lda uma das ad,Liçüns do 
d i til t·egulnmanto: elln cstú atreeto a eamnra, e 
elL1 pôde relotntal-o como entenllcr e m sua sn· 
b~dorin, nilo fuco qu.estilo de~s!ls àddi~ües, alguma. 
dns quMS p~Jé ser C>xcessiva. Devo pot·ém pro-
testar contr" a\gum:~s·· idéas ·que o nobre depu
tado aventuNu n respeito do rc;::ula mc uto. Se· 
,;undo o nobre depntado, o go..-erno deve. substi· 
tu ir o s\-st.ema ou r~gitnen das cusla.s: ao nobre 
deputadÕ pn•·ece pouco nobre, p1u•ece indi;;no da 
mngistrnturn qn~ cila perce'ba emolmnentos. 
(.-tpoiados.) E1t adbiro a ~ta opini:io, mas me 
pnro!ce que o go\·erno ·não tinlla poderes pa ra. 
supp•·imir esses emolumentos, ncnt parn subslí· 
tuil-os; não podia snpprimil-os porque a eamara. 
sabe que no projecto qtte f~i d<Sta ca..-.a r -meL
tido p~1·a ·o senado se con~agrava o principio de 
que os tllA(Yh;trados niio de,·h"i•l tel· (nnolument.os... 
mas essa ~hsposição foi r ejeitada n .> s•nado: 
poderia o ministe1·io it ,·istn ~ist•• faze~ ellSa 
suppre~São sem :tbuso da nutorisaç.'i.o? PoJeria 
sul>stlluir ? Como? est!lva nutol"isado pam erear 
tão grande despezo. como í tim.. para esse fim ne-
cessario '? , · 
~a .Franç:l é como o 11obr~ . dcputa<lo disse a 

respeito da magistratnra: mns qunnto nos C9Cri· 
\'iies e tal>elliãcs o systemn ó o mesmo qu e aquelte 
s~gnido no nosso r~e-ulnm~nto das cust:ts: aqu.i 
esú\ como pl'O\'a do· que <ligo o decreto de 24 de 
l\laio d~ 1854, cuja dilf~~·~nca consi$ta· svmente 
em fr•mcos e ccntcsimos. , 

Senhores, confessando en quo alguma.s aduiçõos 
podem ser C1l.Orbit:tntes, e que a camaro _dcv& 
cerccnr aqt~ella> que lha parecercu> exceS$lVtls . 
nilo !'Osso deixar de declarar q uc esse regula
mento tent algumas .tisposiçvcs que )liio sido 
applnudidas ~ rcc:onhcciuas como muito benolicas.. 
A rasa e~t~ mrilhorllda c é mai:o . rc::;lllar, ns peçns 
qu.o cada senLcnça u e,·c comprelu:ntler estão deli
nidas o delcrminadu, e n estes dous·pontos· er.Io 
grandes o~ abusos: sobretutio o regultunento es
tabelece penas disciplinares que siLo ttm eorreetivo 
efficaz, uot prot:npto remMio CO)?f.l'a a s cus.tlls 
exccs~ivos ou indc\"idas. · 

Outro nobr~ deputado pela· &bi&, -por oceasiàG 
da discussão tlo orçamento do ·imperio, censurou 
o governo pela commutaçiio da ~na imposta pelo 
crimo tlc moeda fAlsa ao portngu~ Cundido Ri
beiro. Entiio o nobre deputado fez a este rcil
pelto uma exagerada dcclamaçiio: disse elle: • Pnra 
<lllC. censurais o jury por absolver ns mocdoiro& 
falsos, quando vós os p erdoais ou lhes coauPu
t.ai$ as penas! · Pona que esse t ra.tado...om Por
tugal para ·puuiçiio e e:ttradit.ão dos crilllinusos de 
moeda falsa. se ~ós commutais as penas que alo 
imposw pelos tribunaes do paiz? » 
~enhores, IM parece que o nob1-o deputado f"i. 

injusto nesta censura, elle não devi a fazêl·a se1n 
ter inrorma(ões do governo. Em verdade essa attri
buiç~o de perdoar e commutar as penas é elo> 
poder· 1noderad0r, C por ella respoll:iaV6) Í) O> 
tninii tcrio: todavin ha incon~·eniene ia manires ta. 
~m se suj eitllrem ao exame e a .ilsenuão oa 
motivos, os impulsos quo deeidtriio a demeaci~ 
do monarcha, esse um dos melhores attrib11t~s 
da monan:hi& (Apoiado ... ) 

Nüo decliuo, porém, da rospollaabilidade do ter 
propo:s&o à corOa ~81& commutaçil.o de pena •. ~Ja 
elrt!Jto er<se Candiclo. Ribeiro a q11e .. se. _Rterio o 
nobre deputado tiuba aido t.ODd~nado 1\ pena de 
quatro a unos de !Illlés -para a ilha. de Fem&IJ<jo: 
1nu . este individuo. aclla.nd<He preso na cadéa 
da Bahia, foi · c&tt&ll .de uma dese.Qbcrta impor
tante de moeda falsa, foi o fio por onde a po-
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J:ei:t dt4lgou n este gmnJc •·csullmlo. Eis a C)<· 
plicn~ào do facto que tant:J ccnsum provoco~
!\ :i o ~• co usa estíanha. que os criminos<>s que sao 
n cmt'n dll descoberta de J::rSndes ct·imcs SPjiio 
pcrd oados, ainda mesmo achando-se nas prisões; 
c cousa que J:Or mais de uma Yez tem tido 1ngat· 
~,poíado$), oqui e por toda a partt:. 

O nohrs deputado pela provincia de Minas 
Ge1·1les trouxe á cns8- alguns facto~ peqm·nos nos 
•1un~s 1:csponderc!. O nobre d~putado dis~c q_ue 
'Ô ''i{;.O.l'lO de IrnJ!\ era portugucz. · Este v1gnno~ 
senln>res, foi pelos ~dbunaes dccJar:.1do cidadão 
1Jntzileiro [apoiado) por $er filho de nm drl~d~o 
bradleiro desemb!lrflador da relaçii<> d!! Bah1n 
quando se achava em Portugal; todavl!t, con· 
eon-endo clle pnra uma outra fre~ezia, parece
me que a de Jacarepaguá ou a de :illnto Anto· 
nio dos pobres, o go,·erno teve duvida de aprescn-
1111-o, apezar do seu mo:reciment•>, IJOr cansa dessa 
circumstancin de nacionalitlade. 

O nobr~ deputado a quem· me l'Cfiro per!'untou 
tam bPm qual a l'azi.\o porque notei no rolntorio 
o r;rtmdo numero de habeas-em-pus concedidos 
peln rel:l~~o da·llal>Ja. Eu apena~ quiz manifes
ta>· 11 grotnde ditrerença que baYi:t entre os ha
beas-em-pus concedidos por aquella rela~uo, e os 
concedi aos pelas outras relações do irnpm·io; n:lo 
:attribui este facto a alguma circumstancia. l'o
davia espero averigu~r a causa destn granlle 
dlfferença. 
Tnmb~m me censurou o nobre d~putado JlOr

que roferindo um motim que houve na capital de 
l'crnombtlco, eu disse que e1le tinlm sido diri· 
;l'ido contra portuguez~s. · 

Eu referi o facto como ellc ê e:tposlo nas partes. 
respectiva~ da policia, e n~o o attril:mi a nenhum 
partido (apoiadQs), nilo o considerei como facto 
poli~ieo. . . . · . 

O nobre deputado peln B~hi~,.tratando da gua1·da 
nacional, considerou como abusivas as cni:tas de 
fardamento, ~ nos disse que algumas e:..torsõcs 
~e con1meltii'io a titulo de conlríbuitão pm·n a 
tnns)en.. 

Tem rttzüo o· nobre dep\lllldo, abusos !la n csto 
respeito. O governo tetn inte!lc;ão de pr~'Vi~en
.:i:>.r sobre elles, l?orque em verdade, por causa 
t1a musica e das •senções que a pn:te:scto dclla 
se concedem, o serviço esta pesando gravemen~.a 
~Wbrc nrn certo numero de guardas nacionnes, 

· de modo qu& n1io é destribuido com aqueUa iguru
dade que. íõr11 pnra desejar. (ApoiadOs.)· 

O nobro deputado tambem nos revelou que 
um .commandimLe nomeado ha pouco para um 

. batalhiio du guarda nacional otrerecin. patentes 
pelo pre~o de 200S. ?rle parece qlle e$t~ propo-
8içiio do nobre deputado não tem fundam~nto ; 
eu determinei ao commandante superior da gurda 
naeional que m·edgua;3e este facto, e ello o des
mente. 

O nobre deputa lo nos disse que a organisaçiio 
da guarda m•cional do- Ceara estava adiada para 
~ caleuda< gregas, .que o presidente desta pro, 
vincia. se via amarrado pam não fazer esta orga
nisaçlio. As expressões do nobre deputado dei
xa\·ão entrever que o. presidente da prol·ioci<\ 
tinl1a a'guma recommendação do govemo geral 
pam -demo~;ar a organisa~ão d11 guarda nacio
nal. Protesto ao nobre deputado que nenhuma 
recommendação fiz ao presidente daquella pr-o
''incia nesse ~ntido, seniio no sentido opposto. 
Hc o presidente tem demorado 4 organisaçdo d11 
llllRrda nacion11l, eertamente nenhum outro mo· 
tivo ha senão o desejo que elle tem de !aur 
boas nomeaçõe!k • ;. 

O S:a.. FElUUz: -&!r!\ syst~ma por CII.U!m das 
· eleições vindourllS? . 

o Sa. MAcHADO :- Elle deseja sanir. 
O SR. N.umco : - O nobre depntalo pelo Celr,; 

rcspon<lc a ~sso np:u·tc ; não é um systcm:t, por-
qu~ eHe deseja sahir. . 

Tarnbcm disse o nobre depntado que l::wia sido 
nomeado pa1·a tenente-coronel da guanJ:L nacio
nal do Ceani um estrangeiro nnturalisnd<). Se. 
nhores, os cstrangeiL·os- naturalisados u:lo siio
incapazeR po.1·a. e-xerc~r esse postoJ e ~úrnenir~ 
os consirlero exdnidos daquelles cargos que a 
constituição tem declarado ; devo dizer, por~m, 
no nobro depu~ado quo esse cstra.ngeiro natura
lisado tr.;e accesso, não foi nomeado d~ no,·o, 
já ern offidal úa. guardo. nad<mal antes da minh.
adminlstra.t:?!ó. 

O n•>bre deputado por Minas censurou por illc
::nl a gratificação concedida aos commaudantcs. 
superiores de algumas províncias. As gr!ltificn
cões concedidas aos commnndnntcs superiores 
das capít:l~s das pro>incias fundiio-sc no art. 52 
dn lei. Diz esse nrligo : u Quando o goYetno 
nomear officiaes da exercito para commandant·'~ 
sup~riores dos capitaes das pr<>vineias de primeira 
Ol'dem ou das fronteiras poderá nrbitrar-lhe5 .:<s 
gratilica~õcs que !orem razoaveis.» 

Ncnhurn cumlnandantc superior que não seja nli
litnr de pro,·iucia de pt·imeira ordem tem gr.\-
tificação. · 
·O Sn. PJ:o;To IJe C.~:uPOs.:-0 digno-commandant., 
snp~rior do Recife tem dado urna brHhnntissima 
organisação á guarda nacional. (Apoiados.) 

O Sn. N.1ut:co:- Creio pois que não foi cabii!a, 
não é proc~dente a censura do nobre deputado. 

Quanto à despezn que se tem feito com os 
figurinos cln gum·da nacional, dit·ei que esta accu
saoão n1io c no,· o, jit me tem sido feita pela im
p•·ensn, c dclln me defendi como p11$SO a de
monstrar-

" Srs. Edítores.-Da demonstraçi:io seguinte ~ 
visto q\te Vms. bem infonnados estaviio quant.lo 
disserào que pelo ministerio da justien se ha\·ia 
despendido a. quantia. da 2S:OOOS com os figu
rinos da guarda nacional ; <i certo porém, pela 
mesma demonstração; que dessl\ quantia só cabo 
ao ministerio actunl, a quem parece dirigida 
a censura, a de 1 :9"2US, que não foi senão pa~ 
gamento do contracto anterior. 

" Rdeva porém explicm- que toda a referida 
quantia foi despendida por ir-termedio do com
mandante superior da guarda. nacional da có1·te, 
cuja probidade estó. sobrnnccira n qulllqu~r du· 
vida, e qt>e não ê pan pasmar tal despeza. nt· 
tendendo-se aos ccntenare~ de corpos e milhares 
de ofiicioel> e guardas que hn no imperio. 

Demanstl·aç<io da (lespe::o: (<!ila com os {igt<l'inog 
da uua,·da nacional acsd~ Mm-ro d~ l1SJ2 a 
Mm·ço de lSii!. 

1~2. 
~lnrço 11. P~go n R<ms-

bur~, impor-
500 figurinos 1:25\)SOi)() : tane.a.de ... 

Agvst. 5. Idem de ••••• 1,000 » 1:!00~(),')~ 

Outb. 1\J. Idem de ..... 1,000 " 1:\00$W::J 
Novb. 20. Idem de ....• 1,000 ~ 1:600$000 
Dezb. 2(). Idem de ..•.. 1,500 » 2:300.~00() 

1853. 
Janr. 22. Idem de •.••• 000 " soosooo 
FcYer. 17. Idem de ..... l,lj()) " 2:300500:} 

" 21. Idem a. Brito 
& Braga, 
idom de ••.• l,O~ I) l:OOJ~OOO 

Abril 2(). Jdcm 11 Rcns· 
burg, idem 

3lJOO <;:~1)()1} de .......... .. 
Junho 10. Idem j1 Brito 

& Braga, 
1,000 1:003$000 idem '.le .... " 
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At.N~t. 2:1. Tdc1n :l R ou:;

hnrg, iJ\!nl 
de •. . • .• ..•• 

• !Jem a BritQ 
& Bra~:t, 
idem de ... . 

N o\· h. 2Q. ldc.m de ....• 
J$-)1. 

~hrço ·1. J,l,•m de .. ... 

;J,Z:, Iú 

l ,OílO 
1,()()1) 

200 

Tótnc;;.. . 18,'.!40 

)) 0;:jJ('~t)4)~ 

.. 1:0005003 
l :GOO,~OOO 

.. :w~uoo · -----
" ;!.~;3~0$000 

-----
Xão j;os~ dei~ar~ S1·. prasident~, uc~la. ocen.

si;1o de protestar contra uma propo:>kiio gcrnl 
qu•: o n oore deputado 0.\'0.liÇOll PLll" o~~nsi~o elo 
·rcfclir-sc á gunrda nacional. Díilsc o nobre tlcpu
t~do que a. guarda nacional não scnia sen·io 
para acompanhar prueissües. Scuhvrcs, :o guard:\ 
nacional das c"pitaes de nlgumas pro\'incias, . c 
notaTel mcnte. a da cürtc, tem carrcg~do sempro 
com uu1 scrTi(O cxcessiYO, com o selTiço da gunr· 
ui~iio ' m muito~ dias da semana: po1·. conse
qucncia e1-a digna de loi!Tor, de élo::1io po1· esse 
sncrif•cio qne faz, por cssn diYersão de seus in
tcrcsde~ ·(apoiados) ; 111io mex-ecc certnmento ns 
~xp1·css\ies que lhe tlil·igio o nobre deputnJo p or 
Minas Gc1-aes. (.1poiados.) . 

O mesmo nol>re deputado e outro nobre depu
lado pelo Rio de Janeiro censurárão fortemente 
o govllrno por ter appro,·ado o procedimento q ue 
teve o commandante snperio1· de Ouro Preto para 
{'.--:>m um alferes T. Tassara. 03 nobres deputa· 
dos reduzirão a questiio simplesmente M facto 
de nilo. ter I'SSC offi.cinl tirado o chap<io ao com
n)nr,d><nlc ~n>pc1·ior. Senhorés, M o facto fosse 
SVIllCil tC Ci<\.€, UMO. quesl:iO d~ ClYilidaue, Certa• 
mente tcril'to cnbimcnto todns as censur:~s quantas 
os nobL·cs deputados fize>·ão ; mas o facto foi 
acompanhado de. circumstancias as mais aggra
'\·ant.es; esse individuo na maior publicidade, ba
, ·endo guardas nncionaes p1·osentes, na frente do 
quartel do commando superior, lhe dirígio as 
injurias ns mais atrozes. . . · 

O Sn. l\l~;r.r.o Fn.\.."(CO :- Por onde sabe Y. E,.. 
isto ? 

O i:itt. N.<m:co: - Pdas inf..onnnrucs que , ·im-.1o 
<l~s pl'<>\"incias ••• e entlio te,·e o comUlandantu 
.superior css~ procedimento. 

Nii,, posso entender a lei no sentido ab>alnto 
que np>·az. nos nobres dcput.udos; porque n lei 
u~n pódo ·S(!r entendida de modo quo <ll•lla re
sult~ absnrdCl, e injuria no legislador. 

Nlo ,; possível quo <> lcgislndo1· ostalx!lecesso 
como condic;iio pnrn destruir a erim[t\o.lidndo umn 
drcumstancin que só dependo do individuo: bast:L 
't•mn p~ripccin tbeatral, bastn que o !ndi-:iduo 
tir<l a !ufda para que possa insullnr no mesmo 
mom .. nto no superior que o l'cprdlcndeu. 

Nilo é possi'l'ot manter n sub!li'dinnçilo da. ,c:uareo. 
nacional, não é possh·e\ manter as reln~ões do 
snperior varo. o interior desde quo se adoptn 
~ste prioc•pio nbsoluto, desde que se põe n;l mão 
do indh·iduo o direito de Insultar 1\ seu snpe- · 
.-ior simplesmente par .despir ou . não ler a farda 
na ·maior }'>Ublicidade: ê uma metapby,;i.;o. il1 · 
compreben~l Yel. 

o Sn. s ... vto LoBATO:- Fóra. do . serviÇO não 
ha guarda nacional. · _ . 

O Sn. N Am:co: - Niio mereda o cnso bnta cc· 
leuma, tanto barulho, como se f e~ nesta casa .•. 

O Sn. D. FnA:<cu;co: ~ Devia inercccr maior 
barulhc-. 

O Sn. S.wA:o !.<.liA. TO; -Com . tal jurisprudencia 
ba verdadeiro captiveiro militar, ineompaüvc:l com 
a liberdade d() voto e todas as mais garantias 
constitucionacs. 

O ::>tt. :s-.\la:.::o: - 1'01·no a dizer, S1·. }>r->siJ.ente, 
o caso IH1o mer~cia tanta <.lc,elamat.ão quanta fez 
o nobr_, deputado considerando planos <Atro;o;..,s d;> 
gov.,rno c<mtra a libcruade individual, conside
rando que era impossível haver mals eleições n<l 
Brazil nepols de•se ·facto, que· a. camam aprc· 
ciar.i. en1 sua sn.l>edoriu.. 

Niio pos.w mais e·mtinuu, pon1ue mo s int3 
extrcmnmo::w cnnsndo. 
Yoz~; -Muito bem, muito bem . 
O Sn. FlGt:Etn:~ PE ].ll>Ll.O (~In Ol'deiu) diz 

que tl!ndo sido 1·emettido á CODlW1SS:io de consti· 
tuiçihl c poderes o diploma do Sr. Cansaosão do 
SiuimbU, Jcputad1> p~!n prO\'Íncin d!l.s Alagüas. o 
qu~ fultntl<ll> oi commissão dous membros (Os Srs. 
Y.aehnril1" c Tci,;c,il·a de Macedo) p<>r isso pcd9 ao 
Sr. pres idente hnja de nomear algum ou~•·o membro 
ájim de ~e poder dar o parecer sobre esse diplou.a. 

O Sn. Pn.:~mBl>TE l'\Qmên o Sr. Regu BarNS
Lc-sc c entra em discussão Q seguinte pnrceer : 
" A' com missão de ç_onstitui~ão e podere.> foi pre

sente o dlplvma ele deputado pela pro\•lnci:l. d:&s 
Aiag&~s que fõrn remett.ido p elo. Sr. Jo,\o Lins 
Vieira Cansan&i:o de Sinimbú, " tendo acbado ..:on
fcrme o mesmo diploma com n .neta dn o.put'ltçlo 
geral das eleições de dcputad.os p~r nquclla pro,·in
cia, j!1 approYadas vor estll camara na se,;são
dc 11!-53, e achando-o reYestido das íormnti.dndes 
legae>, !l de pnrecer que o 1·cf~rido Sr. Qlln.s.tn· 
são de Sinimbú · s~jn reconhecido d·~putado, e 
tome nssent.l nesta camnra, prestando nntes o 
juramento do e3tylo. · 

" Paço d:1 camara dns dcpllt.'>do<, tO de J u.lho 
de ·18.XJ. - J. M. Fiau . .:i.-a ele .\Icllo. - S . do 
Uego J.Jar'l ·os. n 

E' apprc.\"ado o ' pnt'cCOI', e o s.-. prcsiJente 
declara dcputad) pGln L'ef~rida provinda o Sr. 
Cansansão de Siniu1bü. 

Ach:indo-~ na sala immcdiat.a o mcsm()_ se
nhor, ci introduzido com as f.::nnaliclades d() 
ostylo, pre;;to. juramento c toma ussento. 

o sr. F<>rra:r. {Resposta ao Sr. M•nist>·o 
da Justiça} : -Reconheço, Sr. presiolente, '-ue 
com r;tl"llndc desvantagem entro em d iscussao. 

A hora ndiaotsda, o ean$aç<> da camara d~~ 
pois do discurso do 11obrc mmist.-o da. jus,i.;n, 
o sohretud1> o !acto de scguit• na diSC!lSSilo ~ 
um 'ornclo1· tão fcr~íl, a um oro.dor q11e re•l· 
no não w 11 perspicacia e o talento, · mas 
os pompas e ~:alas do ostylo, a um ·orador qu e 
reune 11.11 all'eições do tnntoa que no11 assen~mos 
nesta casa, rundilo eaan desvantagem, e a ca· 
mura por certo mo dará toda a cfesculpa pelo 
receio que tenho de entreter por nlttuna mo
mentos »un nttcnçio. Sou porém ll ISSO obri
gado ; o discurso do nobre mini"tro da j ll:Sti(.A 
tomoll por tbema o deputado pela BIW!a que 
tinha anteriormeute f.ülado. 

O nobre ministro -d.í jusUça respondeu-me, e 
a d iscus$ÜO para ser proliewl niio deve ancl.nr 
assim como até agorn tem andado, tüo !6ra do,; 
topicos em- disputa, e tomando · eantinuamente 
nortes d;tr~rente~. 

. Por Olltro lado, Sr. ytresidentc, eu tinhll uma 
imperiosa necessid&dd de. dar resposla ao .. nobl·c 
deputado pelo Cead que se assenta· a . mNl 
lado, e aa. meu nobre amigo deputado .. pel" 
minh11 província. que hontetu orou;· tinha aeees
sidade de dAr-lhes e&ta resposta • . porqna 03 
nobres- deputados . &~Utentiio um . priuupio .gran
demente faconveniente, um princtpío eminllDI.e-
mente ab&lndo. . . 

l'ergunwu o meu nobre antigo: « Q~. vos 
den J,lrOclAraçiio para tratardes nesta casa dos 
negocLOJ; do. <'..earú. 1 ~ · 

Dis.sl! o. nobre :depuUdo pelo Ceará :.• Niio vos 
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dt"'·u~os rsso. prQCttrw;iio, nâ\l agrnJ,~ccmos o 
VO;SSO fa\·ur t n:1o u acciullnos. , 

O ::>u. AR.\UJO L'nu : - PerJõe.mc : disse que 
n:to haxia1nos cncommecdado. 11em o o.gr::u.te. 
cintnos. 

o S!l . . F•mn.IZ: - Sen!Jo;·c~. nn5 ll~O s~mos 
dclt>gad<oS ou eommi<sarios d e dilferenles poten

. cias. (A.zloiados.) S·>mo~. represcJJtantc~ do povo 
bra7.ilo>iro. (1\luitos apoiados.) EscolhiJos pelas 
nossas pro,·incins, n:'io repr~sentamos oxcln~iva.
mentc cllns, •·cp•·ese·ntamos o paiz todo. (Apoiados.) 

O pt·incipio. d•> iMu · nobre o.mic;•> deputado 
pela Btl.llia, c do . nobre deputado pcl .> Ceará, 

·exarado .no seu apa,rt.e, é um pri11eip•o pJrigoso, 
quo sem mesmo fa.tal aos nobres do:putados 
qu>'!nuo fóra tio parlamento o; seus ornigos niio 
tiYercm quem. os dcfen1a. 

O Sn. A~<Au.t.> LiMA. ::... Foi apenas um protesto 
n hem cl .L nossa lealdale,. e niío um !""ineipio, 

Ul 
! (jU:Lnd~ Cll fallnr d<H 1\é«Otillg lln;; t\U .~S pl"Q

\"illCillS ; dou-lhe; O direit:; ·de f<tllnrem tamucm 
dos n~;;ocivs da minh:l. pro\incia cJU:Lndo qui
z.,rclll, · porque ó a discussão quo pro,·a qual •> 
estado das lllc!!mas . lll'o..-iruoins , q>t:ll o estado 
das sua;; relao;oes, ila su:L .POpuln,;:lo, dos seus 
iuteres;es, das suas necessidtt.le~- <Apoiados.)' A 
discussno ti que ~sclarece. · 

::;enborcs, eu me nelio na opposíç~o; mas d~
claro ã cchtO:, e iLO:=> nobres mini$tt·o~ que iiO 
ach(to pt·e~cnt~s, que muitas Yezc~. empenlmdo 
na discussno, raço·lbes accusaçõe~. hlÇ<l·lhcs 
censuras, por·.tue sei q•le pes•ooa t;1o iuoneas, 
tão carazc>, Llot."\~as ·de t;.nta iut<>lligenci:l, d ll 
tanto talento, •le tanta pratica, npro\·ei tiio o 
ensejo, a oeeasl:lo do! · fazerem pmça d~ seus 
grandes taleut•,s, üc brilha•·em o mai.> possi\"cl. 
[Risadas.) . · 

Assim, pois, Sr. p;·esidcn.t~. V. E1. tem siJo 
testemunha uc qnanws ,·czos cu cbnmo .:. nobre 
miUÍ$\r.J Ul'l imporia {L discUSSiiv pal':l C!Ue ctlc 
brilhe. O Sn. FlUtUA~ : - Quem ma deu procm·nçã~ 

para k1tnr dos negocias da provincin do Ccnt·>i, 
e de lodo o Brazil. foi o poyo dn minha p1·o- 1 

\"incin que me. el~geu, na. ronf.mnidnde dn 
constitui~/io do imp~rio ; (<ip.;iado9), pot·que dan
clo-me O< .;eus TÓtos coustituio-me p"ccuradcn• 
nato elos intcl·csses do Brn~il intcit·o. (.1poiallos.; 

O Sn. Mlxlst"M DO hrPEmo :-Obrigado, 
O Srt. Fuan.\z :-Nilo é á oxponsns minltns· que 

ellc ''ni ganhando ,esse habito ele discuti•·, do qunl 
sempre e lia fo>ga? E "co.mnra niio apt~cia dédte 
mo1lo os sous t:tlentos '? ·(Apviaclos.; 

E<L n;"io entendo, no systema constitucional, 
ministros silenciosos, que só dào as razüe~ dos 
seus feitos, das suas medida.;, em par~ieulnr, nas 
ante-camar;ts , nos eon·edorcs (l'lpo·iaàos) ; entendo 
que o homem de tal~nto deve desprbza t· esse 
meio; .; na tribuno. que essas razuc~ se elcYCnl 
exhibir. E n~ste ponto. J'espondendo n umanccn· 
sação que j.L me fui fect:l, quo ~ fcitn g~rnl
mcnte nesta casa, fôra deHa, c lBl& impt·ensa, 
dec1at·o ú cnoonra que niio aspiro o poJer, e se 
ti..-esse assa nspit·o.çiio, que p.>r sem dtwiJalegi
timn e honrosa., cu unicumeutc o procctrnria., Oll 
o procurar<li eonquistar d~ste lu!la•·, não hn de 
S<Jr P"l' outro meio senão pelo an· tdbilna. D~s
prezo absolutamente qualquer outro meio: n~o 
guero viver sobro os = ll~ niuguem (Apoi!!dos.) 
E' na tribuna que hei do conquistar os empre
gos : ó o estudo, a pequena int.e1ligencla eom que 
mo dotou a nnture7.a que me tem cÕlloca:io nc·st~ 
lngm·. 1:\o meu ceo p.1litico, cleclat·o a todos que 
me censuriio, cu só conheço umn cliYiod•tde .; para 
conseguir-lhe swís graças não emprego outro in
censo que não ~··jo. o meu· tnlllnlllo, os mens 
estudos, os mous sc•·viços. Só po~ este meio, sc
nhor~s. cu quero suLit· despr~~o o11tro qualquer 
canal, porque os considero indignos do homem 
qnc tem capa.cidnd<:, do homem que i<:Dl algum 

O Sn . . TAQU;~s dl urn :qarl~ que não podo)
. mos Oll\"11". 

O Sn. Fenn.,z' ...,. En diss~ · que ost:wa prom· 
pto n rc~cbcr quaesque1· queixas dn p1·ovincia 
do Celll'Ú quando per ,·enLura os Srs. deputados 
eleitos por essa pro\•incia não quizcssem tomnt· 
cont11 de tacs mntcrins : p<>t• conse:;:uinle, senlJo
res, usa·l"n ue um direito que tem o dcruta,Jo 
dll . opposição, usava de um direito que compete 
11 todos os membro.• desta camaru, uüo p•·eciso 
<le procnrncão· d~ ninguem ,. tenho o mantJato do 
po\"O l>mzileiro. (Apoiados.) 

O Sn. 1~11.\t:30 Lnr>. :·- Niio contc3to este prin
cipio quero unicnmente salva1· a minha l~aldadc. 

O Sn. F..:nn.,z:- Mo.s, scubo1~~. quol é essa 
lea\.la<le ~ em quo e.>nsiste clla ? sení. n11 e ... 
tcute co•·cliale 1 será porque os nobres deputados 
não qucir>io qlle ·os sentimentos, que ns qtt•!i
u s , que as necessidades da sua provincia scj:lo 
conhecida.~ · por outras vozes sen•lO pelo canal 
official ela deputação do Cea.r:l 'l 1:>0 certo qljc 
nil.o. C<>mbatenclo este principio, Sr. p•·esidcnt~, 
creio que fnco um ser\"IÇO aos. nobres deputados 
quo ja cstiveriio em opposi~iio, e que muitas 
,·eze!l desejúriio ver s11as: 11uelxu lcvadus ú 

; pre~~enta do corpo legislativo e dC) publico. -
lt~ DJpois1 Sr. {'residente, de' ter feito estas brc· 
l,jz'rS consuleraçucs cabe-me tambem protastar que 
\ ,A,' nqticias que rcecbo ·não alio dadas pelo nobro 
~'Cpl!tado ; na noticias que tenbo do Ceará o~o-as 
é;;: <!iversos cireulos por differentes pessoas : e 
estou pel-suot\ido mesmo que os nobre:~ deputa
dos pela loaldadc· que devem kr pat"a. com os 
seuS constituintes as terão levado ao conheci
mento do governo. Digo que e!l3a é a ''erlindeim 
lealdade, porque a rnlaote cor:liale entre os de
putados e os presidente.> das pnilvincias sem
pre serâ fatal acs interesses do pa!z. (Apoiados) 
A tnletrte· cordiale das deputações com o go
Terno; use contracto pelo qual· se promette 
apoio ao g<lverno,. comt.anto que a .provin~ia 
corra a salior de certas inll.uenclas, senhores, 
ê um facto ·que se dá,. mas é um faclC' . triste 
na nossa histeria parlamentar, na nossa hiatoria 
politíca, ê um. í110to que raz sacrifitar parte da 
populaçilo aos interes.es· de certos eireulos. 

Se esta e a e11te-nte c01·diale, se 8Sta é a leal
dade, eu, senhores, eonfessarei que . não :prezo 
e85ll lealdade, essa enlente cordiale, .(Apoiados.) 
Não &e zanguem, pois, os nobres cfeputados 

talento. [Apoaados. 1 • ' 

E' di11\eil; s~nhorcs, a .minha missào· nesta dis
cussi'io. Tenho do r esponder :10 nobre m in istro 
da justí(ll; me.s a mio!J~ resposta nunca võdc 
sahir daquollo circulo que· 111e tra~n o respeito. 
que lbe consngr:>, o respeito que eonsogro 1\ ctl· 
mara. Poderei cmpregilr alçuma vh·acidade na. 
díscu..silo, não me mostrare1 porém tfio fogoso e 
ardente como ella se mostrou, niio · s"i se pode
rei· acompanhai-o; perdOe-me o uohre minJstro, 
não poderei nessa via lan~at·-me para respon
der-llle. 

Pela primeln vez na minha vida eu vi o nobro 
ministro se apartar daquella calma que lhe é tão 
commum: não lancou mão do:> recursos da sut~. 
intelligencla., pnreceu mni tas vezes appellAr para 
o c«neeito, p~ ra a affdição que todos uõ~ lhe 
de dicam >S, mnis do que para a propria · ra•ão ; 
não se defendeu em alguns pontos, nilo empre
gou a dialeetica propria dos seus talentos,. pare
e~u abrigar.:so em &Opbi!lmas que ni\o podião cor
responder o alto conceito que . dello faze:mos . 
íApoiados.) . · 
· . Eu reconheço a di1Jieuldade da sua positão; 
sim, e\le d-se na necessidade de defenaer aetos 
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que n<lo p.t~ <·m se1· Jd.ondiJos, c ncsk cnso rc
oorre:u a J.i,·ersus c~pcàicntcs, ora c.han1ando a 
certos nrt•,s-cuusas pcqnP.ninns.- orn dhwir· 
tunndo tuda n intelligencia da· lei p11rn deíendct· 

;tetos qnc n i\o podem deixnr de s~r conslderado:>s 
cümo illegaes, mesmo pela proprin leih•ra que 
elle f•z da lei. l Jm destes ponto~ infelir.n>ente é 
nqucllll que di?. •·cspeito A prvmorão c rem"~lio 
dos maj:!istrndos. 

O no\Jrc ministro respondendo á parte do meu 
discu•·,.o ~tn ({U~ JlOtlll~rei a necessidade de ser 
cuu1prhln a d•spo~itão da lei que exisc um nnno 
de prnticn pnra que um bncbarel fvru1ado possa 
ser cmpr~gn<lo como juiz municipal, o que nos 
disse~. " Apenas :fiz ioto duas ~·czes; cs~s moços, 
em wrdadc, n;lo linh:io o anuo de prali{!;l, mas 
depois podi:lo ndquiril·a ... » 

Esse mo~o niio tinha tnln7. o anno de pmUca, 
mas :l<· depois pod in prn ticot·, e tanto qu<l apenas 
anno e meio dcp.>is da formatura entrou no c:oter· 
cicio d e sou .emprego. 

8enhores, qual a rnz.io por que a lei exigd nm 
a~no d~ pt·ati.r-a. d~ .. nd:o~ncto~. pn:a se poJ.ee obtee 
o lu~:\r da· JUl7. mnme1pn.l? )~ao llet·ol. ISSO um 
novidndo que a lei exige para •>Oil'!"enien cin pu· 
blicn ~ Nilo d~ve c~sc noviciado ser Cff<'ctivo, c 
não \111\1\ vit fornntln, pois que clle é ncccssnrio 
para pr<l\'cnlr O< dCs.:Jti::os c '>S e , tontentnento..; 
dnquelles que nüo têm a prntica d.) fõr(l, e que 
1>0r isso J>OUenl · ser prcjudiciaes no mesmo tôro? 
Scnbor~s, em que codigo o nobee ministro en· 

contt·on n idén que n . moralidade d <J um facto 
uC\'e ser julgada pelo numero de ·vezes qne clle 
t. prnticn<lo, c não pela ~ua prc>pt·in natureza ·1 
Pcus porque praticastes un1 actu duM \'c7.es, -se
A"llC·>e <lUil nfl:> iníri~gistes n lei, quP. A feitn pnrn 
utilidndc publicn? )Jostnlis nssim quo tendlls n 
t>res umpr,,ito de qne n vossa intdligcncin ú aupu
rior :'• do legi~l:~dot·. l'ot· ll1im cu dccllll'O que 
despro:znrin tudo de l>om que pudesse vir n l.Jcm 
do pai:.: dcssn pn:sumpção, pdo privilegio do n~o 
illfnngir<lcs n lei 111na ~.:, vez.. (.~poíat.los.) 

O que t r.m cc.n, ·11 questão us qunlidudcs do 
"indiviiluo? Por veMum algaem negou css:ts qua· 
lidadl'S? Se cllas silo ns un1cns necess:~rins, pnm· 
q nc n l ei exig i o esse no\·iciado? :Senhores, ~c o 
pensamento do IIObt•c ministro é melhor do que 
essa uispo>i~ilo da lei, porl}tto não M genc.-alisot 
esse pensamento~ ... 

_O Sr.. ~ltstsTno n., .Te"r1ç.l dú um npnrta 'l"e 
nao Oll\'llDOS. 

O Sn. FE~tr..\7. :-A h! o nobro ministro rcconhcco 
O sCII erro .•. 

O Sn. :IItstsr'no 1u J~:;ort<:.\ :-Di;;o que n~o co· 
cbccin n C$oC individuo ; não s:.bin que clle não 
lm,·i.. praticado. 

O StL F.:nn ... z :-Neste caso, como diz que ni'io 
sabia se cllc Juwia pl':>.ticado, eu· lhe pergunbrci 
J"'rque não exige o nobre ministro que os reque
t·imcntos do impetrante $~jàt1 instrnidos, como 

· sempr~ ' fol'!lo, co1n ns. c~rtidõcs do pratica. 
(Apoi«dos.) 

Como o nob•·c mínistt·o reconheceu o · ~no, eu 
não tocarei nesta mate•·ia, pas>nrel alliante, e en· 
uarei · na oul ra purte. 

Confesso que cu nesta occasiiio procurarei es· 
colher pulavt-:~s, procuJ·arci tornar-me ó mais 
moderndo possh·el, para impedir as scenas que 
durante o diseuTSO do nobre ministro ae derão,
e · que obrigãrão ao nosso presi<lente, pessoa tiõo 
moderada. a reclamar por ,·ezes n ot·aem, facto 
este que cllc pela sua prudencia, peb bondade 
d e seu. coraçüo, quasi nunca pr .. tka. · · 

Senhores, n lei das promoçõt>s exige para. q11e 
ellas tcnhlio lugar da primeira yara a segunda 
entrancia quatro annos de eiTecttvo serviço,. e a. 
qu' tenha lugnr da segunda para a terceira pelo 
menos de tres nnnos de etfectim sen·ito na classe 

nnteri&J'. A <lisposi~iio gencrica dn lei, suas pala
\Tas são 1..'\d cl:Lrns, que ninguem '(IÓ<l•: ..em pr.:
v.·n~õ.o ()izer que a palavra-efft!Cth·~ s~n·iço na. 
cla:>Se :mleriut•- possa abranger o serl'lço prcs· 
t"';!o em qunlquc•· commissão, em qualquer func~•\o
alcm ua; da magistratura da classe •l (JUO per
t~J\C~ o illdi1•iduo. Mas. disse o nobr<l ministm, 
a regt-:1 ucste caso é a de direito commum, por· 
que n lr.i antet·ior so\:lre antig"uidn,le du 1Dil$is
t.raolos definindo o que e•·n ~xeecicio ctreeh,·o, 
ap~nM regula pnra marcar :1 Sltt\ antiguidnd~, 
pvr conse!luinte o que se de,·e filzer. é seguir ,, 
principio de direito commum I · 
Par~cc·•nc que o n•obrc ministro laboro ~11\ nm 

erro. O que o nob•·c millistro entendeu 1 or etrccli,·o 
sen·iço na clnsse :mterior? O nobre ministro n:to 
pôde por m:meh·.J. alguma dnr. uma difiniçâo ou 
"xplicar o s~ntido natural dessas palnHa; sem 
comprehcnder ttnka c exelusi,·amente o serviç.v 
da magistratura. _M:\s, senhores, a<lmit~amos quu 
deve essa ex{lressao se1· ent.eud1dil pelalct ant~rio•·, 
qual é esslllei<!Ue detinio o que era serviço elleeth·o 1 
Foi a lei de antlf(uit!ade~ Estn lei, d .:finindo o 
<JUC m·~> s~•·,·iço elledivo, cxcluio da suo. d~Jlnkà(l 
qualqn~r ontt·a hypotbese que niio fosso á ·da 
lnesma lei? Ella é po•· demais $"C1l~ricn. Vejamos 
o que ella diz: « Por autistudadc do j<tiz de 
rl ireito s~ se cntcnt!crà o tempo de sen·ko d· 
!ccth·o em ~cus lugares. " Ei.s a definiç~o·. Esta 
lei é anterior ti outra que u·ata das promo~ões c 
remoções ; lo:;o, ainda mesmo E'lll du\'ida, deve· 
mos prcf.-rir a opinião do legi-slador .. Qual ê C$Sa 
intelligencia dada e'" \'irtude da maxima do J i
t•dto commnm de que nos f&llou o nob1·c mi
ni.4t·~l? 

En dirüi quo llSSa mnxima é n do abuso, niio 
IJa lei nlgumn nossa que defi~n como o nobt·c 
ministro a do6nio.; tcrn-su enten<lido o contmrio, 
c como o cnmart~ ha de saber, n st:promo tri· 
lmnal de ju;ti~·a t·cgula-sc pc::lo prln.:fpi•J do cr
fecth·o cxe~·clcio, ~ontnrlo, n:i<> dn dnu\ cl11 pod>e, 
tnas <lo exrcl·;io do lu~ar pn\'!1 n chnmnda de 
sc•t$ membros. Na rela~;.ao do · mesmo modo ·pelo 
exercido : e ato~ nos ultimos .tcm{l<>S parn as 
preccJencia$ o ~trectivo serviço fot preíerid.:> á 
data <In posse : cu.· referirei dous cxllmplos : o 
disno Mnndor <}IUl foí presi~cnte dP.~~n cnmttrn, 
o Sr. Galmel Mendes dos ~antas, tmhn ·a ·suo. 
po>>O muito 1\nt.c•ior o outros de~~mbargador~s, 
outros dcscmbnrgndorcs porem tiverü.o exercício 
nnles desse digno · mngistrado, c 11 rolaçito de· 
cidio qu~ n prcccdencin pertencia ilquelles do· 
s2mluu·~ndorcs que tinhiio c:otercic.io ·anterior. O 

• nwu nobre :tm•~-:o , senador peln provinein dll 
Bahia. o Sr. Gon~nh·cs Martins, f<>i nomc•'d" 
descmbàt•gndor, tomou pO>$~, mas a sua tl ;ti· 
guidnde, n sua precedcucin, foi contadll d• ·ois 
do seu Cllê&·cicio; assim veio cito 11 collo&S ~·sll 
na cauda da llsta dos desembargndore~1 ~u tempo, porque oecupando n:. occasillo a~ sua 
noment•1o, depois que tomou posse do lugar, a 
pr.!Sidencla da Babh1, e depois p·•ssando a pL'~· 
sidir a r~parti~~1o .. do~ ne!!êlocios · <to imperio, · riüo 
se lhe attenden á dntn o po>se, c sim 9. do 
exerei~io. 

Ha, senhores, um 11nico caso. em que n posse 
tem valia, mas is~o p:ut.a elo prh>cip•o u~ equi· 
dade, e vem a ser para u aposentn.doths ; : por· 
tanto, se o nobre ·ministro quer cumprir. a lei 
pela idéa que anecrm a expressão- etr.ctivo : scr
viQO,- n:io pólle jamais remO\'C\· · ou. promover 
a um maglstrndo para a entrancia superior •sem 
que tivesse o effectivo sen'içu desse lugar pelo 
m·enos quatro :mnos. 
. Senhores, us idêas de 1800 erão todtts ll·tavor 
do efflletivo serv;ço, e contra. aqudla que se con· 
taYa em virtude da ~ ; dessa data :em di· 
ante esta ultima. idêa deixou seu predomiclio, e 
aqnelw são a$ que se ach~o em vosa, são as 
corrente~, c por modo nlgum o nobre ministro 
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SESS..\0 E~I 10 I>E JULHO I.>E 1~55 H3 
.J~,-;,,.,;., apartar Ja<juellc> pt·:neip:o' parauJ.;pti>r 
-ontro <JUO é eoutra.1·io nos propriQs iutc1·cssçs da 
di\SSc <la magistt·,\tuo·a. 

Jia um apa•·te.) 
Senhores, eu espci.rl\·a mesmo que ,, nobre 

ministro conr~ssnsse q11o tiuba. ermd•>, que tinha 
<>bm.Io mal, 'lue emendaria a miio cl'ora em dí
"ntc, porque ccrtameulc se eile puzcsse na c.mcha 
de uma IJalança as Yar•ta~ens dessa sua íntcl
lig<mcht c as úa minha opmi:lo, reconheceria que 
os principias· que eu ~igo suo ma:s dígitos de. 
ser adoptodos. 

Tambem se o nobre ministo·o nttcndcr aos 
p~edctJkS, \'Cl'á que depois d;l decretaç:io da 
l"i a pratica tem n.Imittido que a contng-oon desses 
nnnos era pelo effacti<·o ser..-V;o, c jamnis do 
scr;i~o prcstudo em quuesqum· outra$ commis· 
sves. E' esse o pensamento quasi gc1·al da ma·· 
·gisto·atura, c muitos magistmdos ha qu• deixá· 
r~o-sc ficar nas commissões para que foriio no· 
ol1eados e auandomirlo outms commissücs afim 
-de· poder contar os 4 nnuos: um meu nobre 
amigo c collcga da Bahia esta se,.são 11âo veio 
.n esta casa. p01·que entendín a· lei assim, c em 
gPrat todos cntendiã:o da mesma fórma. (A.poiado.) 

Senhores, o HObre. minist'!·o _m~smo . n~o. negará 
<).nc a datt< dessn ·no,·n mtelhgenc•a e muito 
modet•na.·.... · 

Ú. SI:. MIXISTI:O l'>A Jr;snç.\ dit um aparte 
qne nuo ouvimos. 

O Sn., l!'.:nru.z :-Eu ni'io digo a époc~. pcr
.jt.Je-mc a. camara e .o me•1 nobt·c nmig-o, quando 
<'U trou"e o e"em plo não foi por j ulgal-o odioso ; 
.;u podia citar o e"em pio de ou L ros, mas cu res
peito muito a.~ susceptibilidades, e a amizade 
QUe consagro ao meu nc,bro amigo rne ílnimou 
o9 d::il-o como exemplo, e tanto mais qunndo re
conheço O Seu uesintercsse, e julgo quo nenhum 
fa..-or se lbe fez, e estou corto e afiao co que dle 
niio. sollicitou ~.emelhante promoção ou remOção. 

Aa ju~ti~as do primeira instuncia forilo defen· 
dldas. pelo nobt·e. ministro com bastanÚl ar.I~~; 
elle ao presente lonçou-s~ nessa disc11ssiio que 
.aqui no~· e ntretevo durnnto o nnno pllSsnuo 
sobre n reforma j udicíaria. · 

Eu, 8r. presidente, me penuliso ü C(\ntristo 
<le ver que o nobre ministl'o aindll. sustent!l umn 
opiniiio tiio fatul n essa go~.-antia do systema 
dos jur.ldos que felizmente n constituição nos 
<'utorgou. Polo;.s princípios cmittiuos pelo nobre 
ministo·o, pela suo. opiniiio e:ta~ada no seu. rela
torio, por ce1·to que so nii·) Iôra 4 . .:onstituiçiio 
do imperio, tt .institu.içiio do jury seria inteim· 
mente dcrocada. por qualquer lei qne o nobre 
ministro mt primeira occa;;iilo elaooras;c. 

A constituição é poio o unico obstaculo que 
enrontm o n0b1·e minístt·o, porque para a rcali
sação de seu intento, cõmo muito bem disse um 
m.eu illnstre coll~ga, depois de querer concentrar 
o jury nas cnbe~.as de comarca c em certos lu
gares designados pelo governo, tombem se quer 
que qu.andu os jurados já· impedidos pJlils dis
tnnciQS ou pelas difficuldades inherenLes a essas 
distancias, não }lUderem reunh·-sc, o juiz de 
direito a.o·rogu~ a s\ o poder de julgar todos 
os crimes!.... e a ca.mara !'abe e nlnguem 
pó:le conlE!l!taJ' que desta emenda deve nascer a 
morte do facto do jury, que grande perign. 
contrA elle corre de semelhante disposição (apoia
dos), porque: senhores, necessariamente se ima
ginariao os maiores obstaculos possi vcis para a 
reui\ião dos jurados nA . cabeça· dA comarca, e 
o re~ultado seria gue todos os crimes seriiio de· 
eididos pelas. mag1sba·ios. (.Apaiados.) ., 
. ' "E, ~nhores, pAra gue .e~a idéA . rata~'!. Em 
qtio se funda eHa '! Nao ouv1o o nobr.., mmostro 
ainda ha 'pouco tempo a descripção de muitas 
condemnaçoe3 injusta~ dadas por magistrados t 

O noln·c nlinbü-u nÜ·J tem C'tn seu 'l"tln.t•Jrio 
tanto~ dotunlcntos qun cúmpro\r;'i.o estu asserção? 
:Küo se t.cm t) nobre nünistrv :aprt.'Seutt:Ldo .ao 
poder moderador Sllpplican<lo o perJiio 011 a 
.oommubçào de penas_ illlpusta~ <"m consequenci& 
ue sentenças injust;lS d~das PJI" tae~ ftuJCciouaríos?: 
Xão ·se c1tou jn nesta sessão um exemplo, e na do 
anuo pa>.•auo o uubrc míni;;tro não tel'e outros 
exemplos? O nobre ministro niíl) conhece que 
·muitàs vezes esse; indi<·idltos dominurl~s Eor 
interesses cleitoracs, dominados pelas paixues 
do dia, accumul:1o crimes sobre crimes, cl"imes 
fantastícos, e ~uc o crime de injttria. nâo pôde 
ser punido· setu ao mesmo tempo ser punido 
como crime de ca.tumnia ~ e que· sem l"Cmissito 
nem aggr~n·o aquellcs que síi:Q vietimas de taes 
violencias niiv podem, ou pela dist9ncia, ou 
porqtte so . precise de informações, ou por outros 
4uacsqucr moth·os. impl•)ra-r do monarclw. o 
perdão ou atlenuacüo dn pena em tcmro de olJ
v:al-a ·r (.4poiados.) E, senhores, a lnstoría da 
nossa magtstrntum nnt~s da pl'Omulgar,uo do 
codigo do processo, niio é uma hi~toria digna 
de la•t i ma, ou pelo menos, igua.l á hlstonía da 
mnrcha dos jurados, concedido o que allegue!? 
A respeito dos erimes de responsabiJ.idude a 
cargo [J.<>s j 11iZéS de ilireito, não mostrei ett a 
e.nno passado que a proporção dndn entt·e ns 
absolvi~ões e as cond~nmaçõcs niio em fa,·oravel 
aos . magistrados? E ni'io o mostra tambem o 
nobt·e ministt·o nindn. ngcrtl em seu relatorio? 

Eu,. se_nhorcs, tenho uma opinifio 1nnito par.ti
cular, e e que tudo depende da morulidat!c uo 
paiz ·e 'da indcpendencia dos juizes,. e Llc uu11L 
medida que os nno distraia das snots '\""et·dndei
ras e snntas ftmc~uos. lA.POi"ados.) Mas fazermos 
um cnpitulo de a.:cusaçoes contra· o jury e en· 
deosarmos as decisues dos mogistrados ? ! ••. 

Eu, senhores, sou o p1·lmcil'o a r~conhccet· qut! 
os magistrados politicos siio uignos de t0da a 
considera9õ:o por suns luzL·~~ ma$ cu invoco c) 

seu testemunho : quando ellcs s& Bpmtiio das 
sutts comarcas como ddxíio a justiça! E quando 
voltüo ,, ellns como a nchlio ? Qne trabalho não 
tem pe.t·a t•emedi.ar o mal rcsu!Mn~e da sua on
scncía? 

r\iio sei se foi ao nou1·~· deputuúú pela provi n
cio. do Rio de .Janeit·o que o nobl'<' minisll·o da 
justiça atirou algumtls cxprcsslics um pouco de
~airosas. 

O Sn. SAYio LonA TO:- A mim? 
O Sa. FzRilA:I:-Sim, senhore8. Disso o nobN 

minl$lro: «largai as ponno.> de pa,·iio, vós não 
soi>5 libernes. » 

O Sn. SJ.YÃo Lon.,Tu:- Não troco n mi1lha ca
saca pela d'l nobre ministro (Risadas.) 

0 Ss. FERMZ :-Os principias, scnllores, que 
são inherentes no· homem devotado ao· par~1d~ 
conservador não excluem por certo a dedicação 
e amor a certas gamntias qne . a. conslitni~íio· 
ostabelcee a bcni de touos (apoiados), .e entre 
•ssns gar~ntias se enumc1'a ~o1n m_uit.o. distinc
çào ., do ·J•dgamentl) por meoo do Jlll'Y· 

O nobre lllinistro tambem entende que é pos
sível que a liberdade de imprenst< . não so~re 
di<ecta nem indirectamente com aq uella med!da. 
q_ue entrega o julg<l.mento dos c•~mes de -.lnJU· 
nas f~ita aos funccionarios publicos, nos ma
gistrados. Não ba hon1em tllgttm do partido con
servador, por J_llSis retroj::radas que sejtio .as suas 
idãa.~, que deu:e de p!ettear a bem· da liber dade 
de imprensn e mesmo nesses pai.zes onde os. 
prineipioa séveros do partido con$Crva.dor .&e apre
sentão sem rebuço, os homens consiu~rados como 
os. mais ret.rogndos· pleiteiio· pel$ liberdade ~a. 
imprensa, porque e lia é. uma grande ~tarantia. 
não só a favor da. liberd,.Jes publicas, mas 
tambesn Ja tranquilidade do p•li~ e do mereci-
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n~('n.to tlt> !.:Jlent" c dno. qn:o\iJndés · ,íigtl:ls uc 
··~"'""l}<)""'' I) abuso inherente :i medida dc ser 
vintliea<hl :1 inj nrin fo:itn n umn eor pornç,:l() pelos 
1ncmlu·os dn Jll~lSUH\ corporn~:io : o 1n:.l rcsultanto 
~,.)c s~t· a iujurin fd t•l. ao n1 inistro v;n,licn~n por 
lllll:t p<'SSO:L 'I"" lho .; intcir<l.tnCnto s nbordmadn, 
011 que dell~ ~lcpr: nd~ dircct:.. ou indir<.!dtl.nl~ntt\ 
silo C"nhecit.lr)s por t.)dos o$ pnt1.itlos.. ~ . .JJlOi.a-
c1o.•f.) _ 

TOJos os <'~cri ple>r~s considcrilo que o jUI·y .: 
llllla g-.nr;lntin pC~litic:l. ~a110inclt~s). u os hoJuens 
os mais :uh·••r so:; a cssn institui<;ão como aqu~llc 
•)UC o nobre tlcpnt:ulo peln pro,·incia u::. Bahia 
cit on o nnno pn,sado, u.~ ~J•ignani, -considcr:io a 
i nst.Huiçiio tio j nry eomo· essencial a todo o J>a iz 
quo é regido p.!l!ls ·fnnnnlas populnrr.s. po1· uma 
con8otituir;!1o, pe lo :$)'Stemn rcpt'l!sentntiYo. (..-1JWÍa..; 
<los.1 

E~sc grrnHl O llOm<'m 11ossi , .nttl'ibuía n. l"t!Cns<'t 
dessa instihticil•l pelos nllcmiics, o rcccin qae 
dles tinh1to de n·.!_optr.r essa instituição à f,tlt::l 
üe liberdru1c 'IIIC ·.:ss• s po,·os senti;io, c c11t:io 
n:t snn inlroducç~o sobre o •li relto penal diz : 
cc Sim , não d possh·el qne aprecicnl :h ,· nnta~ens 
tio jury aquellcs 'JilC não .goziio o dom precioso 
t.ln Jil>e•·dndL'. ,. · 

Suas ~xprcss\lcs f•>r i'io r,otirlica.s ; na AIINi'l:tnha 
npcna' despert.:ir:to esses Séntimcnlos generosos 
peln liberdade: o jnry· se cstnbclcceu •. e. o .iury, 
como rnosirn lllittenJ w~·cr, ainda hoje mdst•: c 
fnnccionn, e snpp11sto não funecione em certos 
paizes " resp<:ilo dos crime~ em sxc•·~l. todndn 
funccionn r• 1·espcito dos crimes · rC$11ltnnt~s <1:1. 
libcn\nrlc ele imprensa. 

) l otl\"e 11111 enga•l o no que disse ncsla e•tsn o 
:umo pnssauo <• nobre depút~llo por P0rno.m· 
buco, n t]uem nà<l respoJl(\t e11 ~itn po1· me faltar 
n ,-ez de fallnt•, qunndo asse,·erol\ quo nn Pru,;si:. 
ni'io existin o jur:·. :s-~sse ~Jili7. se ru\mittio pri· 
nH~il'amcnt~ como ~nsnio o Jtta·r·,n:tgisti·::.Uo .e de· 
pois funccionon o ,·,•rd:uldro jur>"· O nobre de· 
p utado se r t.:fcl'io então n umn o bo-a esc r i pt.:\ 
pt>r um distiucLo h t·nY.ileiro, mas o uollrtl deputauo 
não tinhR cons ultado as •'p~ns, !Xlr<Jttc se o 
tÍYCSSe fcit'l ndtnrin IICsSn grnntJo O{l r!\ -]?{!t"isl.a 
firt leai..;:laçi.;O (raurt!~a ~: c.wt. raHfJ\JÜ'"- o t\.•xtu 
<lessns dun.< lei~ wloptnda~ !?elo. i•ms~·n, em •JUC 

· a in,t.itu ic:io üo~ j tu·nclll< roo ndmilli<ln. 
A~ot!o\hn t sculnlrf·~. nt1uln qnundo •t nohrc minis .. 

tro nos qniz~·s~~ tit•nr u~ }H' nn:ts do pn,·rtn pni'R 
llenrtuos Ycnln<lcims ~:rnlhn~. nincln nssim cll Ih•> 
J.iritt. qne t! i njuRt>4• Jlnrn eotnno.-'c(l, c qno ui1o 
11!'1\ n 1nal:; i•l,mco parn o Cazc1'. · 

O nobru 111ini~tro •1uc tc,·n &<:mprc certos t>l'iM· 
dph~s c~n auntcl'lns polit:cas, t't:rL11~ pr!nc1pius 
intclmmcnto ••tlp081l's o\ cscoln llbcrnl, por certo 
com·in\ comllli~" que Jl vi<ln <lc um funccion:uio 
P.ublico, que .;,;,, pertence n si, mas ao publico, 
deve ser di~cutidn. E,;sc ~ o meio de corrigir os 
mt\os c . premi:~.r os bons. O nol>rc m:nislro con· 
,.-in'& ltlnlbcm commi::o que ~stcs principius niio 
são meus, silo de muit~r> eseript<ires re~~itaveis. 
O nobre m inlstl·o con\'irá comtnigo em que se .· 
concotlesse dirolto nos ma.Aist.ro.do~ de julga.r .as 
injurias pt·oferida~ por meio · dn imprcnso. dahf 
nasccrú uecessnrio.mcnt•! o al>u~o de tudo da.ssi· 
ficar-se como injuria conLra os CUlpL-eg<>üos pu-

" 'blieos. fApoiad~s.) Seus er.·os, ~elt~ caprichos 
são qunsi permanent<!S, niio se modificão de um 
m omento _pa rll outro,. os do jury darão apenas. 
llmn sessao. . 

O c1;me dn liberdnde dn imprênsa não está no. 
re::!r3 dos outros crimes, ,·ersn espP.ciaimente sobre 
n fórma por qne o pensamento é revestido. F..ssa 
fórma pbdo ""rinr · M infinito, estA dc~nde11J;c 
da intelligenclR ·do cadn um; ,aquiUo qu~ eom 
int.eocões siis ·en prMelir, púdc ser entendid,o de 
umn tnaneim <liffcrentc, ou pelo homem que lem 
rnã fé, ou Jl'>r aqucllc quó tem intenção de ~r
scgnh··mc. Po.rn np•ce\a~ão de um ~riod<> é prc· 

eiso a sn.tl. romparaçilo coJn .. rliír~rentt:'s ontn)s: 
pnta nprcci.trão <lc um pi'OSnmcnto é prcci~<> 
couhccct· a. fnnilo n natnrcza das fonnul:ls d~ qttc 
c1lc C rt1vcstido. 

Quando ~e t.ratar d<l um m llgistrnuo, . quando 
umn censura lhe fúr f~ita, é 111\tural 'IUe o cs· 
pirito de clns;;c t omando os fú1·os do.ju~ti~-' i m· 
prima c:lstigo$ indQ\·ido:; oíquelks l}lt l) o us::lo 
~en:nu·:~r utnn clussc, llnt lnagistrnd(), U!,Xl func· 
donat·io de qualquc1· ordem. . . 

O cspit·ito uo clas;c, S:-. p rcsiucn te, Jcv~ se•· 
muito nttenuido. E ;sc digno eseriplor., que. é t,â() 
comcsinho no· nobre ministro, Cbosson, q11e P•>· 
r eec uüo ser em to'tln · 3 c:ttons:io f:n-ora...-el <• 
insti iui.,.~lo do jnry, d<!monstra o perigo ele umn 
tal medida, dcnwn;lra n neccssidllllc d~ t.lar-se 
todR " lnti tttdc :i i nstituirão no que toca ,\ se-. 
llldhnnl~~ critnc. 
Senhvrc~. conser,·adúr~s como nós somos, .::tinda 

qHc a algum de n.:.s ~c d ti injustnmente o nome 
de r"gressista, pódo por "cntura ser neoimndo da 
qualidade da grolhn, lJUanllo ~nstcnta nqltillo qnc 
:1. consti~níç:\o u os ga11lntio c que as le is :~ciuacs 
gmanteu1 '! .. . 

O Sn. s,~:;:., T.oll.\TO: -E qunndo n·i'o é nc
nlmm cspeculnJor 'I'" queirn :-.git:w int~res~~s 
tnisC·t·avci.s. 

O Sr .. ll.tmn.tz: - ..;~t-t:tment) qtu nli•> ; cst ;l 
pcch!l 1~i'io no.; pó .le caber. Conceu·nmos q tto . fJi 

.uma conquisto esl.c principio, que .essa conqm.;t a 
foi ad•1nidd:> pelo po.rtido libera l ; qnc senllmen
tos animiio n•}uc\lc que dcr~ndo, IJ.UC sus~ntn 
como co nsen·ndor ·? n:io s;\o os s ento menl.cs h be 
riles? cumo ser considerado f:!mlha, que dtlvc · 
<lcspir-sc dns . pennns do pavão? P erdoai-me ! 
Sr. mínistL·o, a qualque1· ou tn• pesson cu dat·~l 
o dirdt<:> de CKornnt·nos llest as pc1tnus tão bn
lhnntc.-; , a ,·õs n:ro ·o concedo;. ~ uao. .. . . 

O nohrl~ ministro {pét'(lÜ:!·me n. eamnra \le oUn · 
~aliir met hotlo nn disens.~ii.o d:~s materi;tS). n 
nobre 1\lÍ\liStt·o n:t sus'io de hoje procla.ll!Oll contra 
n ru,.,'in ,\.,s partid~s. A·lmirei-m~: o lllin•) pru<· 
~n,to ne~h c1\~:l dissc-n .)s que a fus <io ·dos pa.r· 
iidvs t.:rn ncce~snri~ . . • 

O=""· ~rr~IsTno D.l J,·sTr<;.~ :· - Nunco. di~sc tAl. 
O :51~. l'omn.\1. .:-Qunndo cu: lho con tcst.n"a csto 

prlncitllo c lhe mo;travt\ a n~ccssldaàe de ht:~,·c•· 
Jun~ <• plnit"'s Jlnt·n so corrigirem mutnnmen:.O em 
suns cxngcm~o<S n ~rro& pn111 por este me~o cs
lnbclccer.sc lllll •lcbnte que cselarcec~so n coroa. 
sobre n n~-cc~:'<idndc de a.dopt.nr cst:t OI\ nqucllt\ 
mm·cha Jn ndtninistraçiío po•· meio d:t cscolht\ 
\lQ s~ns ministro~, o quo nos· dixin o nolll'C .mi
nistL·o? A npposlçii~ é por certo n cccssnrin. no 
~o,·crno repwscnt.ntivo, os pnt•tidos antigos se 
rorLmuiL·iio: lllO.S ' \ 'ÚS hoje e~tals . em opposi-

. çiio .. .. 

O Sn. 'Mt:-.tsTno D.\ Jcs-n:<;:A.: - Sempre disse que 
crn impossi,·cl a fusi'io dos ~ pnrt-idoa. · . · 

0- sn. FEnnA~: - Niio sei donde vem esta iot
possibilida.de. 0.. partidos têm épocns de· vidn, 
tleclinão, acabtio, d~>Snpparecem. Os memb1·o:o; de 
quo se com_püe um pnrt1do em diff,rcnte; _cpoca.s; 
com 11o conbnua~ii.o do tempo se reuncm noo pelos 
laços da .amiude, nii.o .pelos laços d:l. . f•·atcrni
dade ou da ·ambição , · ma; pd<~s . princípios._ 
(A.poiados.J E' po•· esta maneir.• q.ae vejo a par 
do nobre ministro da justiça . o no'!:lre mini.stro 
dos n~goeios estrangeiros ·c o nobre n1in)stro. do 
imperío {tlpoiados); .é po•· est.e principio ID~smo. 
que se aeb.a\'11 reunido ao nobre ministro o .noljre 
cx·ministro dos ne~ocio.s estrangeir.os. E' por esta 
mesma .rn1.i'io, .Mnhores, que eu yi p essoas muilo 
eminentes discordantes. cm· lS32 c 1883;. cll,\ 1810 
e 18t2, bomeus' ·q~ ·pàrecião q11o se queri1io · tnl~ 
eidar, que nesta eá~ apres_cn~úriio Clict.oS · q'!c 
poden\ ser elnssitlcados mesmo de seh·~gens, hoje · 
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..-s•tn~eenJo todns ns íiojmi~s <JUC Ínutuam~nte so I 
•:lll }IJ e~t.Ú.J"J.:o, reunidos sob \tnl sõ p<:tJ~nnlcnt.o, et.li· 
.J:uo<l•> :só Dn grande causa do ""bre noínist.ro. . • I 

O Sn. hli~ISTilO n.&. Jcsnc;-A.: -hto sim, é cl:ms::L . 
d ill(!rcutc que fusi'io de ptrtiuos. 

O Sn. Fllnn.u: -E qurl é a _h~sc dr.ssn rc · 1
1 

-uni~o-~ Ser:\ pot· ,·cntum a umbi~no, a salisfn~iio 
otc p~C[uenos d~sejos? NITo, esses cnracteo·es . K~o I 
')loLrcs, nã() so a..-nssalHio por tacs cousas; o IJ.IIO 
os l'Ctonio, ~cnhON~s. foi o fJJcto de mutuns con
·~cssõcs, c nccordo de vrincipios depois do nnc · 
rcdm~ntn dns pnb:õ~s do din; " porqnc is to se 
dt:u •] l~oi porque os cnr!lctercs gt:nfrosos, os c:o
rntões vet·dudcirnmentc pnUiotico~ o cima tle tntlo J 
collocão u1n gr;)ndc pcl)Sain<!ntC', un'! gr:mc.l•) :n-
tcr<>sse, n felicidade do pni?.. · I 

Assi111 pois, ~rnhol'Cs, de lndo n lndo 5cmprc 
J:a cooet!ssuc;;. Ess::~s eoncess\ks não s.~o de em
pregos:, não são de fitns, nao siio dessas lwm·as 
•111~ mu_!to _prer.am.os,_ ~ão conccssves o.las. i<)é?s, 
COIJC<'SSOCS dos Pl'lllC:l])ICS, porque C"SCS prmrtplOS . 
u ilo são os fnnoJamc!:!tne:; <ia consti tni~no, \ 'CTS:io 
sobre materin secundaria, Yersão sobre meios de 
levar a dl'eito os pr<>ccitos da mesmo consti-
tui~o. · 

A fusão dos partidos é um facto llistorico, uma 
verd11dc sem ciln tcsta~iio; Jl!lS pvginns <la h is 
torin de todas ns naçlks se cncon!nio pr0n1s 
cxbubcrantes deste nieu dizet· .... 

O Sn. "'It~IsTno PA Jt:sTI~A ilt• un) npart~. 

O Sn. F~o:nn.I.Z:- Senl1ores, cu trOL•:o>C o cxcm· 
plo olc 'Vdlington, trouxe o cxêtuplo d~ P ccl, c 
hn nl~m destes um sem numero i.lc ~xnnplos. 
Niio combateu fn~temcntc '\Vellingtou a reform::t 
parlamentnr e eleitoral? Entretanto QlltllHl•l n opi
nião publicn se declarou, qunnclt) ellc vin o ~cu 
pode1·, quando a vio mnnif-'stnda pelos mdo~ lc-

. .gncs~ n:\o f·Ji o p1·imeiro quc.upre~eutou como :-:uus, 
priaci'pios que até então não ml<>jJlnYa '? ... 

O SR. 1h~JsTno P.\ jt:snr.-: - I sto não foi 
fusão, fvi uma concessão do JlUrticl') conscr
·\·ndor. 

O Sn • . Fm:~..\7. : - :t\ão podemos nrgnmcnt.·-.r 
nssim, este meio ê umn pctit:io de pt·in~lpto: 
quando o nobre ministro é comb::~lido ll?r um 
l:ldo recor ro n outro, qn::mdo ê combnt1do por 
esse outro lado procura, como os nntís;as jm·i!:l· 
consultos xomnnos, umn sttlltilcr.n pnrn colorn1· 
n. sua nsserçilo, plll·n cnlornr a sun uplniilo. 

Mas o qno f~Y.- l'ccl! Combntcu n libcr<lntlc 
comn1crcial, comiJntcu-n cmqnnuto nilo l'Cconbcccu 
suus ;;rnndcs~·nnln:!CllS, crnquanto n•1o iiuhn umn 
convlcçilo robus!n do que o p0\'0 inj;IC7. gnnltnrin 
com a sun adovciio : dctJois nilo f<lt Pccl que so 
nprc-St-ntou em frrntol d.-ssn i•l én, ddcndcn<.lo-n 
eom tndns ns so ns for\:tS? Dnqui o que rcsnlton? 
Dcsdo esse t enopo, cssn d::o.tu, o que' nccmteccu '? 
N:io foi a cndnciclndo do5 dous pnrt idos pl·imi
tivos, put·tid~3 que só c~istem hoje u nicnmculo 
·pelas. rcco1·da rõcs, que cxistera h~je prineipnl
.mente porque ~m ~eu s-eio estiio homens ;:le 
· gt·ande talento? Porque, digamo!-<:> assim, n n n ossa 
organisação con.titucional como no or~anlsaç.üo 
.:onstituciona! da Inglaterra os homens ac tnlcnto 
e dlstincç1io oceupüo n~o só uma phalnngc, mus 
di1frlruntes pl1alanges; porque c pt·eciso que a 
oj:Jpcsi~ iio corrjja os defeitos daquelles que im
pcriio, sir,·n d~ ohstneulo nos st>us d~srcgra.-
mentos. .. 
S~nhores, cu me alongaria neste ponto, que õ 

vasto, se o relogio niio -me opontnsse que poucos 
-momentos -mo rcsUio, se não tivesse de fazer 
:outras considerar,ões; dire i eomtudo ao nobre 
:ministro que rellicta, a 1·cftexão neste ponto é 
.. fertil em grandes ..-anta~>ens. Se .a fusão dos par- · 
tidos é -o grande bem que n~ podemos timr, essa · 

· flldo é fncil. 
WX08-

·- ---------· ·· ------·· ":f15''" , . 

Xns p:.r:id,)s cxis!cm difrcl"<-nt("S úpiniõt$, Utn:l~ 
tnod<:ruUa.,, outnls cxngcrnU:1s: as vpini~es n1o· 
tlí'nadns hhn 11rincipius govcrntuuen ! t'\t~s, ess:\s 
OJ:liniões >ão fncci$ oc reu-ni r sob Ulll só pe, sn
n:cnto. E.~sc pensamento, no .ltH:u COllf.'t> i t.o, n~o é 
essa hlêu-~xclusivjstn que os n u1.n·es tninistru:i aorc
scnt:io como 11mn verdadeira panacén; l; úo, ·,) a. 
ft'licidauc do pníz. é o dcsem·oL dmcnto dos meios 
COlll <[tltl o nossa paiz deve tomar n o fn~u t·o um 
lugn1· clistincto entre as na~ões m:\is c ivilisàd as : 
t~~ n p:tr clest-r.s lHms? n severa exccuc:~1o d:t l e i, 
n s~wm rcv•·cssut• dus c.rimcs de r<spo,snbili
<lfldc, porq.nc essa seve-ra. r'-'prcss.:ro do:J; Cl"Ü)'l•~S 
do rc~pt·n~nbilidad~ trnz t~uubêm ::tpõs de si n 
se\'CI':l 1·cprcss~o do todos os outros crimes. 

S<:nhorcs, n"o s~i qltC ponto escolho.. ntns cr~i t> 
que o mais \·ítntojo!o vam r esponder <lO nobre 
minish·o nest~s ultimas n1otne-ntvs vc1n a ser a 
qtut:,\i\o sobre as sociedndr:s em commnntlita. . 

l'ct!ns as leis, Sr. presidente, de todos os Ionlz.)$, 
düo n maior gar:mt.ia. aos con t1·actos elos parlicn
lnrcs, lcvão o seu cscrUp\llo n t.~l pon to que 
nunca consentem que a miio do ::oYcrno as toq uc. 
No diseu~srio do eodigo J:\apoleiio, segundo Or
tolan , Jl<RS!\ <':(IOC:l em IJ.UC O J:10de1• <JUCria ·con
CCill l'fi\', assumn· c dominar tudu, em qnc o póllcr 
qu el'in cunti~m· touns ns garantias, tOdos os 
dil·cito~. pnssou co1no nm pdneip io inconcusso.> 
que iiC <h:,·i~o· respejtnr · os eon.tl·ncto::. .. q l\e o :;o
Y Cl'DO não devia p:>r rnocl.o algum U: car nesse. n:n
teria, <JUe toLin dc,·in pertcnC<Jl' ao poder· j ttdi-
cinrio. · 

O pl'ineipio d~ noss:1 lcgbli•~:io é semelll :~ ut•"; 
touns --ns sLtns <lisposir,õ~s, quer na pnrtc civ:l , 
q nr.r 11" pr ::tLicn commct·cial, estilo de accor tlo com 
csto gmnuo: p1·indpio. ljnando o. contracto Y:li de 
cucoioLl'U nos ptiucipios dn m oral , nos p1·indpios 
do direito publico, alei comi na n nullidndc ; mns 
n o seu r~gistro, na sn:1. f!Labora ci'io, nãu ndmi!t,l 
n intc•·voni;à.o scniic:. dns purk-s h:t•)rcssndns. Dar 
!ngor~l1cin no governo em mntcrm _de contmcto, 
dno··lhc (lOol~r de tli~ct·-niio rn.;ni s cst.~ contmcto,
scrin c•mtiscnr us grnnd0s vnot~g~r.s resultantes 
tio cummet·ciO, dn.~ trnn&.~.c~\ic:-.!-, seda. nl'lUO.l · d1} 
umn antvriuulic clcspoticn a ndtuini•trnolo. 

O nvb1·c ministl-o tirou nrj:umcnto pum a sua 
opiniiiu tontrnrin :is Mcieclnucs em cotnlll:tllll!ll\ 
por nc•:v•~. prim•)iro da dísposi•;ào da lei n r~s
IJOI!O dn< sudcJndcs nnonymas. O nollrc mull:>
tro nr~unlCntou t1r.st:l lllnucit":\! « n lei só d~:t 
fnculd!Íolo Jc cliyiJil· seu ~npitnl em nctõcs '"' 
sor.icdnd~s n.unnymas, uúo n. deu a ontrns m:1is. n 
Scuhorc~, n lei n:lo cren os conlmctus, uiio lhe s 
llit n unt:u·czn, n lei sú o~ rceonhcco c r~r;uln, 
niio mO\lillca sua csscncfn, n•1o lhes rouiJn sou 
curnctol', num os desvia <ic seu clcstino. 

.Aa sucic<lnucs :tnonymos ~:>x istiiio, como as s:.>
dctlatla ; em commnnditn-, nnt~ de$Sll. lei ; ns 
socicdnu~3 cn1 commonditn <.IIYio.lião o seu c::tpi_
lnl en1 nceu~~. ns · sociedades nnonym:ts tambem 
o uh-ldiiio: A lei, Sr. pr esidente, t rn.tou _<lns 
ncçvc& dns socic~des anony1nas ~nr:o._ 1·egulnr;sar 
mais proprim:nente a sua subdivisno, o datoJrnunn1· 
o modo por que eUas se farião ; mas não para 
co·nccàer e~se meio que ó ccmmeroio rcconllccin, 

-o nenhum tt•ilJunàl até :i data ua. l ei tiuha ne-
gado. . . _ . 

A s sociedades em comm nndlta crao conhecldas
hn longo tempo, ~rito conhecidas em tcdo o !lnl
vcrso commct·ci:ll ; ella:> podi:lo ser por ar.çõos 
ou se'm- ellns : as accões podião ser nominativas 
Ott ao portador. A lei tratando das sociedades 
em con.mandita não prohibio n c ivi:'ião ~o sett 
capital em a~ções, . e con!orme Porta.ll~, CUJa au
tel·idade cu m,·oco,-a hberdade constste em se 
fazer o que a lei nüo prohibe.- Se ficas~ ao
governo o- direito de ,-ednr aqw~lo q_uo !1- _le1 n!Io 
probibe, dar-se-hia um );>Odor tào d•scrlctonar.o, 
tão absunlo, tiio contrano -aos interesses do pni.z, 
que elle mesmo l>Cria '\"ictima do seu grand~ pcso-

l !l 
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~e pois. Sr. pr~gi.Jente, a ld nilo pr~hiuio qnc 1
1 :1;:;, soci4)daJ.es em comn'la.ntl,ta-~. qu.: eraol conhc· 

~· i.lns antes dn. pl·omn:gnc,io. <!J. cúlligo, <la ma· I 
ncir!t P•)r que eu o chsse~ dn'hbssetn (J seu. cn.- l 
}Jit ul enl ~~cções, qual o ar~l\lllE-lH•l ll.llt~ tlrai_s ~ 
para a. prohibi~uo otetunlm~nt~ 1 Elle • e ccrebn- .

1 
no:-a lei tru.tou dns ac~ú~s (Lts soc.l~o.adtJ8> nnr.-
11,·m:ls c porque não trn.t.uu tlo.s ::t~ol]u~s ~~s so .. I 
cicUrulC.::; cn1 comtnanàitu, lo~o estas sOEJeUndcs I 
n~o podem .Jil·ictir o s~u capital em acçocs ! 

o Sn. !lhx:sTr.O n.t J~s-rrc.t:-0 argnmcnto_ não I 
fúl o.s.sin)_ 

1 
O Sn. F>:nrnz:-E' ao Q11C se l'!!dnz .s~~u•l<lu as 

cxnressüc's do nol>N ministro. O l<•t;lshdor tra-
1 t:u1Jo das <li\'ersas cspccics de Sucio:daJ.c e con

tmcto,;, não limita suas espccic;s, n.lo as crea, I 
n:i.o defende as de qnalqucr outra 1~aturcza _: o I 
l,,f(islador rcg•lln, e quando clle IHW l~l'<~lnbc, I 
deixa no grande circulo dus euntrnctos, a l•lle!
dade dos contractantes. Ml>lllelc~er tudo qu~ '~'10 
ft"~r c:ontl'nrio ús suas di:;pa.:.•üç.~cs. En '~os lc1·c1 o • 
que diz 0 coàigo <lo commerc10 ~-~·~spe1to.. 1 

O Sn. ~-IIxtsTn.O DA. Jus_:;r-IÇA:~'!\ao ha socled:l.dL)S J 

difierentes, toú~ são .as me~mas. i 
O Sn. Fenn.\z:-Kiío argument_ei~ d~stc mod.9. 

Podem-se estabel!!cer outras soc!Cd!!dcs que nuo 
ns rcoonhe•:idns netualrue!ltc p~las lms: n mllrcl:a, 
Q pl·o;=;t·csso dO commcrcto po_?e tl':lz.er. um.n 1!1-
veuç.ãO un1a cspccic nova, tm.o contrat•l.a :i lm. 
As soclcdndes en\ com mand itn não eri'io ntú certa 
l•p.Jca conhecidas senão enl Flo1·~m;nt conforme 
n expressão de Troplong: Florc'."ça esta\':\ c.n
Ha toda. con\"Ct-tida, JlOl' nssnn <hzer,. <;m SDCIC· 
üadcs commnnditafias ; c essa iHstilu•çao, como 
a rainha. ambicic.s:t da industria, foi dep .,is :wa~
salundo todas as popu1a~õc_s ~~ntmCl'Ctnntes:_ por
que como d'z o mesmo JUnscon;;ulto, lot um 
~xp~dicute mila.,rosamento descobct'IO paru reg~-
i!E:rar u c~ol,ótnia cotnmerciat . 

Eu yos · 3 presen to n disposi~ão do no>R~ codtgo 
commercial a respeito dos contmcto~. D1z o co
di~o commcrcial: " São n11Uos to<lus os contrnctos 
co'il1mercines': 1•, que für~n~ celebrados entre 
pessoas i:thabei.~ po.ra cony:tiCtnr: 2•, guo rcc~
llirem sobre ol>JeCWS proh1lndos pcln lc1, ou cuJO 
fim fúr n1nn ifestnmentc offcnsil·o <in s:. moml c 
l•ons c.ostumes : 3", que n•<o llúsignnrom cnusn 
cedn donde Ucl'ivn tt obrign~iii"': ·1", qtttt~ f,~•rem 
con,·cncidos <lo fraude; ~·. scutlo cvu~mi1Hlo pQr 
fa\lido, etc. • 

Eis nqui, scuhot·cs, o typo <l'!s C<>l!h:llcto~; l'!clo 
que n:1o fôr c, .Ilrnl'io n '~'tn •ll,p<>S><;•.o llllO puJc 
·ser nnnullatlo por yicio dn sun IUtlurezll. 

E qunndo St·. prcsident~, pudesse o uobt'C ml· 
nisll'O nl·gutitentar com o m:t. i)<ll, qno di~ qnu 
ncullutn socio pódc trnnsfcl'll· n parto que lenha 
Nll unta sociednde sem conscntimcnt.o dos outros 
p~rn declarar· nullo. uma sociednde em rommnn
dita eu lho rcspondcrin com Odillon llarrot, COI)lO 
Felippe Dupi:t, que a sociedade em command1:a 
por acções, n9s _ seus pro!)rto~ . e~ta tu tos, n ':_Ssa 
mesma di$pOs>çno sob1·e a d1vts"o po': ac~oes, 
trllZ o consentimento de todos os. soe tos_ com
mnnditarios p~u·a essa transferenc1a c cessao. . 

E quando taml>em, Sr. presidente, o nobre .rm~ 
11istro a queira qualificar como tal, eu lho d>rc• 
que o art. 3:H só da· a pen(l do nullidade, e _es~ 
pena não púde .ser imposta senão pelo podei' JUdt· 
cinr·io. 

0 SR. :\h:<IS'rllO D., jc;STIÇ-'- :-Apoiado .. 
o Sn. Fli.RRAZ :-E. então como o nobre ministro 

mandou eancellar os seus estatutos ? . 
O Sn. ~hx•s-rRo ~Á JüSTIÇ·A :-Não lhes dei etreito 

offieial. 
O Sn, F>m1UZ '-0 que quor ,Jizer em ml;lteyia 

.::ommercW, em mtúeria de contrnctos, em d&retto 
eh·íl, c~ta expressão do nobre ministro t 

O :5P.. lfr)<rs rno D., Jus-ri,".\ :-Está no codigo. 
O Br~. Fl.!:nn.\7.: - Pt!rJ.oc-me () nol.a-o; minislJ.~,), 

csto pl'incipio é nb:Surdo. 
Disse ellc qae o go\·crno Unh" o di>·oito de 

expeJi~· 1·cgulawentos: n1as, qua.~Uo, c p~1ro. que 
os rc~ula1ncnlos? O.s regulnme}•to . .; .são fdtos com 
o fim <la ucelltol' execuç:\o da le1: os regulamentos 
C•!lll este fim são expediuos ao pu~so que u ld 
vai se c ~xccutad.t, c não. quando cnsos. occor· 
rente-:; se do1o, que s-ilo chanla.dos os trtbuna~s 
a conhec:c1· deilcs. . 

E. St·. presidente, os r.cgul:J.mcutos Yd"S:io mn 
rrera l dles nnnca fazem npplieac:lo: e o uohríl 
~lini~tri) , d.~p,lls Ue estatnh.~ 1un ptinc.~pío geral, 
Lz a npplicnç:;:o mun•lanLlo que os tnbu_nacs do 
commerc10 c.a.ncclla.sscm os estatutos que tt\·~ssotn 
shlo registrado::;. 

O Sn.. ~hSl$T"O lJ.\ J\lõTI•'A:-Os cst:ttntos Sãt.> 
vnlidos. · 

O S" F.:.a,Az :-Yo.lidos? E por'}uc mandastes 
rancellnl·os·? Portluc negastes ~,..~ .SCll 1·cgistro? 
!'orquc intot'Yiestes, comu poder_ competente, no 
conb"cimento do acto de um tnbunal, c o cas
sastes? Suo cousas que so não pollcmjnsti!ienl·!! 

Seu hores, pelo discurso do n:>IJrc m in ish·o n 
cnn1ara r.econhecen quo u mn~~l'in.. era gr.'l\-c c 
duvidoso.; mas demos qao n 1nnteria fosso clara, 
p odin o ~o,·crno fazct• a applicatão da lei quando 
o n obre l~'lini~tro ji.L concede a hyp.::,tlh se ~te per· 
t\·nccr aos ll'it:.unacs o conhecimcut~ . da matcria •! 
C,·rlo que não. :t-;,-;o orn juiz competente para tal. 

~1as, ~cnhores, o nollro c\;,pulndo pe:n Bahia 
di ;sc qtt~ .'' .gove!·no pullo ela r decisli~s c.rn mntc
rins tl,(hn•nr.;t.ratn·as tlc semelhante natureza. 
So!nhores, o go\·crno pútlc <lar decisões em •na
Lerias administt·nti\'as nos cns.-.s que lh•l compete: 
o poder jndicirn·io tam!Jem t~m fttllco;ücs nt!tni
nistr!lti\·ns; o jui1.· d~ Ol.'plJiios, o supl'üJUO tl'ihunnl 
d,~ justit:n, etc.. ele .• tnm hem tem C~me':Ucs nUmi .. 
nistrati,·ns. ExnminCIIl(l~ u prhncn't\ IIYpothcso 
q nc ncnlJu de cal.allclccol' ; o juiz do o l'Jl f. aos tem 
funcç,-;M tl<lministmli\'IIS Ct'llllO snllomoR, c poderá 
do S~ll~ aclos nuministrnti\•os COIIhCCCl' outra 
nutoriJ:ulo (JlN nilo scjn o podor jllllicinl'io? Do 
neto J,, tl'illllDtLI Sll(H'Cmo t]o justl~n em quo so 
dctcnninc quo o mugislrmlo tem lU ou 20 unnos 
do st•rvkn :m nuli!!Uitln<lc, põtlo o ministro en
nhcccr: 'J-;nll'•·tnllln fltlo f<lnc•;õos nJminl$truti\·as 
o1uc o poucr JuLlichu·io po•ano, meu ~ nobre mi
n isll'O ll'U1 IILIIo;rl\IO lllllO UO tncB lliUIOR, quo CIO 
t·c:tu 1 u\llo dug nmn lu td rn co li Cuailo dcssn$ u.ttri
bui..-õu~ 

O con~~\ho fl•l "slaclo <'111 filiO. maioria tendo 
tlccl<litlo q"o iiB da,·ill consn\U!r o corp~ lcgisla
ti\'O, o nobro mini~!ro, pcrmltta·me quo uso des~ 
cxprcssiio, imprudentcm~nte arrogou a si um di
reltv mnn nttl'illul~iio, do cnjo uso, no menos 
pela' dciTercncin que lhe devia merecer o cOI'JlO 
Ie~islati v o, ue'l'io. declinar. 

Areumcnt.ou o nobre ministro com as leis frau
cczn&; O que temos nós com ellas, que temos as 
nossas. leis? Não vê o nobre ministro que o seu 
argumento tr•1zia conscquencias coutro.r.!_as no ~u 
desejo; porquP. a esses argumentos IH<'? podcna 
oppôr :W<;Umeutos· pelo mesmo mo~o t>r<W.os da 
comparacao das nossas com as lc1~ de outra& 
paizes? 

O nobre n1i nistro trouxe o exemplo da F ranÇO. 
. sobra a questão dns acções das sociedad.s em 
commondita JlOder~m ou não ser a~ portador. 
deste mesmo e>:emplo servit·-me,hci para con1bater 
a opinião c neto de s, Ex. .. . . 

Os jut·isconsultos distinctos que o nobre mt
nistro apontou D'\,"llvão a taes sociedades eaaa 
faculdade ·a vista do eodi~o Napoleão. Outcoe 
porém mostraviio, pelos pnneipios que 8'!,Stellt.o. 
a legnlidade d~ tal faculdade, que as acÇ04!1J po
diiio ser ao põrtador sem ollensa da lei. Maior 
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.,,.,._ <> num~ro uo:s <iUC snst~nttlyuo esta opi
l!Uo. 

Em 1837 uomcou·s~ uma. commissão extra·p•w
J:wo~nlnr para discutir essa materiu; J~m J!-;:38 
outra commissão tirada do seio da cumora dos 
deputados e:~:aroinou o ·projeeto apres<!nta<lo llela 
prioncir~, a que o governo tinha adhel·ido. )<,_, 
pnrlmnentD niio pMscm éssn prohibiçã<'l. Em l:-.HG 
110 · conselho geral do commercio foi cstt:l Ulnt~ri
ri:~. de no,·o discut-ida, e pelo mesmo téor \·otada. 
Em 1951. do no"o no p:nlam~nto nscntnda, tc-..c 
o tt·inmpho a opinião offirmath-a : c como diz 
um jul'isconsulto, passada a impressão dn medo 
a sã doutrinn d01ninou, e as sociedades (!ul com
mandita funccionão de um modo proYcitoso sem 
JJ ecessidade de Ines medid ns. · 

Note-se que a_pezar de todas ns opiniúcs o "0· 
-verno fnmcez n:<o se abalançou a tomar por~ si 
a mcdiua ''iu1enta de que lanrou núio o JJollre 
ministro, respeitou o poder Jc;gi"sl!ltivo e juuicia
rio, r. liberdade dos conl-raeto;; e das trnnsneçue~ 
e iniciou um projecto de lei sob tnl bas~, quê 
niio roi aceito. 

No le-se ainda ma::;, que a pena imposta nesse 
proj ecto de lei não era a in Lervellçiio do pouc1· 
adminis(rath·o não admittindo o registro dos es
tatutos on contractos : mas a p~na qnc ó com
mum a todas a~ legislacves, -ne~ao;ao de ac91o em juizo dos intel'essados, ou nullidade do con
trncto, <l est11 ó a unica pcnn admittida tambcm 
por nossn legislação contra os socíedndes funda
uns tle mri 1noda contrario ás snns disposicue~ 
cujo eonhccimcnlo e communicaçiio é da cxclu~ 
siva. eompcter.cia ào poder judicíArio. 

Se a lei eo·a clnra, usurpaste.< o pod'ct· de sua 
npplicaçiio de um !nOUO contrnrico a todGS ·OS 
pTincipios, sem farrnu.la legitima, o sem ::mdicn
Cil\ dos interessados, e conhecendo de actos de 

11m tribunal, do qual não pend;a recut·so, c cujo 
conh~cimento, quando pend€sse, Yos niio pcrte.n
ein. Se era obscuro,. arrogastes a attl'ibuici'io de 
intet·pretal-a nuthenticamentc, o que vos niio 
rompetc. Se quereis dn~ no \"a,;so acto o ca~~cter 
<l.e lntorprctntão doulrinal, esta \"os.niia'pcrtoncia, 
porque nem no go"crno competia a npplica<;ão 
<lcs"a ld, o ji tinlu1. sido dndc. pelo tl'ibuual 
competente, confonnc os \'ossos princípios. 

Por demais ''OSS 11 interpretação foi, contra todas 
ns r~gt·as, destruir a for~n. de contrnctos exis
tentes, de aetos reconhecidos pelJls tribunncs, fez 
caducar direitos adquiridos & inva(idar unut stric 
de trnMaccucs que j•\ tinbiio recebido o scllo do 
tempo, e isto contra. todas os principias t·ccoui.Jc
cidos por todo o unh·erso. As leis intorprctnth·n~ 
sempre salv•io tnes dnumos, e o legislador uevc 
ser muito prudente em dnr·lle tnes cffl!ilo~. c 
quando 'lS rl:\ s.-u1prc é positi\·o c o dcdarn, 
nltendcndo iotlnvin nos direitos ndquh·idos. 

O acto do-nob•·e ministro, Sr. presidente, peccou 
em rórmn nn mnte~·in, foi· u.m o.eto nttentalorio 
não só da libet·dndc dos contrado)s, :mas aindA 
das prerogativas dn corpo legislativo ; vejamos 
agora com que \'antngen;;;, quaes erão os receios 
que tornArão o ll<Jbm ministro tremulo pelas so
ciedades em commnnoit.n. Disse o nobre minis
tro que a febi'C agiota podia ser exareebada, .que 
poõião mnit~s ser victimns dn. fraude pela. exa
gerada a valiaçuo dos capitaes immoveis ou fil;os, 
objecto das mesmas sociedades, pelo valor das 
inventões, etc. O nobre ministrt~ tem razao, mas 
os perigos que elle ponderou ainda. subsistem, a 
febrn agiota, aind:~ existe, e se dão .t1.inda mais 
intensamente, e se del·iio sempre, em "irtude das 
eociedadea anonymas do que pelllS sociedades em 
oomm:~ndita. - · 

Sr. presidente, eu declaro que temo multo esse 
poder que. o gonrno tem e lhe foi conferido pelo 
Codigo commcrcinl, qualquer que sda a.!'ace por 
.que o considere, e antes o queria, com(l 11a In· 

fú 
glntcn·a, na5: mãos _do corpv legislatL\To, nãQ. 
ulJstaote os un:onYcniente~ da detnOrõ.l. 

I'ar11 a approvaç:'io dos estatutos das 'ocic<.ladc;;. 
commercia.es ~u pcrgnnto ao nobt·~ milli>lo·o quanto 
tempo será preciso ao go\·erno para tratar diss•J ·! 
Oh! le\':0. muito tempo •.. 

O Sn. ~fnns·rno no I;,~eruo: -Conforme· " mo.
tcria. 

O Sn. Fen~u :-E• uma eousn 'que tcu;o muito, 
é esse tempo indeterminado , pol'qn~ , smll<>re~, 
qurtndo se quer 11il. muita:i d-e-moras, e qu!'tnd,l 
fn.wb+:m se q t WL' nnt1a-sc- a vnpor, ccmfermc !ls 
p·essao.s que silo intercssadn..a .. 

_ 0 S!l- 1\I!:<:TST!::O D)fltPEil!O:-?\iio empreste m~s 
mtcnçues ao go"emo. _ 

O Sn. l"EnnAz:- Senhores , cu pt>sso apontar 
cx~.;.tnplos disto mesmo de ng:a'ra, a dcpoif', s~nh•r 
rcs. l\ demot·a é um gt·t~n.lc lllnl para o cO!n· 
mercio. Pllairtdos.; . 

Senborüs, ll~ grandes Tuntugcns 11as socitJ 4 

daoles em comu1nntlita crn um po.iz como o nosso 
aonde c~i~to grantl~ massa de. p~qucno; co.pitttcs 
esrarsos que so de\' em Jruetiticar: c o ~ovcrno 
ten• seguido uma m:í. scnua quando admitte nas 
soeicuudcs anonyn)O.~ acç\k; de capita~s d<J pc-
'111"-H:l. importancin. -

Permitta-me o nobre míni:tro que eu tr3gil 
Utn:'l. grande autoridade, que mostra as \'3tlt'>
gcns negntivas que podem :resultar da o.ppro
,,~ção dus estatutos rias sociedades nnonymas em 
re1aç~lo ús sociedades 1:111 cornmandlta, a saneção· 
do govcmo. O nobre c>.:-ministro da fazenda, c\lja 
c.l\to~ídade respeito muito, e a quem F• tiY~ n 
honrn de sen•ir com a maior dedicaçilo, declai'Ott 
nesta casa que os estatutos dos bancos que exis
Wio antes da in,;ti tui~üo do banco nncion3l ~ 
n!é aquclla data tinhào grnndes ~~~feitos, e dcss~ 
defeito podiiio.dimnnar '-lrnndes mo.les, podião t:IC$ 
~stabelccimcutos ser futncs o.o paiz, e niTo fo1·iio 
approvM\os pelo JlO'I'Cl"llO c J:'Olo ministro '!(to) 

assi1u faUnva '? 
Eu trago ninda outm autoridauc. dizia eu em 

lS:JO, Du1•in scnior trntnnJo no t)al·lamento fran
cct dos c:tminhos de ferro pelas sociedades ano
m·mns. O gerente é ddcgudo de um s~r nb~trncto, 
11li.o tem l'eSpouso.bilidadc Sél·in, IH\$ out1·ns socic· 
dndcs ltn. solidariedade, hr. fallcncia o falli<hs: 
nns sooicdo.des anom·rnas nado. disto bu: c 
então dlo pondern\'R "os grades perigos dc;tas 
socicdnucs anonymns, porquo dellus faz<m po.rt·~ 
nq_udlús n1csmos qu~ dc,·cm ~ervi1· de fls· 
cacs !I seus dcsYios; os funccionnrios pul!licos. 
de tt•dos os pn izcs silo ncciotústns de Uns, c qnall (\,) 
por urna mt\ gcroncil\ 1\ ~ocicdado cnho em dilU
culdadcP, o quo resulta, scniJorcs 1 O int~rcssc 
em todos pnra us fazc1• levantar d:\ lugnl' a 
tnuitos incon\'cnlcntcs, cntlio ns medidos ~spc· 
ciacs do go'·.~rno, n sun 1nilo pr~tc~tora muilas 
'>"e'tl!s estcn<l.orlo. com IJI'!lndc sr.cuftclO dns rendns 
do paiz, então, $eohores, na grande conlisiio d·o 
interess~s para l'emediar seus erros, o sacrifi.ci~ 
do estnd.o t1. bem dos particulares, e a verdadeira 
responsabilidade cahe ~obre o estado. N'ns socie
dades em commaudita, porém, ha pess9as soli· 
darias, quando se di fallencia, !ta fallldos q':!e 
respondem por seus actos pessoacs c b< ns, e sao 
levados aas tri bunaes. . 

A febre agiot!l tem-se manifestado mais pelas 
sociedades anonymn~ dó que petas soeieuades 
em commandit.a; e entrdauto, Tos que cstaes na 
çupula do cdificio social, .dizoi.me qual será pei ;r, 
a febre agioto. que podelll. produzir as sociedades 
em comm!Uldita, ou o mal resultante d!l exage
ração dos \'alares de descobertas, dos b_ens e 
estabelecimentos que figurarem como eu.plta.cs_? 
Esso perigo não exist~? Tem-se porventura .mt ~ 
eia.do nest.t casa medJdas algumas a respeito ? 
Náo, senhores, "õs nua tend~s cuidndo nem na$ 
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H8 SES:5-AO f.~l 10 HE JUI.UO UE 1~&> 
,ttClktthltHl~-s c incon\·cnicut~s lh\S ~vd~J:.~<las an\/· 
11\"1\\t\S <-]uc, ~em. estar~ln appl·~,~a.tl:ts.) fnu~cion·\\.\ 9 
10~1\l n os incon\·cni~ •ltcs ~.f~:ss!.'l~ :.;uded~des 0111 
ctHnmamlita. subrc q u.e no:s uuu·os p: . .lil.CS s~ t~m 
JiscntiJo. 

O nobre minisi.>'O .la faz~nda ~m >'o·u r.:!)ntori.;, 
pC~hl..:-l~uu os \tJ.:l l o.~ da cmísstin t.h::: ílue usio, oa 
pvtlcat nsal" c~lÍ..(')fS cstaOel~chncntos pa1·l icn\nrcs, 
" t><Je nmn ulC,\i(lp. legi~l:lth·u qu~ <ttG C$!~ >uo-
mmto ~ind:1 mlo foi llliChldll. . 

Sénhor.>S, C\\ reeouhcço con1 esse csbtlistu 
i•t'3<ilcil·o .~ quc·m me rcí"rí c a quem s.;-tTI, qlle 
o w~l de uma sociedMe bancaria com a !ucut
da,l~ da emissão pó<le sor fatal, púJo n~a!,u· 1\S 
íortnn~s puhlicas, mas o t;\l'·~m\1 ''té hoje ainda 
nfio C\lidlll\ em rctllediar tacs mates : j)l\L'ccc-me 
quo c go\'erno cmn o s<:ll 7.0l~ dcYia lo1aar a si 
:• l'!'Otec~.ão Jc, connnerrio o un~ fo1·tmu .. ~ p:wti. 
,,ulnre~. J>l'e\'éOinclo ess~ mal; m.~ Y<:jnmos * 
cllc \em t•ito isso. Certo q11c ni.ío. 

As co>llisücs entre os inlrotluc!or~s cl~ cc>'too 
gomros c ü& Yet\dcdores <lo o1Lt1·o~ se d<iu, ll>n 
project<> exi.~to n este r~speito ,.if,<lo <lo s.:uaclo, 
c ~S<'ç projceto dorme " $Omllo dos <õJ'posl.os. 
'Vai-se formar ULlll\ gntn<lc I'C:tul i:to de opel'!lt'ios 
lwc~emcntc c<nn os trab:Ubos de estt-adas de 
f~'I'O , é poss(\"cl que s e uêm eoalisúcs (Jc obNiros 
que ,POdem ser fataes 110 pniz, c rós <lon11is! 
A l~L sobr~ contt·aetos· de ser,·iços que dc\"C ser 
a liase de mn $'"st.ema de cololli;nçiio, c cl~fci
t-ttosa, G pessima; nilo vffcrecc garantias, do s u<1 
rdonun niio so tratn; m:tnd~is \"Í r op!.•rMios da 
Ghin''• e o que tendes fo.íto, que m~diJ:t tcod.:s 
tauw.do p:trn pro,·er ao ~eu estnbek>cimellto, á 
SI\:> policia, !lO seu melo d e> "'Íd"- 'i Qunt é a 
c~IIID>íssão ·encarregada da ~ua tutella ? 

Nada ten<tcs f oito, nem a bvor tlo cotmnercto ; 
'l\1'!\0. ,,:, pn.t::.vra. f;;Qbre esta :;rànd.e inrlns trin 1hi1> 
cout.:•m o rolnt()lio do nobre minist\"0 d>:~ ituperio; 
<' w uunerclo como q\lc cst!\ sc:;rej:IJ.do do nobre 
1oinletro do imp~no : no sou rela torio nem l\\\1 
1iequeno cspa~o ll<:>llse p~ ra.U:u:-l!e acl!fi ! l>t>r 
<(ue raziio o nobre minist,·o c!o imperio tom <'ll · 
tregado o com met'cio no fisco? Qu~m trata d•> 
eomUiercio é o .llCll.>re minís tt·o da fazenda, oHc 
que <> depenne e o ntormeute com r;ua t:\rif(l, 
con1 seus rcgulnlllento~. (Qm suas decisões lXlr 
mcí() de seus ftscaes ! I 

S>·. \}\'e.$idcute, cu ainda potlcriu alnr~nt'•\llC 
mais neste pollio, m:os não quero abus:o t' d~t bon
dade do me~t~ colleg.is e amigos, qnc me acon>· 
ps nbíio nestas ttltimns :Uorns, 11ito q11~ nbus.,r 
ds be~ndade Jo nobro minist\'O da j usti~a c sctte 
coltf'gas, que uüo sb Jwj.:, mas em diitereute.s 
occasiõell, me honriío ( Otn n :sus. aucntilo, niio: 
eu apenas procurarei tocar em t rcs ou qus~ 
<>l>jettos (l'i.<(l1, para qut~ o nol,r~ mioiStl'O llil 
algumas infoima~iíes soht·e ctles. 
·Pergunto no nobre minlstr() dn j notitn: foi 

perdoado nquell<:l thcsoureiro dn thesvura1·ia pro
vincial de l>etnambueo que J:mçon na eircnlaç:'io 
grande n\\mero de letras ? . . • 

O Sn. MrstST.I\O DA Jt$TIÇA : - Nilo, senhot. 
O Sa. F.E:llltU: .- 1\f:as ellc ostá em Sll a cas.o, 

-embora no quarwl do Hospieio esteja o x-eglstfo 
<h S11a prisilq em sua casa, corno lh·re est& ~a
:zando de tudo, r eee'bendo a vlsita ue seus ami
gos, o os obsequies de seus devedores ou soeios. 
Etse i •1di~id110 se acbavn na fortaleZA do Bmm, 
<~ depois da S\\bida do nobre ministro pau o mi
nisterio foi ~sade> pau o quarU!l do Hospieio, 
aonde ainda de via estar. · 

A.gora . dh-eí m11is ao uobro ministro em rela,ril.o 
aos l'IC!lt<>Cios do Cabo Frio, o de Josú Gono;tdves 
da Silva, que o que ~u ·quor é o invent.llrio 
qUO IIC proeé\leu J\~ OCCUÍOO em que f<O f~ O 
al!qUC!Btro de IJ<!US beM ; e»t<'a doeuw.e~tCoc lbc 
a:lo ueen~~r:o$ para fll.ndar a •utl. roclame.çii<>, 
nüo podem ser olljeetos rcs~nt\dos. J::m ~~egup<lo 

lug:tl' ~ :t ol'il~m Je eonfiscu cru ~·il"Lrrd•> d11 <J llnl 
<> chcfJ .tle po)íci:í pror.cdeu, p or'lue n:;o sõ s" 
3l'J.'dma.t~irú~) \JS bens: d•h.[Ut:ULJ Jtmnelll , c•hn ·j os: 
uc quo clle '"'" <l~positar\ .. , ,, que [oi fui!:> dê 
m••..W quo importa um neto de vcrd:>u<>iL'•> cani
\>,,l u;tt\o. E;t.:u dtuls cousas si\o -newss:\l'i~, e o 
~OYf!rl.so l\:io n.s deve r~c.uS~a.r a (I tlct·~r j tt:stlçfr• 
u C\'0 dnr o ~ouhecimcnto dd.la~ paril. 1l0Uilr run
da.nent:u·.s, o juho das t rJ» uuaes. 

PeJh·eí ;t~Jm a •ltt.ençiio do llobro mlnlstro~ c 
ser~i uest'' parte um puuc-> reservado; é sour& 
o proc~Jimento do jui~ d<l oa·p hiio.,; de I~11npe: 
este ma::tswatlo ó aetu~o d\1 certos actos ... de 
fados 1\llC cu nOio l'Cpeth·ei ao . nul.Jt-e ministt·o , 
q110 púJc muíb bent se iu (ormar das pessoM 
úa•tueH~ lu;,;al'; direi pot•obm (l·> nobru In inis .tt.·o 
qn.: ·pelo menos esse 1niliviJuo dav~ s~r ntndado 
duqu<:llc lugar. l?ulla-~e en\ o.n·cmalaçuos d o bens 
~ Ol'ph,'(os po~ Ulad•) si1nalaJ.o .... 

O Stt. :llD>I:n·no DA. Jlls·nç.\: - O prcsitlcnt~ d~ 
S. P•mlo j;i decttn·ou que t inha-o maudat!o ouyir 
soi.JL'\l esses factos. 

O Sr.. 1' ~n.l\,\4 : - O ~a.-o ele J:;uapc é muito 
pnciJlco, muito m.:mso, comv o !lo linJ min istt·o 
l!nbn, t>oí~ 'J.UC j (t foi prcsido::ntu ol:t prO\'inciu de 
S. Paulo. Peco toda a s~.a t!IL!uç.<o ·p,u·a csk's 
factos. 

L'vr esta occasiilo decl:lr.) qne tnuit.'ls o.las cousns 
que cligo a l'Cspeito do mini.<tet·io da ju>ti~a e 
de outros minis térios niio s :ío \"<rJadeiras ce rt
surns , mas desempenho do Ul'lll ot>rig~\'i •io quo 
t~nh'> como doputado ele cho.mar n ~Ucn~ãu do 
.!:0\"i:roo so\,r~ CCl'LOS facto.;, fllci•)S QUC potl~nl 
se1· eselat·cciJo~. e .!\\edidas sobre cllcs po<lt:UJ 
se::- t<>mndas, porque, co<uo o nob1·c mhli$tro 
sabe, a origcn\ de qunsi to>dns ns · l •liS s:l.o os 
abusos. 

Pedirei aa nobre m li>i.•t•·u toda n sua attenerio 
sobre o cstárlo tios cono:cnt.os o dtts oorpot·~tiil's 
de m:io·rov1·tu. Hom·c uma ll\tlllid.'1. do thesout·o:\ 
<leclnr.\õldo qu~ o :llt'ar:\ <lo 1SJ7 tt:'io livrav11 d~ 
commisto os bens das i!'11)tlndnJ~s c con!rarillS. 
'&' ~e,ta. u.mtt loterprctnçilo mu.lto 1·igorosu. A. :oro 
hi!Ji~Jo desde os pri!lleiroG tempos da mona".·l:·.,. 
portuguez11 nUtlell iot tontra a.s i rnt3lldadcs , ma" 
'Siu• coutr·a 0$ COli\'CliLos COJ consequcnclo. uo 
~·11ndc poder que iito t.omando: dcpoi~, p.:~r Umll. 
int<~rpreta-;i(o cxteusivn, torno!'-·se g"l'lllll ancdíd4 
a toihts c qun,~squor corpor11.çuc6 1\c mito-mortn ; 
l\lllS pllr~io-sc .. _, pl'ineipio quo, npazttr de l1:<1tr 
n kl de c~tt:ts polll,·ras, -convcn~os, mosU!iro::~ 
n ort\ens, tomtudo, debtlixo . desta exprctaito e&· 
trn·•lo comprehcndidns ll$ ou~rAS corporn~õcs do 
mi\o-mortn. 

Or11, se a respeito do conllsco, ou do commiaso 
. e> ta intcrprctaçiio cll.tensívn ço dal, tambem 11 res-
peiLo d<l p~l'<lt(o dcv.;-se dar. Est l\ Cl'll a pratie~t. 
de julgllr nti' I)UC n sunbic;iio do fisco C~1. com q~ 
appnt·cces'c umn interprctaç:\o severa clu eXpl'llS-
sve$ llo alvru-1\ <!e 1817- · 

E u entendo que u~na dos mo.ior~s · ncee$Sidades 
.; -~abar com 11 ca~ídade oll\eial, pata. a qu:al 
tanto se ineUna o nobre rpinistro do imperi~. 
Cumpre fortilleRr a caridade cOilec.tiva, imli vídonl 
· (apol«dos), t·eviver a esmorecida, a nn·~fecida.· Cil-
• ·id~tle indh·idual. · 

O contr11rio r:at tundar un\a doukina peric:tosa. 
qua! a que o e.>tado tem obrigação re~eta· d;. 
prover a snbaistencia. da. e\aSlle '[)Jbre: doulrin~>
sempre funesta, doutrina que j:\mais estará·de 
aceordo nem com oa preceitos da rc:ligii'i:<l ehtieotã, 
nem ~om ~ idéas lnllis ~~ou $obre a qu.o é cari'
dnde. 

E' urda; tinha nnútas pondeH~~ç.õe~ a faur; 
l inha mcsn10 quo ~*P()ndet· sobre ontro.s topic:oa 
an nobr-e mini$tro ; 011ua oc;easilto talnr. •e ~ne 
qf1tt~ll pam esto fim. No erlt<llllo l ouvo ao uobm 
miulelro do Lodo o m~u eotaçio pela maneU'a. 
brilllautc eocu que suúeuta fiS <:Uscueõe.s. Pc!ÇO 
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a tuJos :v1u,)\Ls <'1'10 occttpn··~m uma p osição tAl 
que fujão <.1 ~ anl a rmn escoudtJos, que pro':'lr<!m 
~empn.~ a tribuno\ }l 3.1U lno . ..;t ra..r :t. sua. capa<:ula.U~, 
parQ. con'luisim·cm '' $ gran<les cmpt·egos do e-s
tado. E', ::ir. pt·esideut.>, o lugou- pre>pl'io do h/l
ruem político ; 4} na t ribuna. ou na irnpr,1nsa ondo 
póde elle l>rilllar, 011 na tribuna parl~~omen:.ar, ou 
ne:;sa grantlc t tibuna u_nh· tu-sal, c1n que tam!u~n1 
apparcceu o n.Jbt·e 1nintstro dos - ~L'gl) ::;iJs C:oitnul· 
,geu·os. 

<( A comnüss::to d .:l p ::nsUcs c nr •~~nn 1 ~}~, Jl.'1Y:t 
p(IJca· in terpl•t· o SêU p:u·ecet· :i~·~rca. d:l fH'c tcnc;ão 
<io Frnncisc ... AaLlln oo Alves :\[as~urcnlms, p:>r
tt,iro d'.l :u·scn:ü J e gu~rra tl3. (H'u\·jncia. ,Jc l 'Br
nambuco, que P~'l" nagmento d P. ord <!!l-IUO, .; de 
P•H·o<:cl' que a tfll I'<MJ:leito so pc~iio iufurllla~Ü<lS 
au s <>n :rno . 

" P:t~-0 d,, C;\marn tlos dcput.~ tlos, lO cJ,: Jnlho 
de lii-M.-Gomcs llibciro.-D. F•·a11cisco.-J. f:. 
d~ "K. S. LoLato.» 

\'o•~ : -:Muito llcm! nmit.o bem ! 
A discuss .<o fi ca a tliaJ:J. p e:a l1orn. 
Lc-vanta·s~ a ~css.üo à~ 3 hora:; c :)-, minutos. 

« A comm ÍS$Ü'> de p~nsi>es o orJen.ldos , para 
po<lcr da.- o seu pu1-.1•;e.r a ccrcn do )>colido de 

, nugmcnw de ol'Jena.tos <los o:Ji~iac:; e nHtis em
i jlreg~dos da seci'Ct,n·in <lo tribuna\ d" c•mselho 

supremo uülitaL-. C dJ pnt·ecet· q11~ ao go\·cnlo 
se . p~ão informa~õús n inl rc;;pe1!o. 

SeSsão em ,. ,. ele Julho " Par.o da canura ,los dcpull\•los, tO ele -J•tlho 
<ic 18~;>.-GomP.s lliki•·o.- P- p,-a, ci sco.-J. E. 

1 de :Y. S. L ouato ... 

S C}l >IARIO. -EJ:podi~nle.- Ot·dem do uia.-OJ·ça
rne,to ela ,iustiça. JJiscows o do .S1•. Pint~ dJJ 
Cumpus. T'ota;tio.-Dispcnsa cl' !ai.< d" amoJ·ti 
saçtiu.-... -l.dm.i . .)'slTo a e;catne. 

A' hora do co>tumc faz-se n chamadtl c nchiio·sc 
pre~cntcs llS St·s. visconde do Baependy, Panln 
Candillo, lllnr.h:.do, Co1·rêu das ~eves, Lima, Leitão 
da Uunbn, Ferreira de Agui:n-, Padun Fleu ry, 
S ouzn L eão , Fcr.r•1Z~ Góes Siqueira,~eo !!~go Leal , 
Au!!tlsto Chaves; Sa'>·iio Lobnto Jttnior, Dins de 
CnrYalho, Mello Frnnco, Aprigio Guimariies, Na
buco, Fansto, Sc~co, Belfort, Castello Br.'\nco, 
Almeida c Albuquerque, Jo~ AsC<Jns .,, l>nuln 
Santos, }>a chcco J urdào, Azerw o Coutinho, F . 
Qetaviano, Rodw, André Bastos, Raposo da C>\· 
mara, Seúrn, lket:ts, Ptmla :Baptista, - Pitllo de 
Campos, ba ri'ío de Maroim. F erno.n des Vicirn, 
Snnt:.>s e Ahneidn, Dnlra Rocha, Vieirnde ?.-Iattos, 
Doiningues Silva, J .. uiz Soares. Bern1u·dcs de 
-Gouvola, Luiz cndos, l'eí~eira de Souza, Araujo 
Lima, c 'l'aques; cnmparecendo depoi:> os srs. Fi
~rucil·n de :Mollo, B~liuu·ió, Monteiro de B:n·ros, 
Pac~ Bnrrct.ll , J,\cintho de Mendonc;:.a, Mendes de 
Almeiuu, Tmvassos, Viri4to, Nunes Gonçalves , e 
Branui\e>, o Sr. presidente declnrn nbcrts. n sessão. 

Compr.rccem depois os Srs. Limn e Sil,-1\ So· 
hrinla<•, Nchins, Ro<lrigues Sil~ll, Candido B<>rges , 
Edu;mlo l~rtmçn, At!Su,.to de Oliveiru, Horta. · 
Poreil'11. da Silvu, D. Franeiseo, Bandcil··~ de 
Mello, Snbr.~l, Pat'illiR!!u~. Barbosa da C11nhn, 
Caldrc c Fi~e>. Theophllo, Hip~lytn, Costa l\Ja
chado, Antonio Carlos, Antonio Caudldo, Brullqlle, 
Araujo Jorge, Paula Fonseca, conego Silva, Si
<J.llCit'll. Quoiro~. Fausto, Hcn•·iqucs, o Cansnnsuo 
de Sinimbu. 

U -se c nppro\-n-se _a acta dll scssüo ont.crlor-

Um requerimento de F)'ederico Co!-!lon _e A•t· 
gasto Frederico· de Oli\•e•r a, a>nce.;s>onanos do 
privilegio para organisnr _!lma companhia de \'&· 
.pores a reboquo para o porto de. Pernambuct•, 
pedindo que a .(lpproYtu;ão .que so l>o11ver de d~r 
110 referido privilc~tio seja . em nome dn COJ?'IJUtnh>n· 
denominadn-Vigilattee,---orgaujsada na c1dade do 
Recife, a quem fizeriio C~$$1iO gratuitamen.te _do 
dito privllcglo.-A' · cowm•ssão do commcrcto tn-
duslria e artes. · 

Do bncharel formado J'osé lllarin de Sonza, lla 
cidade .I e Sorocaha, provineia ~e • S ._ Paulo, pe· 
~indo allivio · dn multa. q_ue lhe fot JmpQSI.a por 
não comparer.er ãs eleiçoas parochia~s.--A' com-

. tniss.'io de constituiçiio e poderes. · · 
· _ Sio nppro,·adas vnrtas redac:çües e os ~egaintes 
pareceres: 

Süo jul:;•t<los objccl.os d t! dclibcm e.i o, c \":"io l\ 
imprimir p'u-n Cnt l":\t na ordom dvs trab:\lhos, os 
scguin tes proj ecl J S : 

" A com tli!ssão de ins lrnco;iio publica examinou 
o rcqucrime1\to de H erculano Anbuio <In F on

·seca, e ôs documento:; em que pnwn as suas 
all;~na.·ões, c Yctn traz~r ú \"ossn pmscnça o se
guilitc' parecer: estudante' d:l es_colu de medicina 
cta B11lua em 1:;;)0, í1·equentnYa elle o <l• nnno , 
quando ndoeccu a n!l•> poHc hnbil itnr-so pa ra o 
neto. AproYcitan<lo .o flll'•>r consagrado ll/ls esttl· 
tuto3 mntric ule>U·S•\ Nn lS~l nns anlas do 3• c 
d•> 4• anno, _c frequcntou-ós simutt.mcnment.~ . 
F oi-l he nocil·o ess•· ac~lltnu lo de estudos; no 
exnmc d u li• unno tui ropro,·ndo; é pur is-;o n. 
congr~(l'ato..t1o o nfio nJ.mitt.io n faz~"!r e~o.me do 4°. 
Es portfo.do · l"CIDO\'Cr o cmharll~~ Jcs3a decisão, o 
e~tudante continuon em ll:l;)2 a freq11cntar o lS• ·, 
c no mesmo tempo a3sistir ás nulas do i.í• :tnno, 
nftin de ,-nl~r-lhc porn um nO\'.J exame a repe
tieào do estudo do ll·• anno, c. s~n:to · llppr.>Yndo, 
apt·ovcitnr om snct'cssh•.Js exames o es tudo do 4,u 
c do 5o nnut'. . 

" Por isso é o que vem cllc hojo solicitar, invo
cnn.to n C']Ui<lndc c apoiando-se nos a~t.estndos 
dos diYet·sos lentes d esses annos em pru dn su" 
nssiduidadc e c.pplicn~i!o. A commissno nJo !" 
1 :u iio nl,::umn d •l cqnidllde que nl>onc a prctenç" o 
do supplicnnte na parle relntil':t uo e:<nmc do 
5• aouo; quanto po•·~nl ao do ~o , em que se ma· 
triculou c que ~rc~um.1to•~ l'Cgulnrmontc, e !lO 
do 3•, ach:l. que ~ de JllSb <;a nttcnder-lhe; oftc
l'et:O pois o Sl'guintc pt·oj~cto : 

«A assemblen gcrol legisla'ti,·n resoh e : 
" A1·t. 1.• Herculnno Antoni~ da Fonse~a, cstu

dllntil da faculdade do medlcma dn Bahtn, póde 
!;Cr admitL!t.lo n fazer exame em qualquer das 
faculdades do imperio, das materlas que COitl· 
punbilo o . enrso do S• c -!o anuos pelos estatutos 
que região em 1~>~. _ ; 

" Art. 2.• Ficio rc\·ogndas todas as le1s e diS· 
posiçUes em contrnrio. · . 

" Camara dos-deputados, c!" 30 de Junho de ls;N. 
J. J. d~ Rocl..a....,..-.1<'. Octataa1to,-Dutra Rocha .» 

« André· Vid,l - .Je "Negreiros le\':mto11 e insti
"tuio mediante · 03 li<:ençlls eon:petentll1l, umn <:a· 
pellà sob a im·ocaçiio de NOS>!;"- ~nho1-a-do_ Des· 
terro :\ margt->m do l"io Itambc, d" freguez1a de 
Goyn'na da -provlnola de P ernamb11eo, no a.nno 
de 16G9 'e pelo fllclo de niio ter ascendentes Oll<ai!S· 
eeodentes,- doou em 1678 á mesrn": .capelta o se.u 
enj,tenho denominado Santo Antomo, s tto na ro
be1ra -de ·Goyana, com todas as sua$ terras, 
parlidoi, pastos, mato3 c logrado_uros novos c 
velbos, casas, cobres, es_eravos, OOIS ~ carros. _e 
toda t\ mai~ fabrica, e _Igualmente a Ilha de t:•
riri, as terras e fen·orins · de · Carin, e todoa os 
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~::;cr:~xos <rtw lhe~ ptrle11ciiio: o nngcnho Uc S.Joào 
Baptisl:>, situ u:\ }n"<wincin <ln l'nrnhyl>u, colll 
todns ü~ ~í!H~ l :CL'L&.:!nees e c:scrã\'OS; 3-S t~rrns 
que possui:\ na J>O\'On~õto de Mnrangu:~po; :.!O 
ÇUI'l~(·s llc ~nUo nu:cum sitcs em lt!UlJ!lr:lcá conl 
ns tcl'nlS. r~p~etivns .. ~ravo:; ll ~at.lo; d_h~ersos 
tOl"l'CUO~ . FitO:$ )1 0 lh..,<~ lfe solJ C~l'h\$ (Ondl~oO~ :t. 
bcn1 (lc ::ma nlmn. de y)u,·ns pobres o orphiic.1S 
honc,..;.tos, e fH~Sso:ts neccssitada:5~ fic811do n rc!c
l"i<la capella ~olJ n ntlministr:o~>lo de ct:!t·tos i~>di· 
\'iduos, c na fult t> destes, ou do ou~ro pelo ultnno 
nomca•lo, escolhido sob :l adtlliu!.trao;ão tla s:mtn 
'casa <la )Iiscricordia ue l.isbon para .que CSiCI 
$ulisfi7.cssc as conui~ües o ouus impostos. 

« Pvt· ditTerenle> ~uõc;< ""pendidas em tll\·~rsas 
d~cisú~s do pode•· jud ichrio foi julgndn em com
tnis::1o a ll\CSllH\ ndn1inisüttz,l·> o 6(!1.l$ bens 1nnn
Jados in~otpornt: no dominio do c~t·rl<lo em virtndc 
tlo aviso de 1.1 ,Jc .)ancit·o de l~i. 

" A lei 11. ~~(j d~ 6 do Sdcmbro <lo 1K,O, art. 4•, 
nutoriS<•n. a Ycnol:1 do~ he:~s 'lUC o go\·emu jul-
3assc mnts nrert:od:.. . 

« A !ui Jc G J~ SctCl'l l>ro <le l$;;1 deu ahuln 
nlgulll3.i p1·o,·iJ,:ucin::; sobr .:! o moUo por que cs'la 
v~nda ,(cYin Scl· f~itn. e-m uttcn~:.io a.ns arrenda· 
tari•Js c fordros des tcrr~uus respecth·os. 

« Os llcns achtal mcntc existentes impm·l:1o no 
V!tlo1· ele ~iS~I! G:JIJ$, o conslflo da scg:uiutc rctac.:ão! 

«' Rclaç(io fltts ]Ji•l,p;~'cdtuics ~c .::;c,·atoS qrtr!. con· 
tóu o riliC"ttlo t lcHQH1inado 1f.ttH1úd da lJPOt:i·ru··irt 
<lc Pci·-ncualnteo, r; $t!U s _ iJ(ll ores : · 

~:: ~itti~~~~~~~~·:,: :: :::::::::::::::: :: 
5:: t~~~l~ i.". 0

0 °• : :: ~: :: ::::: : ~ :: :::::: ~: : 
ü & t:arricé .. o o o • o ••••• •• ••• o . o ••••••• o 

7.• Cnp<!bariuc ...... -· ....... ... ..... . 

~:: N,~~~,~f:i,;.:·. :·.:::: ·_: ·.:: ·. ::::.::::::: 
ltta Sen.•i11llt\. cl•muJnin nU:l .1Ut'Clll!\. o. o. o 

lt .• P:'toAuuwu!lo. __ .... .. ............ . 

~~:: ~:t~~i:·:::: : ::: :: :: ::::: :::::::: :·:: 
1~-· Jartllm ....... ......... ....... .... . 
li>.• En:;cnho !\o1·o uo Jt:nnl;C: on· )f<Jngc 
ltt .... Cannabrava ... o •••• •• o. o ........ ." .. . .. 

17.• Camnrú . . . ............ . .......... . 
1$.• Espiuho-Prolo .. ...... ............ . 
10.• Clmnnfi"!ula ..... . ................ . 
20.• 1\Ii~naihl& .. o ••••• o •• o •••••••••••• • •• 

;~~: ~~i~~~~~~:: o:::::: ~::::~: :::::::::::: 
:l3.• TimbanlJn llos :\l•lcús ... ........ . .. 
2t.• Olho d'Agua <lo Tupuya .•..... . ...• 
2.>.• Camutangn. . ................... .. 
~G.• \"cndinh~ ............ .. ........... . 
27.• A~:ua Torta de . Cima .•...•..•. •...• 
23.• Cu tia do Aç11d~ .... ....... . .... . ... . 
~!l.• Cutia do Sul. ... _. _ .... ........ . .. . 
30.• Cn!"'bnribc da 1-'l.pa .. _ .........•.. _ 
St.• AgnaTorta de Bub:o c Joãl) Candi 

ele Baixo, t:unbcm clulmndo ·sitio 
do Outeiro ..................... ; • 

:l2.• .Toão Candi d~ Cima .... ......... .. 
3;l.• Ic.:unbé ............ ...... .... ...... . 
.:~· Teill:eira . ..... ... .................. . 
aõ.• Pangauha ........................ .. 
:~.· Buraco ........... . .. . ...... , ...... . 
;rt.• Tiriri... .. .. .. • • .. .. ......... , .. .• 
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Jo~c. ptu·do, COarmos .............. .... . 
&sol, p:u·Jn, -1() <litos . .......... ...... . . 
Mmi<>, dita., 2!1 d itos ... . . ... . , ..... , • ••• 

ConcorJia, pardm!Ja escnm, til h a da par-

l
ll:ls ilio, Jiio, 1\l :1. li diLos ... .. ... ..... . 

lia Uosn; uc ;, nnuos . .. _ ............ . 
I'c'(jro, ptn·Jo, ·13 dito>s ........... ..... .. 

1 .J,lth} Uiln, !lngoln, tO dit.os o ••• __ o •• o • • ..: 
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~~ Gouo\'c\·a, pardn, 00 ditos ... - ... 1~~;:: 
• Os ·e>tnlJclecimcntos de car idaclo dn pro\·i ncin 

1 di: l'ürnambuco. que se compoem do. hos pital do 
I caridade, elo hospício de Nossa Senhora Lia Con
'i ecio:iio dos L:17.nros, c dn 4!nS!l dos expostos, pedem 

a•> corpú le~islnth·o qnc, J>nrn fnzer<·m f:1cc nos 

I S(lns pio3 c~cargos, SlJ lhes conccd:io ln.cs ~as 
pnra seu patrimo nio. 

I 
o Ouvido o S:O\"Cl"OO nc!u mil)istro da f.<l7:cnJn, 

,; seu pm·ücm· ccmtmrio a esta pretenc~o. pela 
rndC' de que css:ts cm·pornçõcs poüem por outros 
meios nuHmcn tal' seu pufrhnonio. 

" A necessidade tl~ so appllcnrcm a fins p éos 
os bens c Y:liOI'CS d~stinados pelos pnrticnlurc~ 
a obras pins . ó insl.autc, aLtcnl.a a posiçiio p l·c
car ia dvs estabelecimentos de t:1l orJcm, an-efc
cimcnto dn ·caridade indiYidunl, e a tcnd~nciCt 
pnm a e.'lridnrle offi cial ou lcg:il. 

" O produdo de t:tcs bens, lnn~o,dos em pro
,·dlo d:ts de:Spe1.ns publiens, se dcs \·ia :tssim U•> 
s~u fim sonlo. O ~stado dcsfal'i.c contrabo a 
obrig:<~iio tlc :'OC~orr~s permanentes. . 

u E~w passo csrria. a caridade indh·i..l uul, t! 
~stc resfnam .. llltJ aiJntc a car idade co!lec~in>., o.u 
aqnclla 11ue ·. é exercida pOl' meio de nssodaçõcs. 

" Daqui nasce u citridndc legal, scmpt·c fnncst:l 
no bclll tio C$lndo, e no mesmo p.'lsso n crcn~:t 
du · obriJ<a~:io do e,;\Ad() de prO\' t!l' h subsistcncit\ 
UCIS clu~ses ·pobres, vll, na vhmse dos. ecouomis
l M, ,., as~isteueiCI e o Jirc itv l'clath·o> de soccor
l'üS p~nna11entcs d~ cL.,sscs rlcecs:;;i t.nUa$ ou thJ 
~u:.\ ~nhsi:sttncino 

~ Esta donu·in:t sempre fnn~s\ll nos am_ea~a 
muito de pel'tv, c o exemplo dndtl nestt.-s nltnno.; 
t-)mpo~ do e.•tndo to~lRt' a. ~i certos estabelt:d· 
ment.os de bent:flcenct:t 11 auuna c parece fundn· 
meutal-:'l. . 

« Uma. h<:>Ct o..lminis\m(iio d O.\'G procur:tr nli. 
mentaa· os cStlll:n:lccimcntos de c:~ ridrulê ~ ~~p~· 
cialm('ntc p '-·C\'cuth os dn n1lsm·in, dar-lh~s •lir~c
<.:ilo, fiscnlis=!-1-os, c ja'tmai~ ton1n1· a si o (tn~:nrgo 
dn. n.!'lsistenc•n .. 

" ::\o momento acln~l, em ')UO sourc este ponto 
o 7.<>lo dó elet-o, que nliS p t·tmitiyas épotllS cl:\ 
i~r rja, pelo d~vc•· snnto quo o prende, tomava .A 
tiiunt~im no exer~icio da enridndc, j t\ por meio 
de ~uns exh<Jt't~~ü~s e pt·cces, j •'• pur meio ela 
, ppl icn•·~ ~ do protlnclo do u·onco du l.lcncliccncia 
n s ... n énrJ::·'· i•• l'cln npplicn~i\o do tcr~o de s uns 
t•cndu~ o 1:or essa ndmit·n, ·el lnslltul~iio uns dia
r.onias.' punha em prnticR o preceito do Deos n 
b~n> dó~ l""ht'•ll.', pnrc~c nrre(ecido, tah·cz pot• 
ut tcndh·eis e jnstns raz<>CS. ou pcl•\ s ua propl'ia 
penllrill, é de summo int.l'resso que o c.;;tado, 
pt'<)Scindindo da \'Rntngcm de um p:~ss~gciro ll 
tenue. recurso, mantenha c segure o destino pro
ficuo do . the~ouro dos. pobres, o 11ue por um pro· 
cedimento lH>ilorma o effica7. :.\l'TC<fe de si a 
obrigação c os perlg1s da. car idade legal , que 
sccea c endm·eco a alma dos fieis c e:tcita a s 
doutrinns sempre funestas da obrigaçlfo do estado 
de pro,·cr :i. subsistencia das classes pobres. . 

« Nestes principios. a commiss:'io de razenda tem 
a honra. de submeller ;. delibera~ão du casa o 
se:::uinte projeelo de. resolução: 

"·A :t.SScmblé!J. g~rallegislath·a resolv~: 
" Art. 1.• O produeto dos bens da capella d~ 

Nossa Senhora do It.ambé, na. p r<•vincia de Per· 
nambueo, in~tituida por André Vi•lnl de }:eg•·ei
ros, que foi r cnlisnda nt< fôrml\ das l~is n . . 5SG 
do 6 do Setembro de lt!\iO art. 4•, e n. ·í?.S de G 
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,(lú '5dflmlJrO Uc 1&>1, será. con\"'ert!tló em .ni~ül:t~l'-s 
da JiviJa publien de 4 %, quo o g.)\'Cl'llO lica 
nntorisado n.-emiltiL', c uu:>.s tN'~:lS p:u·tes nppli
~:1dlls ao pntrimónio de un1 ou ntais dos o.ctuncs 
~-~t~belccirncntos pios da p1•ovincía ·de Pernam
bucot a nrbitrio do mesUlo goYcrno, o o restante 
ao ~J l~ospicio . do Pedro II, . c no do instltuLo 
(tt)~ ntcnuH)s cegos. 

•• Art. 2.• A< apolices de que tntta o arligo an
tecedente ser;io inalicna\'cis, c o seu rendimento 
~pp~ic~t!o: 1•, ao cumprimento dn vvnladc do 
InsllttuJo~, exp1·essa nas t·c~pectivas e<cripluras 
de doação c iustituidio; 2o, ils ,,bras c fins pios 
que o governo em· seu regulJ.mento Jna\'e:n:. 

« At't. a.• o governo fiscalisar:'L o cxado <>m
prcgo do referido rendimento, c no c~so de ~un 
1nfi n.llministra . .;ã:o on uso, podat·!J. tit·.al~o de tno. 
p.:wn ottt-ra cstub~l-2ciri1~nto pio tlos actuacs, ou 
dOS CJ.UC pnrn O ÍLltUro SC CTCilTCm •. 

• Art. -1.• Fi-:ào rc,·o~ndas as leis em con· 
Ü'ilrio. . Q 

« Snln dn3 commisslí~;;. em ll uc .Jlllho •lc 
JSj:.i. - Sil~t( }I,.:J'?'a.:.- D. ae Son:;a Leito. •• 

ORDEM DO DIA 

•)fi(\UU..:~TO D,\. JOS"ti()A 

0ontiniln n 2" discussão do orçrum:ulo. <la dtJs
ro~zn do miuisterio da justivn. 

o. s·r. ~i)."l."tO do C~J:tl.lJOS;- o que po
<lerN -eu _Lltz<;r, Sr. presidente, depois do que 
hontern dtsse com .tanta cloqn~ncin c entdição o 
nol.>l'e ~tinistro dn justiça <iccrm da qttestiio cc-
clcsiast<ea? · · 
O~ plan c tas <?V.á~os seguindo o trilllo dos astros 

1 ummosos parttclpoo de sua lu.z c tornlio-sc b>·i· 
lhnntes, mas isso que se d:'• nas cspbcms c()
lcstcs hlha absolutamente cá nn terra. Os orn
dores obscuros, ainda mnis obscuros se torn~o 
quando lhes cab~ !allar depois d~quellús que, 
~omo o nobr~ rrnniSf.ro, oceupJo uu1 lunar t.li~-
tincto nn to·ibuna pnrlamentm·. o 

Hcpt:tdo poréul, por um dos membros mais il· 
lustr_?s desta enm!lra para tomar parte na <.lis
cussuo, eu fnltarta a todas a• •~!lrus uo ca..-n
lh~!rísmo e ú ''oz da propria consctoncín, se niio 
nccttas.;c a luva que do moJo t:b sol~mnc mo 
foi atirada. l!ceol!heso a dcsigualdn<lo <'lo.s nrmas: 
n lnta tne nuo podo sOl' favot•llv~l. ~!as o f,lcto 
~c ltn'l'"ea• outr'oro ut;t !rnco o debil pa~tor sull· 
.Jugado um sobca·bo gigante nos \'nllcs de Th~ri· 
biutho, anima·mo ao combate, do qual sa sahil' 
,·~ncido, pedirei miscricordin no vencedor: o se 
.rmbir triumplmntc, nrrojorcl no:> seus 11cs os 
trt>pbêos da victorio, 

O n~sutnpto do quo se tt·atn c roli~loso, e esto. 
c>rcumstnncin me nçobtlrda nindn mRis; ~orqnc, 
~cnhores, se é c~rt'l que n. ópoco. tl.e 'o\tnh·e 
~~tfl extinctA, niio ó menos certo <JUO o sen ~s
pirito folgnziio o snreastieo nindll volit:~. por mais 
d~ !ann cllbcr:n. 

O Sn. Cotm~A o.\s NEvEs : - Apoiado. 
o Sn. Pr:<TO DE c .• lrPOS: ·-Custa menos a·ncei

rar um cpigramma, do que ouvir o. voz dn ver
dade e submettcr-sc a e !la: quanto aos epi)ITam
mo_s, tive .sC."?Pre para ellc~ nm~ respost:~. deci~ivn, 
a nnpassllnhdade, po.ra O tiO d•ze~: outra causa .... 

Xo scculo aetivo e questionàdúr c.m que vive
mos, diz um cscriptor de nossos dias, tód .s' as 
thcorias já c~mparecêrão no tribunal dn ·di;cns· 
são. As crenças religiosas, como_ todos· 01 prin
cipias sociaes, j>Í. forão chamn.dns ,;. autóri~ no 
grandu nuditorio d:~s n:~ções, e llhi definitiva
mente jul!!ados. Desde a dh·indade de Chdsto 
até a unidade da igreja, tudo se e::.m b$teu, tudo 
se contestou. A injuria e o _ sarcas.no. fuzilàrão 
de um e de outro campo. Jogárão-se os instra· 

l1le.ntos m~is oppos~ .. s ~ a$:;c.st.n·.._lo·~e toJos o~ so
plu~mns; e eharn:\l"~Lo-sc de ~o::::cnt'l"'-f os ve!b:;s (" 
mo~e.~'ll~~ lid_ad<"n·cs. 0; golpe> f>l';lo f,·~g,nente~. 
os tnu1ngo:o~o mcan$aH!l:>:t o a gu.t•rt·a vnn~dll na 
tnciica e nos coutenUorcs. 

E tudo isto o q_nc prova, Sénhores? Prova 
'JUO a igr~j,, catholicn nàt> nasceu !Jontem: cl!a 
tem no seu f··~ntispicio o_ s~\lo rle W s.~cnlos; 
o~ sct~< t:let!'~ctores <18 Jwjc n:lo são mais h;Lbds, 
n·~o ~ao m::u~ porh,rosos. O <J.tM hoje se ,iiz j ,~ 
fui thto hontr.m, e hontem mesmo combatido vi
ctoria.""amente (a110iados1 ; c n \'Cl-J11do é qu-o. o 
dogma -ve~t~eu; a Yerdàde.dist ubo. patmo a palmo 
a. sua. lcgn-1mn :asccnd~nclll.; c o tilliO Jo homen1 
eouhecidv c ·ndor.:tdo, -vio o j<1c\ho <1"5 Oe~arcs 
C::Luvur-sc diant~ do sua C\)l'Üa d tJ espinhos. -t::rna. 
l'O"'t"o\ução immcn.~a. operou-sC" no un1 \;et·so · o Ju
piter· de lloma C•mtn os ídolos cl'Ephcso: <sl>o
roáriio-se~ não ao clat:gor das tr\Jmbetas, UI::\.s sim 
ao grito solc~mo da YCrdadc. (Apoiados. ) 

A vel:!::a org.tnisaçno social, interiormente car
comi.la pela lepra rltL dissolnçiio, cahe e mo•r~. 
Os elementos da f•üut·a socicdatlc harmon:são-~e; 
a lin:l"UII dos d•nnlnadores perde-se na rutle•a e 
na distancia; mas a· promes;n de Christo, im
mot·talt co1no ·a sua origem, \'Ün. tdumpb::lnte: 
ntrnyez dns it.lndes nté ftrmar em Homa o cQntro 
da unidade Catholic.t, e na ca<ldra de ~- Pedro 
o cnpitolio da redom~ã.o, n-n l.:Icg-nntc phrast. do 
citado ~scriptor. 

Eis·aqui O$ factús, meus senhores! O que em 
fallivcl e humano pereceu; o qnc vinha ~e cima 
estav:<· pr..,meWJo, ainda. permanece e reinn. Kuo 
sou ctl que o digo; sfio os. monumentos da ltis
tot·ia que full~o po~ t?tla a parte, e a cuja J•t·cgão 
solem.na St:l na.a l·es1stn·:\ com vüntagem. 

Eatt·etanto, ha\·cudo npparcci<lo 110 s~io desta. 
camnru uma '1'07., s~m o fim tal\·ez de reviver 
essas lutas, cujas tmdi~õe~ (Jevem tet' opo !t-ecido 
no ct·aneo dns gerac;õcs_ extincto.:=;, éU ni1o pvUeria 
dci:x.n.t· de h~Yantar u1n pl·ot0-sto contru c::;sn cs
tmnhn novidad~. 

O Sn. M~;:>DES Dll Auu-:m.1: - Fnz nútito bem, 
nissc o ncomptlnbarci. 

o Sn. Pt~TO Dl~ c.\l(POS: - E niío ~ muito, SC· 
t>horcs, qllol quando llppnrcccm iJ{ons J;lOUCO uig· 
nn~ do .:ntholicismo, o corpo lc~islattvo, d~po
síLario c gUfLl'dil fh:l ela constitai4.::io , o 1:or 
con:>c:;:uintc Un religião do estado, tJ at~nt•~·.; cnl 
sun H ugtulg<!m e no3 seus netos o. mais ~!1 c t•gica 
resi~tcnein :L oss~s iJ~}n.s, qut! voltem ter um nl
caace funesto. 1.1.l>oiados.) 

No meu humilJe cnttmder, St·. presidente., cstn 
discussiío tem nndntlo muito· irregular, tüut sido 
mesmo inl)lOlitiC:l. Parece. que a cnmam tlcveria 
wr proeedtdo com a cit•ctunspe~iio q<to sempre 
11. cmmctcrisou, nuLot·i~ando o go·.-(·rno a entrar 
em ncgoeiatu~s eom n So.ntn 'Só, c que depois 
do concluidns ellns, cxamint11' ,~ cnmara se com 
t>!Tdto o govcl'lla consulton OLl não ns pr~t·o:::n 
ti\·ns · dn' eor<ltl. l.lrazileit·n na celebraç,1o dn con
cor<lata que se pretende: <>ntuo toda a discuss.io 
seria bem cabiua : mas hoj ~. que ::.ad.a estiJ. feito, 
não ach<.l prudente aventuro.t proposi~õ~s ante· 
eipndas,- pugnando-se por direit<;s q.ue ainda. niio 
foriio feridos. ( . .J.poiados.) 

'f~ata-se de fundar no Dmzil o curso de aulas 
theologicas. Esta· questito otrerece d o.as faces : a 
primeira, se é ou nãó u til c~sa inauguraçiio ; a 
segunda, se o poder espiritnll.l de.-~ ou ni'io in
ten·ir no neg-ocio. Occupa.r·me-llei do pr;meh·o 
ponto, e depois irei ao segundo. 

Com bater, Sr. president~, a utilidade deste e:s~ 
tabelooimento .; desconhecer inteiramente a ne
cessidade da t>ducação moral c intellectual.do 
clero, e desconhecer nquillo que tem merecidO!* 
mais séria attençào d~ t >do; o~ legisl a.do•·es , e 
governos das nações cn.tholic.a.s. Elles sahem por 
uma ttiste cxpcrieucia quanto é fatal a igoo-
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rnnd3 n~quí'tl~s ()1M', on \·irt1.1J0 tht ind(alú tl<l 
sun Jn:is:-;:"1~·~ üh·iuo, B:ú; <~hnntadm; n scrc1n o~ 
tnc;:;tn.~::. dn. l.~i.,. vs guias do..; pOYQ~ c os ortt.culof3 
Un ct~...~:rnh_lat_lc. 

.Esst.:s h"'gisl~1tlar0s, t.•ssc.s ~ovcntoJ:S sabem que-~ 
1\.l'I..'SIUO UH· ~llÍl..'l"C::'S~ dv L~t(tcllihl'i.ú :oWCht1) d~'"'C'Ul 
<"0lla1mtt:l' <:;~ln {'{?Ss~,~· ~\ JHais pC'rjg-u&"\ das d t.'!:i.· 
ignnlt~atks~ :.11.1U~Ha que ~n·rasla toJd3s as uutra~, 
a· <h'Sign:~ld:lllc dos cvnh~cimcntos c tias ll\%~S 
nns Llil1'.en.:-nh~ clas~t:s d~1. ;;ucict.hhi~- { ... Jpoürdn.s.} 
Qn~..• ('St~l tt•m sido n mrtrcha · d~ todo-s ·o-s ga~ 
v~rnos ~srl;w::cid,,s d:1 E1n·opa, o pt·o,·a 111a.is <l~ 
u1n 1nonunh::nt-o : c pnrtt n~10 :fatip;;.lr fl't)nl"icncü\ 
d:1 c~nn~n·:l. cotn. citn.;a:H~s t.lc ~~nt~•rid~h1C~ dH\nlf\t'~i 
SÚn)C'lliC :.l sun !\t11!H~:"io r:W!\ n estnlistic ... •1. do 
J)r. ~cll(t.~n, Vttd~::!' se pú~l~-~ \''-.·\· o A'-~:Jl1d:.) lHllTIC"ro 
Uc C"Stolbl.::iccin'CUt.o~ (kstn. n~hn·~r.fl. pal':l. n. n!t.a 
insnlu:~.à:o dü · ~h-~Yo dns ~lh-tr~:ts connnn.nhõc-s. 
:51.! tan. -Q):t;Cp~~io é sll 110 Jk:u;il, onJ.c por ltma 
dessns :.u1omalias inexpiJt.~~tY.-:-is ao::; otl1os da pl;i
loSfJpidu, c..ht ciYHis~H~:lo c (h) p1·ogr('sso dn htl .. 
11•ani<ladc u c](·to se ndJa como 11nc c"núenHHvlo 
ú l1mls lWúfnndn. jgno1·anda, s~tlvas ns hüJ1r·.iS:tS 
ex.ccpí;~C$. ... 
~h•sy di:wm ()S $!.11Jcdor.cs .._to secnlrJ

7 
os homens 

do t!OIH1Jf\BSO ct~r:n(lmko, :'l"JS lJi~pos Corro n. obri
,gnç:\o ...(.; ';1\.'0lliO"\"("l"GlYJ :-t cdtJ('nl:úu c n. iBustr::tl;:i:o 
do dc'T0, p 1)is qnc ~)~sbn ll:cs iw..:ntnl.Jc: o C-ou
cílio Triêl('ntino. ::3."-'m lhiYidn, sr.:nlwres) os P'-'J.~·es 
•lesse ,-,~neraYCl C\nt.:::;rc~so, com ;1-dmb:a~;~lo ~1c 
toth\ a cllri!'tmala.t..lL·~ l'C!~tabclefl:l';.tlJ nnt.iqnts:dma 
<iisc~plinn i.l o~ st.-lnjmll'ios cpi:;copncs, e- conHltCt-
1\'r~o ao ct1itln.Uo jl(!S hb~r1os 4.!~sn. g-loriosa missão; 
mas os l'l\dl" >'~ de Trt'Hto 'I<tantlo :J.s;im k:;:is· 
1:n·ilu ~tlppl\Hl•iio os hi~pé>s ua posse c!us dlzí
mns ~ rh~ untrn~ l."t'lH.las cu11l flHC' plltlc.s .... ~~m fund:H 
~ JUatllt~l' o:; s;t_•mh1~nia~: lU!'t:3 fl c:1.rrwra. saho po1· .. 
feit!\nt·~ntc •tau oi\ dlzin1~·~:::. U(" 1~r:11.il l.'~...~r~to t.'1.1H• 

YN'thlos crn p~ll-rln.l.on(o \l~h:ion;.,t, H::l\nd') o ;;::;:oYerur) 
}\~1' lt,'::-. ..:.~ f!U'to) ti~~ .l'i~U\'41,::.t. «.: .~!"Kplidt .. \ !'l,lti~flÇtÍt• 1 
U;l() ~j-' \h.: I \·,,~,·çr ll sul,8btlll<:W .. lk~:;. uu~;,su·os da 
~·r:Ugi;'~o , n.tlw1 t..lt:! pn.~nt"\'L'l" cfll.t.:nl.nn!lllc a 
SU;L t.:th~c::t-::11~ ~- C~.)JI}tl SL• ~tdla COilSÍgHfl.tlo C'ln \ti-. 
'"C'l'8tls ki~ t1u ('St.;H!ü. E o ~rnc ncsi.l: f:;l!Hthlo S·:. 
Hm fei\o~ 

E." c:uus.a )l :l.:-;tl\0:8;.\, S<!nhr.t·es. c 1H:::;-no1 tla lUait~ 
~e\·c-r:-. e:':1l'aiJhC2:l. o pout!o <).Ut~ mc-,·ct.~.'--~ u dc-slhto 
dú \Una classe t~o l.'i.:Spuit~l\~d! 1"emos acaLif•tuhl.'l 
CUll'ú _n.:~~ ;_ lmls ll('ll!\S (1::; qn~ ~c cl~d.ic~l_o :to ~•1-
Ct'l' ... hwlu SIJ cnco~1\.\·thJ a c:t.•1t;! t1'll de ...\ln~lt.O c-cdc
Si~~tko .... 

O $H. M1::-spt::S u:-: A~-~.a~u.}.\ :--E <iSi~! ll..!lo (;om
p~n<li" de UuimenCl'! 

o Sn.. Pl~"f('l J.ll·: C-\)tJ•C1S: - X:i\,l ll:-l l'tl~S(} ]Cil. 
s<tci._~,hhlc 'll\~ n~io 1cnlJa m•· a·~t::ht~·~ •l"~ pod~l'.i..'t:i 
lllt'iiH<:()~ oi:'. H\Cio~ Uúcc-ssm.•i(l.o; pur~ adf•uirh· ns 
sdcncins Uus. <HlT<::I'~nteíl p1'0fi5.9Uú~; t:.:n1o.s. jú 
~cohu:• csp~cu\a:.·~ pllra t(ldtJ:5 os rn.t.uo~ s~i'~ut.í
:tico~, 1nns H.ndn. uu ~p.tasi n~ht;\. s~ t(~nl f~Ho pnrn 
:;c Í•;l'Ulat· t·ntl'rJ tws UH\ ell.!l'n vc1·dudeirümentc 
illustn\t\1•. c dig11v da alta miss1o a que •! ch;l-
11\ado a ~xcrcc r. 

O Sn, Fr<,uo:zru n~ M.:r.r.o:-l'ois n~o },n sctni
l1arios'? 

O Sr.. l'>ono J>J' c~:ui'05 : - Rn ocminarios, G 
"\"erdru!.;. m~s nesses seminariü~ existem npenas 
as cadeiras J.; thcnlogia rnmnl ~ do"mntku e 
essa~ Jnesm'u cadeír:t5 n:o podem sattsfa~e/ ~s 

"ê!lig<mcias àa instrncçüo- supét•ior do c~-el'o, que 
demanda c&nheoímcntos \"ilStos c pt·oftmdos; pais, 
romo diz (;ondíllnc, «li instn1c~;io· dos J>OYOS a 
rl~_f~sa da t·eHgi:io, ('~igcut tp.le o thoolo ... o tc-~lul 
f~Jto um estuúo )>refundo na historin · c~c1~iAS· 
hca; '1n" conltc.;a t<>:lns ·ns hct·esins pnra ns eom· 
l.·~ter, to<lns :u< d~~íw~s da l::r~jl't pt>t•n lhu ser· 
'I' trem de Jwnna: lodo" o~ <·~crip1os do$ 8mnws 
f!adres, c '111~, ~mHm, c'l•1r\ ~cuhor de todo o 
fio da tra'.ltc~ao. " 

Yi•, ]'tni~~ n. c:unn.t';'\ I{LlG Q .g"OVf•rnn 11~0 i')Ul 
a_tl<ont{iuo qunnto <.lc1·c " qunnto llio hão mcrc· 
c:do "Outras c\nsses, . n<M meias de pl't)moyer n 
iUuslr[tr~"io do clel'O, c i: contru ~ss~l. designal .. 
tlnll e q uc u :to ccs.~nrci de cl:nnar, tanto m:.üs 
•}'wnto 0 hL1jt: UHlÚU. h.ttlc:~u· em l"O~Lo a.lgnora.nc1a 
i!o d·~t·<rt faz•.:nUt) rJcl!e Qhjcclo dt~ }lOUca c··msi· 
>lú1·w;:io, _como qnc rossc uma classe pros~riptt\ 
-c sem du·e1tos ~ 

O S::. ~:<'nnf.~A l.JA:=t X1~\·1~s ~ - A.p?2<l<1o; ú Í$S\l 
]Hlra vcrdaU~. 

O S1:. l'!:<T<> DE C.utPüs:-No cut.lnto qn:m.-1<) 
cstns cousas sn tlizt~lll,. :tppa.rcc~m ,-ozcs mutL~lHli\ 
ú. r~ra (t ilhlUisi~-~io ~ Essus insinu.n<;-Des~ que nudi\ 
tôu~ tlr. it:o~$, só p<.."Hl~1·lão pnn::til' o cl0ro ... la .. 
quvllús V:'li:l.~s ontlo esse tcrrivol tril.n.mal exarc~u 
a sua il1H n~nci~, mas não no. Bn1.:1.il. 

. O Sr.. ilrE~lE~ o•: 1\Drmo.' :-Em nm tribunnl 
~Cl"Yi\ :t (]Uelll O nl:tl"QllCZ de l'omb1Ü m:tlt•lGn Ual" 
o tit:tlv de lll:tf;~>'l:trk. 

O Su.·J>J;-o;TiJ ln: C,u.Jpo:-;:-Es'8c ~ríbun~iL seryio 
mnis tl.: instl'tltncnt" no p<Jd<•l' ~ivH <1<> qne A 
igl·~~jnl C.\ljo tnrnct('l.~ de p~z ú: de mfinsh.tlh~· nih.., 
p<J<li:t :u~tm·í~u,- :1$ :mto1·1untles àn iiHjttísl~ilo. 
·~ .. ·11ioiadfts. } Qnc culpa tem a igrL·ja. de. qnc St~ 
COUlllll:t tclo Cl"l"úS úm ~eu nom~1 l·'~riltlllrl<l c fsabel 

. rln Hcsp:or1l>a niia fot·iio o~ l'>nior~s fautm·.~s <h 
ln~zui~~(::io ·? 

O Sn. ~fl.::-;~rF.s ll:;; ALm;wA:-Elhf foi muita f;t· 
,~nrcci.Ja do 1\_)nlhalisnlO. 

o Sr:. l'r:a;.> ,,., c.,:>.IP0;,:-:1!,-.s pêl"~tmlnrci cu, 
!:O.:n~ion::-s, · iLqllC!ll~s que ntt.r1buelll <.1 igreja unt 
r:-urn1~tcr de iiJtu_lctan~ia c de pc\·scgnição: f}nenl 
f~"t) fJ.ll~. peT.'H'~U.iD llOS tl'(IS pnlll(!il'uS SCCU{LJs d;l. 
er:t cln·is\ft? SCl'iiio ç.s catltolico.> ou os sons iui
mig<>"~ Q1\~1n pcrs~gtüo no tempo <los imp~ru· 
dóJ'•!S d1) nrí,~nu~? ::icrblo os c:1tholicosJ Õll os 
~~us inimi~o~ '! X:\Q $-I!I·hlu os adauos~ os dona· 
ti sl:t~ ú D:S ÍCQIH1Cl.rtsto,~ '! . 

~··nhDI'CS, ~tt.ê o l~~tna~lo de C:u·los 1\fngno ~ 
i~l·,·jl\ tt'!\~c \l:J hat::u· co1n ns :.tssas~inntos mn 
liut~~a, cotu inrcthlios hot'l'h':.!í~, eo:•Ul pcrs~gnic':i~s 
tl'l.) to t~~~ o:; g.·neros: c ünlo vot· pat"tc (1CJ on.-~;. 
Consu1r..ai (l~ i..lh~·r.:; de: ~nnto A:;üs.tiTlhn, lA ~~reis 
o t~ci:Io llll~<lonlto ~c atl·aeiunt!cs pmiicad:t• petos 
dnuatist:ls na Afn~ct, ondo fot"lll~·.los CllJ l.>antl<>>< 
d1) nssn:\~íno~ c U~ inc0n~lial'ios"' a\!on1mcHiUo os 
t~hr i'l:'-hlt)~, "':rtntl:lnndo-os U:.1l'l.Hu"n!lH!&ltc-, nrt":l"'..Cn:n
dl)-lhé-s ns olhos, o enchendo nS: ,;u~s cn.\'"idll.di'!'s 
d<! ent \"i\~a e vinn.grü. E 11pn~n1· de tn.e~ h~l.'l"('Jt•es 
o m~sn\<J ~.,nto pa~tn.~ umacn ccs~ou de l"!!t-lir o.o~ 
conde.; 11 triiJtlll\,lS Li'AfdCt\ (JllC l.ÍYCSSCIH tod(t ::1. 
C<"•lll[lrtixiio pm-a os :\l\t~ru-• <l~ tanloH crimes, pois 
qn·~ os cmlllltalliilo po1· odio ,·, igrlljn. 

Appm~··ccu o s~culo XVI, o .mnn novn sct•i<; 
tlc ncont('cimoz·,tos d~sr.strosog so c.tT,•l'úCC :1 con· 
shlN·n~_"!\o do cs1)cor.tndut" t Es,-;~) Si!t~uto \·ic, com n. 
re~UI.'t'\:i..::i.o llo erro, n r"~lH:!tic,:ão Uo todos esse!~ 
drnma< (I~ s~ngqc-, ''iO o Pltot~stn.uthmto .lnfr;;n(', 
como o tigre Uo {lcst'Yrl~, qnobr:tr ns intag<!:ns, 
::~ssol~r a.~ igrcj?.s, ravol\•ct· os tumulos, [.,_nçar 
ao< ri os e aos YCntQs o.s cinzas do~ m~rtos, de· 
gollar os pnd1·es, ''iolar as virgcn~ clausum:l!ls, 
e im·entar nessn 1ihcr!'lnta. Inglaterra, que hojo 
é mod~ in"I'OC:\l' corno modelo ~m todas as cou
s.'\S, o~ S);'PPlidos . »14i s atro?-cS 11:m.~ tL'Ucicl}\1' 
os chnsttto5. E po.·ventura f•.11 :1 lgt'E:Jn· que l<lZ. 
tudo isto~ 

:E hoje,· scttho!·e~, que as idôns .llo toloraneia 
se achiio tão derramAdas, quc"Ul persegue nn 
Europa, quem prende; quem deporta pnm a Si
beria, armnc:mJo couverwes pot me10 Je tw·
tur~s -~ 

Mas não 1·amos muito longe. lancemos as 
vi,t;.s e1n torno .,e nós, e verem')s o. h i, ero cad;t 
at.lc:~ illlllgni lle.mt~, n igreja eatholicn ntrozmento 
t:l''e,·tend.\ \l'W mnn miuoria tul'bulcnttt •lu\l lhe 
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n ·ga pão c ag-ua, ·1 :w n combat~ c.om as ~rmas 
o la <"o\lnnmia: e que, quando s" trat.:t de ~eus 
<I i r~itos, perde toJos os scntimeJlios do just<J e 
•lo honesto ! 

E por , ·cntura não é isto inCJ.nisi~,(o ? 
geuhores, a guerra do (!l'l'l) contra. a vnrunJe 

•! n de Caim (! Ahel ; Cahn n:'io céSS;'l\'n, do 
tlizcr: a. seu irmão : << \'ein. dc~cc- 3.6 campo d.;l. 
Jihel'dad'!, » e ati o mata ú troi~ão i 

!\las o erro ·cstú. no seu c1emonto .assim pro
eede udo ; dlo ntl.o t(!m p:n· si lH!In a rnâlo. 
nem o sentimento, nem ·a historia, netn a ol·
cletn, e nem a logica; elle ,.ü por to·las as pnrto:; 
levnnto.\·em-se rnonumentos ·inl·enciveis, pcrs\H\· 
sões inhubalnveis, transfigurações da almn que 
lltc roubüo seus secta.tios ! 

Não páro somentü nist.o, Sr. pl·csi,lcnte; cu 
tczúto necessidade de estender-nu) sobt·c este 
[\ou to; porque tenho ol:Jscrvado flUC sempre qnü se 
mostra nqut o menor zelo pelas causas religív
sas, a primeira idoh q1>c appt1rcc0, como j:i pon
dcrd, · (! n inquisiç:io, c en_ tenho nCCiJssidallc 
d~ provar CJ.lH~ a perse:::txi>·fi:o nunca partio U;l. 
lgrüjâ ; que o seu durnlnio c inflt~encin só po
dem Lra~•r bens, e não males <• sociedade. 
(.·ipQiados.) 

E' cousll cclellrc, senhores, 11ccusa-so de into
lerante a. igreja c falla-sc de tolemncia como 
rle um a.panagio do cl'l'O ! Nilo IHI preconceito 
tão nrrai~:a.<lo conto este ; rnns nenhum hn qllc 
tenha sido tão victoriosomclltC combatido pela 
historin c pdo cspcctacul'J dos .f:tctos. Se lm 
um J.ogma historico ú q\lc o ert·o foi sempre 
itnpl.:lC:a'\"'t:l, parseguidor o atroz ;- mnqnnnt o qno 
~ vc.-ln:l~ Sil ca t•aetcriMtt sotn(ll'() pcl:>. tolc
rancia c bt·:mdui·u. O ct•ro é o Antiocltn, a ver· 
dade s:'fo os :.\Iachal>ê'<Js, nn l>ella expressão de 
ütn elos grandes ot·namcntos .tio pulpito france:r.. 

!\ús Ycmos no Evangelho qno CJ.lUtndo os uisc.i
pu]o~ de C:hristo <J.Ui7.et·:'to ,Juü o fogo c l.lo céo 
de!;cesso sollre uma cidade que os havia expcl
lido, o Dil·ino :\Iestt·c voltou-se pnrn cllcs c 
lhrs Jili'sc em· tom de qu~m os r~prohcndín : 
" I:J:nornos acaso o ~spirito ua \'OSsa ,·oan~il.o '! 
Pois, snbei qne o ltlho do homem niio veio 
n •nunUo pcrclc1' r\ nin~u~m, n'Hl.~ s1t11 sulvnL· 
ü toJos , Esto ospirtto, scnhoros, se pcrpc
tLIOlt nu igreja, que r no período <·•tlnmitoso do 
:\UõlS pt.!rsrgui-;õcs, quer na Cp·Jca 1nnis glo1·iosa 
<Jos sons trittmphos. Ello ni\o consagrai\ mmcn. 
n iutolet"uncit\. como nu~ia (10 _ ~eu gov~rno. e 
UÍ7.Cl' O COlltl'oiTÍO diStO é ignC\'~L' OS SCIB !lll· 
nnos. [-tpoia<lo$.) 

Nós ,-cmo< t~mbrm nos fins \l(l s~eulo IV 
um fuctu l>cut siguitlcuth·o ; vemos ')ue, tendo 
•loi\S bispos \,c~p:onltoos denunciado no~ mngis
trndos cl\•!s nl:::uns priscilianisws c dado cau•a 
n qno cllcs fossem comletmtados t• morte, o 
pnpn Siricio, quê •.mt:1o go1·ernnvn n igrejrt 
universal, pronunciou-se altamente contt·n esse$ 
dous bispvs : Santo Ambrozio os c:tpellio da 
>ma eommnnhiio ; 8. l\Inrtinho · chorou tQdn l\ 
sua vida pot· llfl\'CL' couomunicndo com elles uma 
vez; llté que nlinal f<lrüo condemnndos om 
dous concilios succe~si\·os, um. celebrado em 
Milão, c o ontro em Turim. Dons sP.culos ct~pcis, 
S. Gregorio M ... gno, esse astr.o brilhante da 
u ntiguidade cltristã, deixou esca.pnr est.ns . mc
lnoraveis palavras ao patríarch11 de (Jonstanti
nópla, por occnsiiio de serem al~uns hez·eges 
maltratados: " Exigir n f•l p01" me10 de suppli· 
cios, di:úa ellc, <i mna prega~lio inaudit::. c jn
teiramente nova na igreja. " 

Sirvão, poi,;, estas poucas .observn~ões de 
protesto contra as insinun~ües d.nqudles que 
não ecssiio de invocar a .inquisição ct'lmo a 
obra. da igr~ja, c por conseguinte dos padres. 

·Agora.. passa•·~ i a· cn.,nmr ·~~ questão pcln sc
gnndo. face, i~to é, se o Pontifiee Romano deTe 
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intervir nn crcari'io 9as íacultl,vlcs ll:<>olo··icns 2ú 
que: fn.lla o ~r- tninistro 1l~ justi(~:~ elu Sc1t r~ .. 
l:ttorin. · 

Scnhorc_s, ro. intlcp~ndcn~íro. r~ciproea dos do.:s 
poderes '1 t1mrl :t{>grn. tnndamcntal J.n no5s~ 
1Qgisb.<_:iio. Qunnt.lo -~~ diz indc)1Cndcndn. rcci
proca,.EU:o rtuer is~h1 dizer qnc os dou:) pode-
1·cs SCJilQ c~trunhos un1. no ouh·o ; q\1~r diz.t::r 
sômcnte que cll.da um ~ lh-rc 110 cxcrcic:o tlc 
sn3:s attribnições; quer db:cr, cmfim~, que n sui\ 
ncoprucn indcpenpencia nào exclue a ~Uil plcn·1 
l.tnrmonin. c ~ecoruo. (Ap~:aclos.) . . · 

Por conscgum:c sempre que \lln poclct· ped~ •) 
concurso do outro em materio.s de s11a alca;la 
n:'lo se rcbníxa por i~so. Om, que o . etlSin~ 
tlJcolo:;ico -cstti dcbnix? dn nl•:ada do podc.t· es
Pil'ltu~dt. crelo •1ue n:n~uem ~ JJOderú negar: 
como pms; recu:;o.r n 1ntern~nç~w do p::tpn e-m 
u.nt llcgocio que p~ln: Sil"- indolt!; e na.turezn, ,j 
todo ecclcsinstico '? lApoitulo.•.J C<>mu se duria ,. 
cs~c e; ta belecim cnto o ctu·ad~r q 11e l.he ~ pl'O. 
prio, c os priviJc.gjos (lt\F! 1hc .são iuhcL'r.mtcs, 
se o lJnntifwc U0mnno lhe fosse estrnnho ? 

Senhores, ,; úLlLt·o pt•ejuim qnc parece 1Jr.m 
arruigauo, essa especie Je· dcsconnauça que ~em
pro se tem da ct1ria romana I :São nego qn·} 
papas ltott\'C qlle comctt~ssem ~rro.> e usm·po.· 
~<ic~ ; mas esses. ct·ros ~ es~ns u~~n·pnções, 'J.U•! 
estou lcngc de . J!ISltficar, crno deo;,das :'L juris
pt'ndcncin dnquelles desgro~aJos tcmvos ; ma~, 
ap~~at· <lc tudo i~so, <1S \)npns tizcr:io grand.;s 
bens, sentlo o pl'inc:i p.:~l tlel1es n consct-ynçr~o (1n 
ordom s~ci:ll nmenç:tda ele mort~ pela :>narchin 
f .. md:.!. 

O Sn. D. Ftu:;ctsco :-Elles snl\·{u·.1o ns ~~~ras 
n:t innt$~0 cl•lS Lnrbnros. 

o S«. Pr;<To J>r. CA:Uros: -Uoje, senhores, o 
pontil\cnuo I'~ntmlo se nch:>. na cpocn mab éom
plda c mnis gloriosa dn sua cxistcncln. A rcnc
cllo que no c•ptrito publico se havia desenvoh'i<lo 
éontr:J. . clle P"l' causa das occurt·cncias <il< ida;1•J 
média .toca JÍ1 o scn ultimo brm~. 

Os homens pen~ndot·cs tem reconhecido ql\ ,J n 
·nntllrczll. d ,, J:)ontificlldo nessa. época era antA's 
dc,·ido :is circttmstnncitiS do que n prdenç·>~s 
nmbiciosas Í"!JOiados); quo esse d~senvvh·iment•:l 
íurn imruincntcmcntc favor:wcl nos pov.:>s, aos 
thronos, iJ. Europu e í1 lnmumidsde; que os papas 
dofendiiio jnstnrncntQ nn liberdndo de snn clei~<io, 
na snntiundc dos c.tsnmentos, na restrietro. obs~r
''nueia· <lo eclibnt,, ecclesinstico o na intl'(lrida<le 
da ~L'rarchi:t, uma cansa. justa ~ ci,~illsAdol"'!l 
[<r~)Otados) ; eomprehendct•uo qn~ O sobcrnno pOn• 
tilicc nüo podia estnr dependente de CJ.unlqu~r 
dos pt•ineipcs cl\ristíios, que a su(l indcpcnclench\ 
era t110 csscneinl ÍL rcligiiLo como ú pu7. dos <li
Ycrsos estados- O hnpcrio ramnno, o impcrio uo 
oriente, o imperlo do occidentc, jí1 não existem, 
j{1 pertencem ao mundo dns tradkõcs; hoje nin
"UCm tem n lirctcnçiio do dominar a sant!L sê•, 
nem esta d~ dominar nn~ão alguma; dahi vem 
que o direito publico europco lhe concede a m~is 
liOnroS[L ncutrnl idllde nns guerras · que ns difi'c
t•ent.Js nro.~õcs declnriio entre si. J:l. OU\'istc~ dize~ 
que de Rom:L pllrtisscm expedi~iles pam nCrimé,t 
pro ou contra os russos? 

Se por outro Indo, senhores, exnminnmos a su
premacia espiritual dos papas, \'emo~ que ella 
resido n'uma posse de 19 secul~s, e posse nu ~ca 
interrompida, a rcspe1to dos rug1dos das locreSiilS 
e dos schismas. Vemos o iansenismo completa
mente destruido; •~mo~ o· protestantismo, S(!ffi 
cmba:-go de sua inculcada omnipotc!J.cia, oscillar!do 
em seU$ eixos como o cedro fer1do pe~o ralo ; 
Yemos o schism!t grego a-viltado no oriente de
baixo do jugo dos rus~os e d<Jª· turcos ; ,·emos 
o mllhometismo em compl~tr.s rum!LS: •c mos por 
toda a· -pnrtc· emfim o e~ro cnduco, avittaio e 
csti=nttsndo; no pnsso CJ.11e a· igreja c::tthol!c~, 
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~!.!l)lprú a 1ncamo1, s~n1prc sustl!nl;\lln pd;.l. virtuJc 
Ue seu chefe iuvisivcl, pcnnaucctJ iuunv\'cl soOr~ 
os deslmços elo pas:>~<l<>! .As cicatrít<>S que lhe 
<.luixàr:'io essas lutas hrilhdo em seu corp.>, c 
nelle tornão mais difficeis o:3 J;<>lp~s <la espada . 

Ella, como dir. o oraJor sagt·ado a qu,;m no:imn 
n1e l't!'f~ri, · conserva da ér.a do n'l:J.rtyd\) a pttssh·a 
intrepidez que oppõ~ á;; pcrssguiçõcs : J.:t éra do 
baixo impel'io, a scicncia do todà;) as situat:õcs 
<lu\·idosa.s; dn era de C,trl<>s ~la~ li O, !l sobcr,tttin ; 
da éra de Gregvri<> YII, a intelligcnci;t de todos 
os grand~s poutos Je vista pulit.icos; da i·r:.. •1:\ 
rcacç.iio, o cvubecimeuto profundo d~ si c do~ 
uuh·os; do éra p t·csentc em s umn1a, n. csperau~a 
in~bala\•el · uaquel}o <ju e p•·omcttcu acOiilJJanhal·a 
:ll~ à COli$Ullllll:\ÇaQ dOS ~CCUlus, 

E se pOt' ventun• o seu triumpho niio brilhtl 
:linda clurament~ 11os nos~os olllos, é porque o 
seu ttíumpho n,\o costumu fazct·-sc visi\•el em 
u m:J. cpoca qualquer. A bat·c~ de P.:dro. n:io se 
olhando senil:o ·para uu1 ponto ~l:J. extcnsi'.l <l•>s 
scculos, . parece prompta a s ubmergir-se, e os fi eis 
esmo sempre a gritar: Scalior. sal"ai-nos "'"e 
j><lraccmos. !lbs cucamndo toda n successào úos 
teulpo;.:, a igl'cjo. nos par~c~ scmpro em sua maio a• 
força e gloria, vendo-se cntilo a palan" que 
Cbristo .sol tiro no meio da tnmpestadc : " Homem 
de pouca r.:, porque duvidaste! I) 

Julguei, Sr. presidcnt.e, nccessario faz·)r esta 
pequena. diggress:lo, com o Jlw tle dissipar esses 
receios ácerca do. curia ·r omana, que ó n0ssa 
:tlliaúa natur-al. Quem ti\'er lido n lii.st.lr ia eccie
s iastiCll, sab e que desde a pnz de Oonstantino 
a igreja e o estaclo ·Hzerãa a mais p:·ofuudn. al· 
li:m~rt ~ntre s i ; C•) lllü pois prct~ud~r-sa h oje 
estabelece•· a ntugonismo entre os dons poderes, 
de cujo nec.:trdo e harmonln deponJc a ordem 
social? Que m11l nos póde Yir de sor o po.pa. 
ouv ido a r espeito d:> funda~ão do facu ldades tllco
h>"icas? 

Não é elle o juiz nato da !é e da doutriua? 
Querer;\. o nobre dcputatlo, a quem me tenho 
1·e rerido, defraudar n igrej a úo d ireito de diri"ir 
o ensino <:athallco? 1\Ial estaria n igreja, senlfo
r e3 , se ella estivesse sujeita ao ensino dos 
homens! Esse ensino, sendo variavel e contra· 
d ictorio, não póde deixar de ser !al$0. E de feito, 
s~ ex.ceptuarmos um certo numel'O d~ phenomenos 
pl'Ovados pela e:tp~ricncia, alguns axiomas q_ue 
scn-em de base à raulo humana, as ·d!stincçues 
do justo. c do inju;;to, qual é o ponto do . en
sino humano qu12 apresenta u m perfeito ac-
cordo? · 

O ·que ha abi que esse ensino nilo corrompa, na 
l>llTase de Bacon? Onde se ouvirá uma voz que 
não seja logo contrariada por outt·a c convenctdn 
d~ que esta em cn·o? As sociedades lmmanns, 
senhore;, ot:r~reccm por toda a p:orte o especta· 
culo de uma lul.a · indeJlnidn. As ·· intclligcncias 
combatem as int.el!igencias, as vo:ltadescontrarião 
as vontades, os imECrios esmaglio Cls ·imperios, 
os .alYedrios se chocao, as combinações peruem-se 
na prof11nda noite do calculo, c do todo esse luc.nr 
insensato só r e sul ta uma grande ''erd a de - a 
du..-idal · 

E o·qua é que vemos no ensino c~tliolico senão 
a uniformidade na universalidade? E donde p1·o~ 
c~de isto? Procede da autoridade Jivina, que 
~arante o ensino catbolico. da confusão e varia· 
biüdade dos tempos. 

O Sn. Conn~ D.\S NE,.ES :-Apoiado. 
O Sa. PixTo DE OA:urvs :-Esta é a duutrina 

que encontro na igreja; e admiro que um l itto
l'11Lo tão distincto, como o nobre deputado que 
aqui impugnou estas idéas, commettcssa tantas 
:tben-ações nessa occasião I O n obre depul.:ldo d e\'e 
saber que n'um .Paiz, C{)mo · o nosso, é perigoso 
n..-enturar 11ropos•ções q ue niío e$tejào de accordo 
com o csptrito do calbolicismo ; porque isso pôde 

C~·~rcc; ulnita influencia. n .l :tnitno dos povos. 
( .·I J>Oiada.·.; 

::lenhorc<, n socicJad~ ganha muit' c tnuito eom 
a hanuoni;l ~l os Ü•)US podere~. A igreja auxilia 
c f~tr ;,itil.!u o hnp~rio, ~on.sagro..Lnd tl as leis civis o 
impd tu inclo o s ':llo d:~ u i\'iula,!e nessa con1racto 
suuliu1o que li_c:,l os hi>mcns entre s i e com o 
guv~r110: c 4.) ianr.c l'io, por ntnA jus t a c otnpen ... 
~~·;ih, nuxlli't c .a·tilica a igreja. fazend<J ma.ttter 
ill~s~J o p:Jdcr •1un llll! l·ecem O:i s ..:us dogmas, a. 
sul\ discipti .,a, u. suu. moral e o seu culto. 

O p:lj'n. Gt~l:l.sio, ~.;;crc\"'endo ll.ô imperador A nas· 
taci•>, t oa dizin , ~Duo s<int, Impcratot· A.ugu<te. 
l)llibus p>·i> t cij>ttlit~r mu11dtts hic ''egitur, S4Cel'· 
dotrr1is auctoJ·i.tas~ ct ,~eyali.'f pot(Jstas ... 

::lr. prcsiJ~nt.c, c:tpt·imin<lo-•na. de..ta sorte, nãt> 
imngint~ nlgncm qu e cu e o clero brazilch-o •lei
xum ·~ de u.cnLnr, como chhd ·los e como padres. 
os <.liecitos ull $1)bcmnia tem p,>ral: não se ima
gine t:11) pnucn quo )}retendo introduzir no B.-azil 
a.~ iJéas e di1·eito ptlblico da J::uro}.Ja nos s eculos 
xrr e xnr ; uão ; '"'') s~r~mos nós que hnv.,mos 
de u;.,·astni• a coi'Ú!l itnperial pelas ,.uas de Roma, 
ncnt :>pagar o brilho mag~toso das estrella; <lUC 
~ e~malt~to . 

Outro .; o nosso dê\'et·, o nto-n n nossn missiio ; 
o qu~ uo< cumpre ó ensinar a ol>cJ ieneia e o 
mnot• para com o soberano, sem outros l imites 
q ue os pNs cri ptos pelo a postolo '}U:tndo nos rc· 
eommcnda: Of,edit~ p1·a:positis t:~1t1·is et subjacct 
eis 

Çuiuc, p oi•, o governo de manter a todo o 
trance a digrlidad~ i:ln. corôa brazileirn, sem to
da\·in. o_lfcnd"r ns nttribui~.v.!S d•> prill.lado, cuja 
rorça, cnj•t pocler deve consen•ar em be n•·licio 
m~smo da I'CIIgiiio, e pnr consegninte, em favor 
da estallilidndc do thron o e das nos$as in>ti-. 
tui~õc•. (.lz•oir.u!os_) Fac•• isto o govet•no, que 
coutnr:'~ commigo n•) seu !aJo; pois cu declaro que 
110 momanto em que partissem de Roma pre
t en•;ikls amb ieiosu.s c que ofrendessem do l&ve as 
rcg•\lia s du. corva imper ial, sem' faltar ao respeito 
devido no chefe da christundad<, seria o pd
mciro n bt-atlltr contra tacs prct.ençi>es; porquanto, 
antes du tutlo está a palavra de Cbrísto - a 
Cesnr o que ú de CJsar, a ·Deos o que é de 
Dcos. (Apdtdos.) .· . 

Feitas o~tu.s manifesto.cões s inceras, passarei, 
em conclusiio, n mostrar ó. camara que de~de 
que o cnth':!ticismo se tomou uma sociedade re
~:nlar nin<la so não fundou em paiz nenhum o 
curs•) ue racutcl11ues theologicas que a isso não 
presiuisse o o.ccõrdo da santa Sé. . 
Ct~meçarei pcln uni>Cl'Sidnde de Paris , decla · · 

r11ndo, u.nte3 de tuclo, que os antigos cõcriptores 
uni\·ersitarios, querendo dar maior l11str~ a CSM 
cCirpora~.iio, ti\·~rilo a vaidade do ligar a sua 
ori~eon à existeneia da Oados Magno e da escola 
palt~titi:1. E~lo. opiniiio porém fo i victorios~~mente 
l'efutnda. pelo judicios0 Pasquier P. pelo sabio 
al>badc Flc ul'\·, q ue mostrár-.io evidentemente qae 
a uni .-enidndc sahira.. das mãos dos pndres, qoc 
ti vcra o se u ber~o na escola episcopal da igreja 
Notrc Damo d13 Paris, e · ·na abbadta de ::;anta 
Genove\·a. 

O Sa. M e_'<or;:s DE AL~EmA. :-Apoiado. 

O Sn. Pn.-ro DE C.\m>OS: - E ;sa universida·le 
foi fundada por ltlnocencio III: não achei a bulla 
da sua creação; mas encontrei em Duboulay, em 
Crevier, nas memol'ias d o clero d<! França, os 
seguintes monumentos historieos que olfercço á 
consideração ·da. camara. 

Em 1.207, Innoceucio 111, tcm~ndo os inconve
nientes do grande nnmcro de p rofessores theo
logico~ em l!aris, redw:io cssa.s cadeiraJ & oito. 

Em 1215 vemos Feüppo de Courçoo, legado da 
Santa Stl, dar á universidade de Paris um re~
lamcnto !Wldamental, dctermin&ndo ILS c~Jndiçvea 
de idoneidade para. ser adruil.t.ido ao eniino theo-
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logiec, condiçv~s quo se Lornâriio o principio 
rego lado r dos gníos · ncnd~nlieos, c dos trnmites 
ne.,.,ssal"ios para os obter; v~mos mais ellc de· 
signur quaes os compeudios que se de,·ião 
ndmítih· e quaes os que de'\·ião .ser recusados, 
ordenando, por exemplo, a leitura da dialectica. 
de Al'istüteles, a sua moral, o 4• li~ro dos seus 
wpico", c prohibir a leitura de sua meta_phys\ca 
~ de sua physica ; mas os til.ulos com quo l:oU!"çon 
assim pruccde não exeluem a intervenção do 
poder tcmpornl, pois err. uma das actas da Aca
demia lú-se o seguinte: « Noverint tmil;e>·si quocl 
.euon D. Pape specialc manda(um ... ordinat;imus." 

Em 1220, o pnpn Hunorio III, desejando dar 
todn n supremacia aos estudos tiJeologicos, de 
necordo, Sllpprimio n cadeira de direi~o civil na 
universidade de Pn.r.i8. 

Em 13 de Abril de 1281, G•·cgot·io IX dcscn
TOhe e altera o regulamento de Fclippc de 
C:Ourçon ; pre~creve diver:S(JS artigos de policia e 
do disciplina; concilia. os direitos do cfianccllcr 
com :1 'liberdade da aeademia, na qual reconl1ece 
o direito de fozct' seus ~stotutos, etc., etc. (:\Ic-
mo~ias de Cl. Fr.) . 

Em 12'l3 o mesmo papa Gregorio IX baixa 
uma bulhl, m·igindo a universidade de Toulosa, 
o eonccdo aos doutores e!TI theologia os me~mos 
pri\•ilegios de qu~ g(JZti.o os de Pnris. 

E111 1~80 o. papa :t>-icoláo III confirm<~. o pt·~yi. 
lcgio dos professores da umversidudc de Paris, 
do r.oJcrcm ensinar em q ttalqucr part~, in de· 
pene c10tC do novo exame. · • 

lo:m 1:.'8:3 as llnan,·as dessa mesma'univer,;iuade 
6iio reguladas pelo papa :I:Iartinbo. 

Em 12~:' Nicolúo li et:igc a ur.ivcrsidadc de 
1\{outpellicr, concedendo ao bispo a faculdade de 
confcrit• gl'úo:; nos doutores, scr1:a!is se~·tr.::1tdig, 
e d·~ govcrnm· a discipli'la desse estabelecimento 
em relncão as escolas theologicns. 

Em 12XI o mesmo papa Nieolilo nrihun á 
ÍllDdilçüo da universidad~ de Lisboa, a pe(\ido 
dé ol·rci D. Diniz. ao qual como se yê da 1Jula 
-Dt $tatu >'e(l'ni Pm·tuaallüe-dá plen:~. f,\culdaole 
p11ra. fazer todas as modifica~õe~ que j ui gasse 
nece"snrias nos r~specti~os est.atutos,sah·a illorwn 
sul'>slantia. 

Em 1305 o papa Clemente V crea a universi
dade de Orleans. Edta bulia, que começa-dum 
j)CJ'Spicacite•· oculos in circuitu le~a•m~~. teve o 
mais amplo bcncplacitC> de Fellipo do F1·ano:a. a 
li do Julho de 1:1!2. 

Dos registros do parl!l.mento vê-se que a Santa 
Sé, ::1 pedido do 1·ei e do cardeal de Guiso, con· 
formou-se cor,l a erilaçito da universidade de 

.Rlu:ims. 
O mesm') parlamento aceitou essa bulia por 

uma dccisiio de 15<0. 
Em lil82 foi fundada. a c~lobre nca.Jemia . de 

Florença, chamada a Crusca: o papa de eu tão 
manuou um legad<, assistir á inau~uracã<> das 
~uldades tbeologieas nessa academta. 

O il1stituto de Bolonha, fundado em 1600, 
solicitou da Se a. sua approvaçüo no tocante ao 
curso do direito canonico : em 1717 o respectivo 
diroctor geral foi em pessoa a Roma solicitar 
de> papa a concessKO dos pri~ilegios que em 
todos os tempos a Santa Se anucxou a taes es-
tabelecimento~. · · · · 

Em 1673 o cardeal de Lo rem~ dirigio ao rei, 
que se acba\'a em Fontainebleau, a seguinte al
rocução: «Senhor! Ajudai-nos a reformar as 
uniYersidades do vosso reino,. especi.aln\ente a 
de Paris ; nós já.. snpplicimo~ no cnrdeal de 
Bonrbon, conservadol' dos privilegias apostolicos, 
·e a outro~ entendidos na materia, que ht:<jão de 
tratar· desto negocio com al~nns membros. do 
parlamento por võs designaao3; pois nada po
ilemos fazer !!!em vos~ autoddade, c sem as vosso.s 
aupplic:&S ao Santo Padre, cuja suprema inspec· 
çiló se uiio pôde recu_sar. . 

t 

I 
~o anno do H!C o papa neocdirto Ill, de 

aecorJo com D. Affonso IX d" Cn<id!a e L"iio, Cl'COll 
~ cnrso de faculdadP.s theologicas na unil'crsi
d;~de de Sabmanca. 

Xo armo de 1;)14 ·crcou el-rei D. l\f:tnnP) a 
cadeira de vespcra na uniYersJdade d~ Coim· 
um, nsnn<.Io da seguinte formula: « I'cl::. outor::a 
d~s faculdades pontificias ordenamos a creação 
do. cad.,irn de ve~pera, e nomeamos plirtt sua 
r~~:cncia o pndrc·mcsh·~ frei Joiio Claro, ex·priol' 
de Alcobat;a percebendo a quantia de 20/i " Quo 
b eU os tempo~ 1 

Qu:mdo D . .Tono IH ir:msr~li' definiti~nmcnto 
!l unh·er:;idndc pnra a cidade de Coimbra, usou 
deste prcambulo no decreto : « DescjunJo que 
estes r~inos :rcsplnndcçU.o cotn os raios das sci
cueias e das Yirtudes, fundo.mos c plantamos 
ÍIT;Idic9lmento o estudo geral na no•sa. cidnclc 
de Coimbra, n qunl para a t al obm e•colhento8, 
para lwnra c gloria o.la altíssima magestatlc, n 
da gloriosa ~·irgem :?.!:li d~ Christo, o t<lmbcm 
do martyr S. 'hcont·~. e da santa igreja de Rmna, 
a qual c mai e m~s!1·a unit~rsar àcsle citabek· 
cimento. » 

N:io é um padrü obscuro que falia, é toda a 
antiguidade cbristCi: que so lcvauta rara jusii
ficar com o scn .testemunho toda a doutrina 
que tenho expendi do. O me<l fim exbibindo ino~ 
pro"Ç'ns é ntostrnr que o governo niio aod011 c-rrado 
~unndo se propôz ouvir a So.ntn Sé. E quanto 
a r~fvrma d•• uni'l'ersi.:lade de Cuimbr,,, dird qu·~ 
esso fado sobre não ter o alcaacc que lhe· quer 
dat· o uobr~ deputado, resume a physionomia c 
as cú••es dos tempos em quo elle teve lugar. 

Todns snbem que nessa época a cõrte ele Pot·
tugal estayn em rompimento com o papa : qn~ 
foi n~ssa O::J?OCa e sob t1 influencio. do C<!lebrc 
Pombal, cuja Yasta comprehens~'' ndmiro em 
mat"ria de adminbtraç:io civil, que subi o das 
mitos do padre Antonio Pereira de Figueiredo a 
so.ty.a. mais Yiolenta contl·a a~ pt·erogati\·as do 
pontificado I E pot·que Pombal soubc~se quo o 
papa (::1 quem elle mand:i.ra mostrar um autogrn· 
pho nw.nuscripto do. o bra} lcvám muito a mal o 
~eu contexto e doutrinas, Pombal deu pressn na • 
impres~ãC> da abra, e mandou um exemplar ao 
papu) em nnli ri\:a encadernação! Quem não vlr 
nisso o acinte ? Quem procedia deste modo em 
outros casos, não lm\'in. de pwcedet· igualmente 
no tocante á ref0mtn da academia ? 

O Sn. lifmmEs DE ALMEID.~ dú. um np.u'tc. 
O SR Pr><TO nE· CA~rros :-E' 'l'erdade, diz mui 

bem o nobt•e deputado. Além disto j{t most1·ei 
que os reis de Portugal tíuhão plentts faculdades 
paro. refonnar os estatutos da uni>crsidatle dll 
Coimbra., como se Y<i dn. bulia de sua crcaç:io. 

Terminarei, Sr. presidente, pedindo ã camara 
que, me desculpando pelo multo que hei rati· 
gado a sua attenção, se digne de· continua1· a 
oppôr barreiras a essas dot~trinn.s que julgo ,PO· 
ri(losas. fixando as suas 1dcas nos ve rdaueu·os 
pnncipios do direito, afim de quo nüo est;ejnmos 
sempre a suscitar controversi~s em mat~rias tão 
delicadM (Apoiados). .Ti quando se tratou aqui 
da erca~i'io de bispados, houve quem puzes~e em 
duvida o .direito de ser · ouYido o papa,. o ess:J. 
vacillação de•e acabar por -uma •ez. 

Feli~mente, scnl10res, tudo annuncia o no:;so 
glorioso regresso . a essas Yerdades eternas de 
que nin;uem jâmais se separou impunemente. 
Por felicidade nossa, já a religião não ê object.:l 
de escamco; j:\ ninguem se en~ergonha de con· 
fcssnr-se filho do evangelho ; e quando qualquer 
é interronado sobre a sua fé, a resposta qtte 
lhe escapa dos labias é-e\\ sou cllristão. 

YozEs :-:\Iuito bem, muito bem. 
.(PaJLsa). 
Olniinúo .:. cnt~ndcr, Sr. presidente, que esta. 
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1GG SESS10 lDl 13 DE JULllO DE Hl5i") 
.Us\!ussio ú in·:on,·cniente e illlpüHtia, pol~ C(•lt."'C· .. 
guiatc pl'Oponho o seu encetTameuw. 

Yoc.cs :-Oh! oh! 
O Sl~. FJ,r.n.\Z :-E· facto virgtm propÜl' o 

ornU.or que acaba de full:u o CliCCl'l'àUlento da 
discussào. 

o Sn~ l"}I!\TO DE. c.\~llÍ .. (•:<.: - Tantv nãv é fucto 
virg:cm

7 
que em 18.17 o ::::.1~. I"ara.nhos assitn o 

pmticuu aqui. 
O 8n. FielH~A.Z!- 1'\)i.; C falta t.la genct',)Si<lndç 

'fõlz.oJ.·-sc- isto~ 

O Sr~~ Pr~Tv DE C.Aln•us: - Eu o uão fari ~\ se 
n,;io vis.<e .o orçamento dn justi,·a i'• t:io disctt
wlo. ( . .J.potados I 

O Sn. Pm:sin&:n:,; consultando a calllarn sob>"c 
c. ~n~erramento pedido pelo ;:;r. Pinto de C<~mpo~, 
<· ~\lo approYado. · 

Proceda-se ã. \o!.a.ç:".io do Ol"-;amcnll)YCrba po1.· 
vet•ht, o são todas appro\'adns. 

DI5PE:o\S.\. DE Ll·:IS ll!!= .\YOntJZ.\.('Ã l> . 

E' adoptndo para subh· ,., ~nno\•Ü~ o pmjoeto 
que autot•isn. a irmandade dq Nossn Sonhora do 
Hosao·io, da cidade do Desterro, capital da pro
víncia de Santa Cath::arina, pllra continuar a pos
st;ir quatro propriedtl.de~ de casas qtte tem na 
mesma cidade, e para adquirir outro~ bens de 
nlir. até o Yalo1· de 8:000~000. 

o Sr<. Com;f:.l DAS NE\'ES r pela ordem:· pede 
urgencia para que. entre Nn execucão a resolução 
n. 41 dest.e nnno, a qual autorisa o goYerno a 
mandat· matricular uo ~· anno do curso jurídico 
de S. Paulo o estudante Antonio José de Siqueira 
é Silva.: assim como pede tamberu que o projecto 
tenha uma só discussão. 

Proccdendo·se á ;otaçiio por escrulinio secreto, 
~ reconhecendo·se não lm wr casa, fica a discuss,io 
encerrada. 

Dcpois de ·tdta a cho:un:ida, lcYa.nta- se a sessão 

Act.a·e.n -1:! tlc .Julb11 

l•a.E$-IOEXCI.\. DO SR. YI.SCO:\:DE DE. n.\.EPE~DY 

A' hora do costume faz-se a chumnua, e .achilo-se 
!!.rescntes. os Srs, visconde ue Baependr, Paula 
(]andido, Machado, Corrêa das Xcvcs, Lima, Leitão 
ela. Cunha, Pacheco Jordão, Seára, 'Ferraz, Luiz 
Cu.rl<ls, Domingues Silva, Góes tiíqueh·a, Luiz 
Aroujo, conego Leal, Pacheco, Teixeira de ~ouza, 
Dias de Carvalho, V. Lisboa, Souza. Leão, F. 
()ctaviano, 'Sá. e Albuquerque. Paes Barreto, Paula 
Stu~tos, Rego Barros, Paula Fonseca, Dtttra Rocha, 
J>adua Fleurv, André Bastos, Travasso5, Augusto 
{)ha\'e~. Rapõso da Camara,Belfort, barão de Ma
roim, Bernardcs de Gou\·êa e Bretas. 

Compg,reeendo depois os Srs. B.1ndeira de Mello, 
Ribeiro da Luz , T.aq ues, Lniz · Sc.ares, Belisario, 
}figueira de Mello. Brusque, E luarJo França, 
Nunes G<>n~a\Yes, Paranaguã, Pe~eira da Silva, 
Paula Bapl.ista, Santos e Almeídli, e . N ebilUl, 
o Sr. presuiente de~lara não b&vet sessão por niio 
~e ter reunido numero legal. 

Sessilou em -l :; tle .Julloo 

SClllURIO.- E:.r'pcdie>~te. - Ap1•escntaçr'io de p1·o
ir.ctos e indicflçjje,<. Discw·.<o i.o S>·. J. J. 
d't Rodut.- Prctenr.iro ti~ Anta>~ i o Jo~d r!~ 
.... iqw:i>•tr e Síl""· ~·otaçtlo.- Ord<!m tio dia. 
- o)~çanten.to do.~ UC!)OCiOs e~tJ·at1geirD~. Di!l· 
cu.~~so do Si·. llerJ·a~. 

.\: h()l":t do eo3tume faz-:;;r: a rhani:Ldn, e acha.n
do-sa presen1c3 o~ Srs. viscond~ de Dacpend)·, 
}:lauta CanU.iü.o. 1\fachado.. Corr~tl. das 'N t.!\res, 
Lim;l, T~ciliio da Comha; Pacheco Jord;]:•>, 'l'ei·· 
xeim d~ :1\Iacedo, Belfort, Seárn , conc~o Leal, 
l'adua Fiem·~·, Gl>cs Si~ueira, Dias rtc C.•rntlho, 
Rocha, Araujo Jorge. 'Iaques, Húnl'i<)UCS, Paula 
Santo;, Femaotdes Yieiro, l\Ie110 l • ranco, ·AI· 
meida e Albuquerque, Antouio C•u·los, con~go 
Sih·a., Luiz AL·.n.ujo, Souza L eiio, Oomingu~s 
sa,·a, Luiz Cal'los, IIIende3 de Almeida, André 
Bastos, P;u·anaguú, Ribeiro <h J.u7., Bretas, 
Teixeira ele Souza, r .. uiz So.u·<!S, Ferr~z, Josf..' 
Asccnso, Nunes Gcnçnh·cs, 'l'hcophilu,. Au!l',usto 
Chaves. barão do l\laroim, Brusquc, Paula l''on
seca, Pacheco, Paes. Barret•>, Fausto, Cunha, 
Dutra Rocha, Bamleíra de :11ello, :Sã c Albu
querque, Araujo Lima, Bernar.lcs de 6onvêa, 
l•'1gueira de Mello, Ferreim de A~lü.tr, Vieira 
de Mattos, F. Octa..-iano e ;:;ol.Jml, o .Sr. pr~si· 
dente declara aberta a se3s:io. 
Compar~ccm depois os Srs. Azcredo Couti

nho, Rodrigues Sil..-a, Horta, Hippolyto, Anto
n lo Ca!ldJilo, Sunlos c Al<neida, Barbosa ela 
Cunha, ~agalbãcs Casrr~, :;ecco, Caldro e Fião, 
Jacintho ele Mcndon~a, Bt'll.ndilo, Pereir.L da 
Sil\·a. Eduardn França,· Panla Baptista, Pinto 
de Campos, Tl'Svassos, Casteno Bran~o. Rego 
Barros, Aprigio Guimar:.1es, Pa•·anhus, llandido 
Borges, PBdrcira, v. Lisboa, Li\Tamento, sa,ão 
Lobato .Junior, Nebias, D. Francisco, Siqueira. 
Q11eiro;o:, Sarão Lobato, Lima e Silva Sobrinh<>, 
Monteiro de Barros,. Zaeharias, Saroiva, Augu<>to 
de Oliveira, Souza Mendes, Yir;ato, e P...:ca. 
. Lilm-se e approvao-se as netas do.s sessões de 

11 e 12 do current<!. 

EXI'EDIE:\TE 

lJm officio do S1· •. ministro da justiça, .en.-ian
do dous requerimentos, um dos officiaes do 
corpo da guarda municipa.l permanente da cõrte. 
pedindo augmenta dos seus \-encimentos; e ou~ 
tro do eil•urgião-mór e cirurgiões ajudantes d.
mesmo corpo, pedindo que os S!!US vencimentos 
sej ão i!!ua'oados nos dos offieiaes dos corpos de 
saude ;.o e~ercito e marinha, . acompanhados os 
dUos requerimentos da informação do respectivo 
commandante geraL - A' 2A commissão de orÇao 
n1ento. 

Dous do Sr. 1• secretario do senado, oommu
nieando que consta ao senado que :S. .M. J. 
consente em varias resoluções. - }'ica a camara 
inteirada. 

Da mesmo, enviando _as pt•oposições do sena. 
do, au.torisando o g<werno para. ma.ndar 'matri· 
eu lar no G• anno da faculdade de· medicina· da 
wrte o alumno João Baptista das Guimarães, 
e para. mandar odmittir ao exame dlUl matedas 
do 5o nnno da mesma fuculdad!!, no atnmno 
J<>fi.o da :;i\ v& Pinheiro ~'reire. -A imprimir. 

Um requerimento do juiz de direit<l· da co
marca de Nazaretll da província da Babia, 
Andre Corsino · Pinto Chiehorro da Gama, pedi• 
do licença cum seus vencimentos por ·um anno 
para c:uidar de sua saude, acbao.do-se· em im· 
minente perigo· de vida.- A' oommissilD .da 
pensões o orJenll.dos. · . 
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SESS:\.0 E.i\1 1:~ nE JULHO ))E t l:>i>::i 15i 
<> Sr. ~1"-crlc.lc..;; ,1;:. A l•n.ch.lu: - PeUi 

" paiaHa para fllzcr Ulllil t·ectilicaçilo. !:\o tlis
cur$o do nobre dc putn<l•> pot· Pernilmhuco, o 
St·. Piutil de Gump •S, ru'olicnda no S!~JJJ,)bl\ento 
ao Jon1al d<J hontem, nchào-sc alguns apat1es 
meus que não fori'io IJem iuterpretadu:>: o; 
entt·o dtes o ctnu julgo JUttis· necessari·l recti
fieat• <Í o que dei fnllaudo o orndor n respei to 
tla in•tuisiç!io. Digse cu que t inha si~o um tri· 
llunal civil, n que o m,mru~% <le Pombal l!a,·la 
conccdiuo o tmtnm~nto d, .na:;estal.; ; n o np..Ll'· 
te publicado n~o , ... .,, C$tns pntanas. 

·Em nutros :kpartcs mclti for:io "'mpregada.s 
.cxpressõe:~ de qnc não- usei, p:Jrt!m ulio r.:cla1ll:..', 
por'lue ni\o os jul~o importantes. 

E' són1cntc cs.t :. recLiticaçiio que tinha n 
Ía7.cr. · 

E' julga,Jo objec to de ddibent•;iio, c ""i n 
impt'illl ir para entrar na ordem dos t.·nbnlbos, 
o s~guint.c prfljecto: 

« A assemblé:t geral lcgis!at: q rcsol\·c :. 
" Art. 1-.• A iL·manüade de Nossa Senhora do 

Rosado dn villu de S:mt.'l Luzia dn pro1·inci" 

colte~as. e sobre clle PRt~o '"'·' 
res d ,,s conuuissii~ . .; d~ j n~t· r: a 
e ~llerra. 

O prvj~elo ê o scguinto : 

l'XaHl~ -' ~~ {\ftlP.cC•• 
~i vil~ Je tuadnha 

a A. U.S:iCmlJl&..L gernl l~gi-il :lth·a re:-;ol ve : 

" Art.. J.o A ~u_n.td:\ nncioual não fartL set~Yit:o 
de lpwlidn•l~ algumn scudo •HU circu.rn:;tu.ucias C:\;· 
tr:•ordinal'ias. 
. "S:iu cit·cumstaaciils c>tr~orJinal'ias as Lle guen·a 
Interna (>U extcrun. 

• .Art.· "1..0 Nessas circums.t.a.ncins o g .:,vc1·no po · 
dera decret~•· o d .;stac:\moul•> d e algum,, fol'ç<\ d•• 
~uarua nneional qne ft>r nece.<snria par& o sc•·
vi~o da p rO\·incia da. rcsi~~ad:>. dGs gunrdn~. 

• Art. 3.• A for~a assim destaca la ter:i. o;; \'en
eimcntos o:l<Js corpos pru\'inciacs , e licar i• sujeita 
á disciplina <lo=> corpus .::;~t·angelros contractados 
part> o serviçu do 1mpcri•1. 

" Art • .<1.• Se tlm clrcumsLa otcins extro.ordinarias 
al~tms gua,·das· naciona"s individualmente se 
oJT.;recerem para s en·ir ló •··~ da~ suns p1·uvincias. 
sct·ão estes orgJ1nis:1..dos um corpos e::;peeint:s com. 
os mesmos vcncimontus e n mcsm:~. discipiina 
no:imn indicados. · 
~ « Al't. ü.• l~icão revQ~a.Uas a.s disp.osi~U.!~ c tn 
contrario.-J. J. da R ocha. » de G-oyaz fica nutorisada para conscr v:n· os bens 

de raiz que icm o m.lquirir outros atê o Y:llor .. o Sn. PnESIDE.."-r~: - O proj eelo é remcttido ás 
de 10:0005. · ·connnis•ves que faz men~ib o nobre deyutndo. 

_ ~ Art. 2.• Ficil:o revogadas quncsqueL' <lisposl· 
.;ucs em con tr11r10. 

" Pnço <ln camarn dos deput>\dos, 13 de Ju· 
lho de Ill;>;;. -Padtt a F leury. » 

E ' I'Cmettidn com urgencia á .eommiss:i•> de 
constituição e podel'Cs a segui nte indicn~11o : 

« Achando-se nest:l côrte o Dt·. Mnrtim Fran
ciseo Ribeiro de Andrndt>, u m dos supplentes de 
depu tação de S: Paulo , e fall.'>ndo uw membro 
dell.a, o O•·· P ereira J .:.rgc, que declat a n ilo com
parecer este anno, i ndico que seja eham o.ao· o dito 

_ Dr.lfartim, que j á·esti jurntuenta:to, c senio em os 
anno$ de lS.;a e 1~1 nes tn casa. - J. J . Pa· 
"heco . ., 

O Sr. J . J . da R.oob~ :-Sr. pt•csidiHlte, 
a_ camara estar!\ l embrada <tUe o digno deputado· 
por Minas, o S•·· .Mello F1·anco, refdrio nes ta 
casa lUilll occurrencia e·ntre um o:fficínl da ~arda 
nacional • . uão digo bem, entr e dous cidadãos, 
e de que um dd\es se prevaleceu para prende!' . 
ao outro de ser seu superior na g uarda nacional. 
Qua11do o nobre deputndo nnrl'<lu -o facto com as j 
simpllces circums taneias que se derito, ouvirão-se 
reclamw;õe~ e declarações de alguns nobres de· I 
puta~os, da que i,;so .era uma tyrannio., e a té 
~nmnári\o QSses npar tes, ao menlls na put.lica - · 
çiiu fwita. pelo Jornal, com esta reflexão do nobre 
mi_nis.t!'? d'i justita: « E' uma conscquencia de 
prLnClp>OS. » 

Ora, se · ê ctonsequencia de )lrincipios es>ll. anar
chia , A qual 1·eco1Te um i ndividuo ve·st.ido .IÍ. ]lni
sana para prender a outro, Só pelo facto de ser 
seu superior na guarda n acional, muit • mnl 
eslamo; com esses princípios, amaldiçOàdos elles 
sejão (ap<~iado:r)-, _ e cumpre modificat· essas insti
tuições donde resultem prineip:os de que estão 
armados indivíduos para .P.reoiierem 11 outros sob 
O pretexto -de C .. ltà de respe1l0 • . 

Não precisava· eü desse facto, St. · presidente , 
para confirmar-me ua~ convicção qne tenho a rcs
peiw da guarda· nacional ; e para liem compre- · 
h~nder a .mlsslo de que estamos enc&rregad.>s 
devemos tomar . a peito diminuir· o vexame que 
S'.lft're a nação mui tyrannisada. por essa .mesma 
guarda nacional; Para isso, · e para que não se in
terprete de mão · modo a iDin~a opinião, ~ulguei 
conveniente formulAr um· proJecto -de let Mbre 
e3St! objecto : oiJ~reço-o pois a sabedoria de meus 

PRIMEIRA PARTE DA. OBDEM D O DIA . 

Ptocede-se '' votação do p rojectn, cuj11 discus
são ficúra encnn·Rda n!l ulti•na sessi\~, dech'\l'llndo 
qtlC Antonio José de ·siqucirn e :Sill'a póde f.ti~•· 
neto do a• anno do curso jurilic~ de S. P aul ·, 
c <\ appro,·ado por 5 1 ''õt as contra IG. 

O Se.. l_o Sttcnen.ruo obtendo n palana pela 
orclcm lc o seguint:l p::1recer, que catra em dis· 
cussão: 

« A commissão de eonsti t uiçào c podet·e• a que 
foi presen te a iudicnei'VJ do S1·. d"putndo Pacheco, 
pa"l que seja 10drnittido 11 t omar asseuto uesta 
cnmara o :;r •. Martim 1-'rr~neisco Ribe iro de An
drada na qualidade de supplente pela provínci a 
de S. Paulo, cuja l'epresen~cã.:. se aeba incum-

. pleta pel a nusencia do Sr. deputndo Pereira J orge, 
att.ondendo qna o me;mo Sr. Martim Francisco 
j.i tcvo assento nl\ pré$ ente legi.àatur:l, q ue S.! 
acha na córte, c que o 81·. deputado nu~cnte ue· 
clal'll não poder comp~recer durante esta se~sào, 
é de parecer quo na conformidade do que j4 S« 
tem se"uido com out ros, seja appvovada a indi· 
caç.'lo e admit\ido o supplente mdica.lo a tomar 
parte nos t rabalhos da cu.sa; · 

u S~ln da carntlrll dos d~pUtBdOS , l3 de J'ulllo de 
lB:X..-D. T. d<J]J.{tu:c<lo.- F igueint P.~ Mdll~. ,. 

o ~r. Au:~:u•to . de 011...-olra :-Sr . presi
deu~f!; eu nii«>tcnbo a men~r tençiio de faz~r !lt!_po
siçiio a o parecer da rommtssão da em~:~tttu1o;ao c 
poderes; mas ()eco licen~n 11 cnm~m para apre
sentar um add•tamento. 

Parece-me que es.ist e_!ll na"~ algum~ vag~ 
em conseqg,encia de nuo terem ~mparec1d0 ate 
hoje alguns Srs deputados de !!ifl'drente3 pro· 
vineiall : ·supp~nho que n <leputaçã\J da ~bia nilo 
está em 8eu num~ro completç,./Tendo JR decor
rido dous mezes de se;siio, parece-me estar nm> 
estylos d>l casa tomar-se uma deliber ação a se
melhiUite respeito, determinanJo-se ao go'femo 
qu~ pelos eanaes competentes sej~o cb:r.mad(ls os 
respectivos snpplentes, 

O 5,._ S.ut.\.1'1'.'- :-Já se maud.lrão eham:~r. 

o sa.. AOGG$TO I)E 0Lt \'EIIU. : :.._o Sr. F inza. 
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deput:ldo p~h B:l.hin, :ünJn n üo eompnrcccu ; c 
suppoinho mesmo qne tüo lm p:ntici pa.::"i,, dc.;sc 
senhor. A cnm:" :1 d~Ye toltlar unHl <léÍibemçiio, 
:tlilll d~ niio csi:u· ;, espera que est~s scnhot'es 
dcput:-.do~ Que até lwj" niio ti!lll comparceith> se 
decid:io (l fnz~l' n p:>rticipnçil.o quo ue\"iiio t <l l' 
m'mdauo (\o'•dú qne «~hLio qU<) '"'o po~u1<J Yil' 
tomnx a~scn to e~tc nnno: c neste scutu.fo vr>Ll 
motldar •\ mes!l no1 nddit:tmcn to no pnrcc~r. 

' ra~·lo dv Sa·. Fiuza, de que n;lo \'em este 1111111) 
,-, .:~rte tomar assento na c~mi\1':1. E como ja\ 
existo o seu nddit><m~uto, conwl·ta-o o nobre d!!
putado em indicaç5o; peça que como tt~l sejn 
consitlernda, e r cmetti.ln :i. cmnmissão <lc consti· 
tuic-ào c poderes. No entretanto \'Otemos o p:lrC· 
cer dn commissilo. 

T.t~sc, apoin-se e emra em di;;cussão o scgtüntc 
additnmcuto : 

«: Que scj :lo igunlmc:ü~ cltamados os ··suppl~n
tes parn preencher us vnga~ que exist.irou1 D~\$ 
outt·ns det>utn~<ks.-:5. n R,-;1,<!:! Oliv.:inr. » 

o ,;r. P::.c h cc<>: - 0 n obru deputa ,to pcln 
]lro\'incia. de Pernambuco egtit sem dtwida no -eu 
J ircito ap•·"scntando o a<ldit<nilcn.to quQ acaba <I c 
ser liJo c <\lloiado, e q1ut>squer outros <1ne PQr 
Yentura lhe a 11rouvcr; mas cn eS!lC.rO qu.,, pcn· 
sandl) llll:lhol' ' r ..... o f<t\'0 1" de, ou retirar :t sua 
emenda, ou de eonslclcral-a. umn indicação pam 
ser examinada pel:~ _respecti,·n eommi~suo( .apoia· 
do~. 1 

A ni'k> qnercr nsnr dest.'l condesecndcncin, pn· 
r~t;~l":\ b:1x~r falta de c..'\\'alhcirism.l Ja ~ua I'hlrtt~ , 
JKH"Q\tt~ ninguem nesta. ensa ignon1. que o S4. 
Dr. ::\Inrtim F o·!l.ncisco Ribeiro t.le An•lrndn, sup 
plente peh pro\'incin de S. Paulo, se aclln nesta 
eórtc, c actunlmcntc pt·e,;~n te u c;ta cnsa, ondd 
compm·cceu par"' tomar M5~nto, por ~ntcndet· 'l_UC 
lhe n~o póde se r isto negado, acbnrHlo-sc j{q n· 
t•ttm.,ntad .. , c faltando um membro <.la iloputaç:io: 
nc~tM circumstnndas pareccró. o additnmento 
elo nol•r e deputaclo nm obstactt[o que se quer 
lc,·nntnr , c q_<'an do cstil não sej;> sua intcn~•'lo, 
como creio lliLO se•·, n discussfio que ,-ui ter lu ~ar 
demMartL , S•~m rnúio plansi\·cl, n Ctltradn do 
r eforiuo Sr. Dr. :.Inr\im Francisco , qne jú foi 
pensado. pclfi commbsào : de constituic:io e po
deres , danolo em setl f:wor o p:H·eccr que se 
di~cutc, o que não acor.tece com o a·.lditomcnto, 
que pód~ _provocnr largo debate. 

Nãn conte~to. contú jú clisse, o dln:·ito que t.Qm 
o nobre deputado de npres~ntar a emen<ln que 
uumclor1 :\ mesa; nHis de1·e us:u· <leste d it·ci tc>, 
,::uardon do as eon,·enienc:ns, principalmente s.::ndo 
deput:>.Jo n•i liist~ri?l.l , qu., n:lo deve concorr e•· 
p ot·a uma diseu$s~o sem ut ilidad~, e que s~rvirá 
p:tra Jll''>tell:n a dis~ussii.o do. or~nmcnto de cs- · 
trang• i•·••s- Se o seu nddil.amento j:i. ti,·cssc siúo 
extnilinndo pela commis~i'io conlpctcnte , ntt · ~ a 
idé:l n e. lc contida fosse UI!! faclo notorio conhe
ciJo cl~ toda a casa, ainú:t bem; mas niTo se 
.tontlo isto, quant<J á emenda do nobre dt'putndo, 
6 clnro · que hn de lln\'Cr unm discussão m:~lo· 
~rnuo qnc só scr..-iri• de dcmonH, sem mot i..-o, n 
dceisiio <.In materi>1 principal, que é n entradn do 
:::r. Dr. )Inrtim Pt·"ncisco, que é um:\ questiio 
liqltiiln, pois na sua opinião creio que q S1·. 
Dr. :Martim Francisco esl!ltia no .scn dir<!ito en
tr<~ndo nesta ~nsa e tomnn..to assento, indep~n· 
dente de ulterior deliberação, porque jtl. elle prestou 
jurarnentoe •n1S5;!, c tl)mou a.ssonto oa eamnro ~omo 
~cputado supplcntc na scssí'i.o pass:~da. Estando 
JUrllrn6ntado um s11pl'lentc ten••se-lhc d~do as
sento sempre que a i:leput.açã<> se achn iacom· 
pleta, e incompleta csU a · de S. Paulo p ela 
falta do Sr. deputado Pereira ,Jorge , que pores
orl\>t-o declat·a não vir este :mno tomar parte nos 
trn >alhos da camarn ; me parece pois muiw li
quida a entrada· do .::;r, Andrada nestn cas11. 
(Apoiados.) · 
-Eu chnmo a ilttençiio do nobre deputado por 

P ernambuco para o qlle ncabo de e"'pend~:r; 
.apresente o nobre deputado um:t indicaçilo para 
se chamar supplente cn1 lugar do .Sr . Fiuza ·, 
d eputado pela Bahia, e siga ella os tramites 
%egiment:1cs , princip:>.lmcnt c n iio hanudo dedn· 

O Sr. F<"rrn:r.: - S1·. pr~·sidcntc, cu sou <In 
mesma opinião do nobre deputadop<!la pro..-incin do 
S. Paulo, ~uo ncnba de falia(' : c~bc·me eomt•tdo 
nccresccntnr nindn algumas outras consideractc•. 

A \ '<tS.'l. que se dú. de um dci?nta•lo peln pro
,·incia de :;. P:mlo pôde ser i" pl'cenchída. po~ 
estur na cUrte e uc::;tu. c.1sa. o l'espc.ctivo sup· 
plcnte, j:'• dcsJc outro a11no jura..\lentado: entre· 
t<mto quu :as suppostas nagl\5 d« proylneill da 
Bah ia n :t o podem sBr s upprrdas com t:tnt:t. bra
v idndc ún maneira que o nobre dcplltado propijc 
ua sua cmcnJa, porque, segundo o~ tramites dv 
uossn re_:::imcnto, n comuüss!io de constit uio;ão e 
p<~dcrcs icm de propór a chamn la dos respect i· 
vos snpphmt~. ho rle se expedir essa ordem ú. pro
,·incia tla BAhill ; c a c..~mara municipal da quclla 
capital t em de remcttcr os <li1;lcmns a esses 
.;upt>lcntes. . 

O Sn. S.\ll.\In ; - Coustn. quo jú. os 1·emettcn 
a ns Srs. descmbnrgadores Junqud rn e. Santo. 

O Sn. F&nn,,~: - Ainda mais por este >':aziio a 
cmcntlà do nobt'd clllputauo niio púdc ser núop
tada, porque j,\ farão chamad0~ esses supplen
tcs. Se porém n camara jnlga qne se deve vre· 
encher us vagas que existem antes de Yirem 
eoses senhores, à meio ó outro, é cbo.marcm-so 
os supplentes qt\e se achüo na curte ou nas 
stus prnxim,dn<lcs. Na ,·erdade c~istem dolis, quo 
suo os Ss. T.uiz Antonio.Barbos'l de AlmciJn , c 
Luiz Ant•JUÍo de Sampaio Vianna, por cujn cn
tr(ldn pm·a esta casa el\ sou cn1 parlicula1·. vi
_,·nmen t" inttlressado, c neste cns~ peço ao nobre 
deputndo. que adn•·tiA mais a sua emenda , . dc
clamndo que sejüo chamados nquelles sen ho1·cs 
sup t>lc ntes qac cstivcr~u> ncst~ cürt.e Ol\ perto de lia. 

Ent~ndo tambeni, St. presidente (e n CS$C sen· 
tido f:trei unt requerimento), que se separ e o adJi· 
tamento do nobr<J deputa.lo do parcco.'r do com· 
mis:suo e se considere como indicação, .-atando-se 
ji\ •) mesmo pnrcccr : a commissü<> tomará em 
considcraçiio o additamento do nobre deputad" 
como iudic:lçiTo, c oírcrecerá ! casa. o meio que 
julgar m al; cOil\'elliéntc .. 

Le-se, npoin-sc c entra em discusslo o seguinte 
ró'lncrhncuto : • · 

• S,•pnrc-sc o oduitamcnto do Sr.· deputado O li· 
Ycira ilo parecer dn. commiss.lio , c considerndo 
como indica~üo s~ja rcrncttiJo â commissiío-Silra 
Fen·a.:. n 

Q St•. AuguNto de Oli'\."011'a.:- Sr· 
prcsiJent~, como o nobre deput.ll.do que primeirO 
tmpugnou o additamento por ntim proposto no 
parecer olo. commiss:lo considerou o meu pro
cedimcnt~ como umo. falta. de cn\·albeiris mo para 
com o nob1·e deputndo supplento por S. P aulo 
qnc deve toma.t assento ncsto. casa, segundo o 
pnceer da commissão, cumpre-me protestar contra 
~SSl\- injusta assovera~ao do .nobre deputado ..... 

O Sn. APniGlO GcnrAn.\Es : -Apoiado. 
o Sn. At:GUSTO n,;: o,.rv~IRA ; - . ' ... e pllra 

o1níor prova da ionocenoia (io 'meu pensamento 
a tal respeito declaro que estou · prompto a 
,·otar pelo reqnerlmento que acaba· de ur pro
posto pelo nobre deputado pela Bahia.. .... .. . 

o Sn. PnEStzÍo"T.e: , -Se o nobre deputado s·a 
pronuncia. a._ favor_ do requerimento ~ão J?Ode ·canar, 
porque a. d1scussno de qualq_uer m atena deve cO
meçar pela opposição. (.-t.po•ado~~) , 
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O Sn. AucuSTo DE Ouv~-:rn .• ' - ~:io se in

eonnnodo V. Ex., eu J iroi poue<ls p~>hn-:1s •••.. 
O Sn. Pm::SinEXT3: -Não me incommvdo., 

porJm o regimcntu é qu"m uiio pel'mitte o que 
_ptctcn<le o nobre deputado. · 

O Sn. AllCI:>'l'O o:; 0LIVEllu. : -Pedi apenas 
a palavra para jnstificar-me da injusta orguiçiio 
que me fez o nobre deputado I}UC pt·lmeiro 
fali ou .•• 

O Sr.. PActl•:co d:l. .um aparte .• 
O Sn. AcousTo DE Or.rvEru.' :- Po.r(!ce-mc, Sr. 

prcsid~otc, quo depois de duus mezes de sessão 
ainda não s~ tendo camplctado o.s dcputo.~ões 
de differentes províncias do imperio ... .. 

O Sn. PnEStO~'l'E :~O n obre depnt.rulo nU:O 
pú;}o cont inuar n fallm·. 

O Sn. DcTR..\ Roeu.~ :- Apoiado. 
O Sn. Acoo~To D& 0LI\"~<InA :- .... porque 

não é sõ a pr<l\"ineia da Bahia que referi quando 
t1·atei de jus tificar a apt"esentação do meu ad· 
ditamcnto, quo n!!o tem a sua deputa?>to com· 
pleta ; a província do Amazonas nfio se acha re-
presentada nesta ca;_o. . . . · 

U'r.~ YOZ : -A bom tempo manda vamos cllamo.r 
seu S!!pplentc. , 

O Sn. Pm::sror.:s:T& : - Observo no\"amentn no 
honrado membro que n:io ó permit tido bllar 
em primeiro lugar n favor dA materia (apoiados.) 

o s~. ~t;Ct:STO DE 0LI'I"F.!(U : -Parece-me que 
V. Ex. SCJ se lembra do tegimento quando cu 
estou na tt•íbuna r oh! oh !J, finalmente: como 
>ejo V. Ex. t1io regim~ntisj;a. hoje para. commigo, 
resigno-mo -calando ·e deixnntlo de mG just11lcar 
plenamente do. injusta imputação qu~ me foi 
feita pelo hom·ado deputado por S. Paulo. 

O Sn. Pa~SIOEl;T<:: -N:"ío tem rnziio o nob1·c 
deputado : com outro qualquer ·membt•o da casa 
cu procederia pela mesma fôrma. 

VozES:- Votos, votos; 
Julga·so a mnteria disc11tiun. e posto n votos 

o requerimento ó approvado ; é po1· conseguinto 
remcttido o additamcnto ú commisslto de eon
stituiçito c poderes. 

Continúa A discussüo do pa•·ecer. 
Julga-se discutido c posto a votos é oppl"O\"a<lo· 

SEGU~DA PARTE DA ORDE~I DO DIA 

0 1\<;AllE..'"TO t.os :SI::OOClOS ESTCA:<CI::IIlOS, 

Entra em 2• discussiio o orçamento dn des
p"'l!a pam o minist~rio dos negocias estran
geiros. 

o s.-. F a rra.z, -Ante& do fazer nlgurnas 
rcfte:.ões sobre o o;-ça.mento em discussão, julga 
do ·meu de,·er pedir ao nobre ministro dos ne
gocios estrange•ros algumas informações que nos 
habilitem pnra bem discutir sobre a n1archa de 
certos negocios que interessiio ao paiz e âs 
part~s que reclamão. Um desse3 pont'ls sobre 
que pedirei esclarecimentos ao ·nobre ministro 
vem a ser o: seguinte : -· 

Um individuo, ebamndo Luciano da •Costa, 
habitante do Serro . Largo, foi, pó.le·ne assim 
dizer, barbaramente asl!SSsioado por uma auto· 
ridade da B.mda Oriental ; seu cadaver privado 
de honras funcbres, e ate ·mesmo desses aeto.s 
que a religião recommenda a-todos os chtistiios, 
qualquer que seja a condição ao finado. A fa· 
mília desse Individuo quiz to·atar de da.r-lhe 
sepnltura, como costumamos nós os cb&lsta:os, 
e uma a~toridade da Banda Oriental, cujo nome 

(OrJoncz) dC\"0 fi car memoroscl, c é digno de 
;;e1· es tumpndo no.s pa~inas da historia ucss~ 
tempo., ~elv<1gcns pela mo.neirn por que proce
df~U, c 1ne:sn•u pela ma.nc-i•·a p or CJ.UC d~s·~mpc· 
uhâ os devcJ·es a ~eu cargor não o p~rmitt:o ~ 

Ett não sei, Sr. pr.!sitietJta se um ~,,yerno 
regular deve .dar aut.,ritl:vl·~ :'1 um homem que 
dizem nt'! que uão ~aht~ Lc:r natn c~cl"i.!\·er: 1nas 
ewfim, deixando a rcsp•>nsabilidnde dcs"a no· 
meaçno, pergunto ao nobre ministrn : hou,·a 
a.lguma reclamuc•lo sobm este f1\Cto ? Qu:~l a 
satisfa<;.ão daja? Esse i!\Ji\·it!uo ~tin <la cn.,tinüa, 
coutm todos os princípios de moral, contra todos 
os inte1·esse.< ún propria 13.\ndn Ol'icnt:'ll, no 
desenlpenho d c!ssn. commi$::~.., t>Olicia\ ou poli tica 
qua tem nu Serro Largo? E-;s~ c~empl ·> n :io ser-:i. 
funesto? Que prJ\"iucnei.as tem tomado o go· 
yerno? . 

O segun•l? ponto sobr~ que f.ambcm peuirci 
esclil.r~!c.hnent.os ao nobre ministro Vl!tn n ser 
o empr~stimo de 4fJO,iiQ:) putacõcs feito a•> ::;c· 
llCntl Urqulza durante a mta com Rosns, cm
prcstimo que pelo tt·;~La lo réspectll·o d"vi:.L 8er 
reconllc<<ido .pela l~gislatura compcten t ,,. }'ui 
etl"ecti\•a.mente esse cmp,·estimo· reulisnuo. Um 
decreto do poder execu.tl,·o abrio um crn.tlito :10 
ministerio dos Mgocios <>stt·anroeiros pnrt\ p•j•· ú 
disposição do Sr. p t·esidente do <Qnsclho, então 
nosso ministro r>fenipotencinrio junt• ú repu
blica da Band"a Oricutal, :. quantia de -«:O ,r ~')() 
patacues. O :;cn~rnl U•·quiza npro\'eitou-se desse 
subsidio para as opm·açõcs dn. suet·r;.l, c ~m 
um ârtigo do respcetl'l"o tmt.ado obr igou-se a 
fa?.cr 1·econhece•· essa. <liYiua pelo poder compe
t.cute hlgo quo o eongr.:sso se reunisse e· até 
(lO presente <1lnd:1. se nfi,, dea cumprirwmto a
esse urti:;;o. Pc,·:;u•lto portanto ao nobre minis
tro: pen•1e alguma reclnma.ção a este resp ,;to ? 
Qunl a mnrch~ do mini<tcrio sobre este ponto? 
O que se ba feito ? Que esperançns temus ? 
Porque niio se tem rcnlisado jâ esse compro
misso ? Quando scumos indemnisados d~~t:l 
qunnt in? Por que meios? Qual a garantia que 
t,~mos? · 

O terceiro ponto, Sr. presioicute, 'l"cm " ser 
sobre a reclnmaçiio tle alguns cidndiios brazi
lr!it·os pelo faoto irr,·gul<tr do nprasamcnto de 
dinheiro, joias c outros misteres pertencentes a 
deputados e senadores das provindas do norte, 
quo fvrito npreso.dos ill~gnlmento nas cmuarcll~ 
çõos nort~ ame1•ieanas Plant o Ontario, pela 
cS<JUadra lll'gentina no tempo da luta, mediante 
SOI'!'H·esa, c firmAda a l.J;mdeora nmel"ieGna. Es tll 
reclotmn,.iio eató. pcnJe11te 11:1 muito$ a1mos, e a 
conjunctunl do ltlãO a 1~:>2 era a melhor possh·cl 
parA aplanar todas ns diffic11ldades sobre este 
ponto. 

l'enho examinauo o~ diJrt!rcutos rolatorios dn 
ministro do nogoc!os estrangeiros, c nunca el\can
trei a · menor noticia sobre a marcha desta. rc-

. clamaç1io. Acaso o gove•·no t e!'S abandonlldo 
esses direitos dos nossos coneidnd:ios 1 Acaso 
pretenderá ello conservar no olvido ttm nego
cio tão impo•·tante? Qnaes as difficuldndes que 
p~r ventura assomii.o eo11tra a. l"a~tlisaçã.> dessa 
devidR indemnisação ? 

Os brazileiros, senhoras, tõm mosemdo nesta 
ponto o maior desinteresse e espirito de justiça; 
têm sempre de prou1pto pago, niio só apre~a
mentos injustos, mas ainda alguns reconheel· 
dameute justos, e desta maneira têm <lado provas 
a todo o mundo de que jámais se reeusiio á 
satisf;)Çl!o ·do qne devem. As nossas rendas têm 
sotii"ido ,muito em eonsequeneia. desta marcha. 
politiCil, mas nus podemos appareeer ante () 
mundo inteiro com · a satisfação de que ptrde
mos antes por mais de que por menos, mos
trando-nos ll.dstrietos ao dever do indemnisar 
aquillo qu.e injnstnmente foi apresado. P eco 
tambem a este respeito informações ao nobre 
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ministro, e seguindo a marcha do~ outros pai
zes eu não duvidei prevenir part1cularmen_to a 
S. Ex. de que tinha de flt ze r-lhe taes pedidos . 

Dm·ante o cruzeiro de Buenos-Ayres, mstitut
do pAla governo fran_ccz, forão apre~ados inde
vidamente pelos mtvJOs desse cruzetro alguns 
barcos brasileiros, o um delles, per tenc~nte a 
11m cidadão ele Santa Cntbarina, se denominava 
S . Ch?-istovâo . O bloquPio francez não se acha
·va lançado conforme as regras do direito das 
gentes ; continuamente entrava· e Sflhia do porto 
de Buenos-.A.yres um grande numero de embar
cações, e lembra-m e at6 de le·r um mernoran
clttm, do qual colligi que só n'uma semana, e 
creio que na mesma em que teve lugar o apre
samento dessa embarcaçã-o, o numero das em
llarcações entradas c snllidas em Buenos-Ayres 
foi do 54. O navio S. Christov"ão entrou sem 
obstaculo algum, porque niio recebeu in timação 
do cruzeiro ; descarregou os seus generos , car
rego n de gcneros de Buenos-Ayres , e ao sahir, 
sem que intimaçi'\o alguma lhe fosse féit.a, foi 
detido, dépois do deticlo foi apresado, o seu 
apresamento julgado licito e o seu recurso des
prezado pelo conselho de est;~do da França . O 
individuo proprietario dessa em barcaç;ào na 
reclamação que fez procurou a protecção do 
governo, e em um dos. rclatorios transactos de 
leve se t ocou neste obJecto; mas nada se sabe 
quanto ao seguimento desta reclamação. Como 
este brazileiro, al guns outros t êm ideuticas re
clamações, e 6 impossível que o governo fran · 
cez não reconheoa o direito que nos assiste 
de exigirmos indemnisação de um apresamento 
fei to t:'io irregularmenté, de um modo t;1o des
commumnal. O qne tem pois foito o nobre mi
nistro a este respeito ? O que se tem obtido? 
Quaes os obstamlos que so encontrão ? Pre
tende o. nobre ministro con tinuar a proteger a 
propried>lde desses brazileiros, insistindo em suas 
reclamações ? 

Temos com Portugal da mesma sorte r ecla
mações pendentes. Oc; navios de guerra portu
guezes estacionado:; na Afric;t entendcnio que 
dcviiio apresar embarcações brazileiras sob o 
fund amento de se empregarem no tt·afi~o de 
africanos. 

Não tinlmmos com essa potencia convenção 
alguma ou accordo em conseqnencia do qnal se 
l~e. tivessíl concedido o direito ele registro e 
vrsita nas nossas embarcações quando em alto 
mar. O procedimento pois das embarcações de 
guer-ra portugnezas foi um procedimento violento 
que só póde ser justificado pela abertura de 
uma guerra; o pr<Jcedim ento posterior elo go· 
verno portuguez aind a foi mais digno de cen
sura, porque tomou a si o conbecimento dessas 
pr~sas,-. que_ seus ~ribunaes . jnlgárão regulares. 
Ate hOJe nao obtrvemos ameia, nem satisfaçfio 
por esse atuque -feito á nossa bandeira, feito ao 
n~sso territorio (porque as embarcações brazi
len·as empregadas no commercio se considerão 
como uma continuação do territorio brazileiro 
conforme os _principias de direito das gentes: 
emquanto estao nv alto. mar) ; mas ai nda esse 
proced~mento nos devia trazer amm·gnras, por
que nao era Portugal que nos devia dar esse 
exemplo, Portugal que com a sua bandeira 
frequentava. os nossos portos, trazia para o nosso 
t errltorw mllhares e milhares de africanos escra
vos contra suas proprias leis, contra seus pro
prws tratados, contra as l~is do Brazi:l contra 
os principias geraes do direito internacionaL 

P erguntarei por tantó ao nobre min istro em 
que estado se achão essas reclamações, quaes 
os obstaculos que encontramos, qual a _marcha, 
qual o pensamento do governo a este respeito. 
Pretenderá ellc unicamente limitar-se· á reclama
~ã? ~e inde~nisações ou deverá vindicar as 
lnJunas, as vrolencias fe.itas ao uosso pavilhão? 

Pretend erá o governo actual entregar ao olvido 
questão tiio impor tan te ? O nobre mini~ü·o me 
esc I arecerá. 

Cc•m Portugal tambem temos reclamações a res 
peito elas quaes existe uma commissão mixta. 
Pergunto ao nobre ministro: convirá continuar 
com o modo porque vamos no ajuste de taes r e
clamações? A meu ver h a um interesse particular 
de perpetuar essa cJmmissão mixta quo pouco 
tem fcli to e pouco póde fazer; seus actos estão 
dependentes de um accordo entre os dous go 
vernos ; não será pois melhor supprimir-se a des
pez,_ com esta commissão e procurar-se este 
accordo? 

O nobre ministro deve bem attender que Por
tugal procurn semp re illuclir a obrigação que tem 
resultante da conve.nçiio de 182;). Ora, quando 
um goyerno s .l lança na via da chicana para 
fLtrtat-se ao cumprimento de um dever , parece-me 
que prudente será acabar com uma despeza que se 
•·ai tornando permanente, e ela qualrüio se póde 
tirar lncro algum. Parece-me quo o caminho mais 
rectn, o caminho mais efficaz, sertt empregar os 
meios diplom>üicos para chegar-se a um accordo 
que determine, fixe a obrigação para ambos os 
paizcs, que determine, fixe a data ela qual deve 
essa obrigação correr. 

"Pedindo estes esclarecimentos ao nobre minis
tro, peço-lhe no mesmo tempo qLlC attonda á ne
cessidade de ttcabar-se com este negocio, que é 
j á. velho, de indemnisar os brazileirus visto (]Ue 
os p .r tuguezes já forão indemnisado:> ele sobra 
por ajustes anteriores. 

Questão velha, Sr. presidente, é tambem are 
clamação que temos com a Inglaterra em Cü n· 
sequencia elos apresamentos foi tos contra os tra
tados e r)on vencões ele embarcaeões nossas nos 
mar8s ele Africá, cuja navegação - não es tava ve
dada ao co mmercio de escravos a~tes da convenção 
ele l o2G. Muitos desses apresamentos forão jul
gados pelos propri os tribunaes inglezes coi110 irre
gulares, a~ presas farão julgadas ri1ás, o direito 
de indemnisação foi reconhecido . Houve 6pOCt1 em 
que se dizia que o governo inglez se oppunha a 
esse pagamento e indemnisações sob pret:e~to de 
obrigar o Brazil a uma convenção ou tratado 
mais effi caz para a repressão elo tmfico de afri
canos. Depois ouvi dizer que o governo inglez 
procurava r eter esses. valores para compensar a 
obrigação snpposta do pagamento de certo onns 
q11e aclquirim us com u m tratado pelo estabele
cimento ela carreira elos seus paquetes , quantia 
que se calculava enorme, que absorveria o valot· 
total de taes incl emnisações, qtie iria mais a lém. 

QLtando o governo do Brazil, secundado pela 
opinifio Lmblic<l (porque creia a camara que eu 
sigo in tmramente neste ponto a opinião de Ben
jamin Uonstant), secundado pela opinião publica, 
porque sómente com este alicerce , c.om o seu 
favor é que poderia acabar com o trafico de afri
canos, c esse escriptor já ha muito dizia que 
extinguir-se-hia esse horrível t rafico quando o 
povo se levantasse e apedrejasse todos aqnelles 
que se entregassem a e!le; quando o governo do 
Brazil, secundado pela opinião publica, digo, 
tomou o empenho de acabar de uma vez com o 
trafico de escravos, eu entendi que azada era a 
occasião para fazermos com mór fundamento as 
nossas reclamações, para obtermos indemnisaçõcs 
a que temos direito. Parece-me, porém, que o 
governo até o presente tem considerado como 
objecto secundado este ponto. Não tem podido 
aquilatar de um modo conveniente seus esforcas, 
seu zelo, sua diligel)cia ; não sei mesmo s.o tem 
dado passos energicos, ou se esse zelo que deve 
ter pela -propriedade , pelos interesses dos brazi -
leiros, tem-se entibiado. · · 

Não só temos ·com a Inglaterra esse assumpto 
a discutir e ~ r eclamar, como outros apresa
mentos feitos depois da convenção de 1820, quo 
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os s~ns pror.rios tri\..uunes consiclcr:'u'~o c\lmo l 
in·i..~gularcs, ~om1> dig-nos de íntlt! Jr,nisa~ào. ~P.nhnm '. 
titul•> p11recc-mc C}liC púJe s•:l' mais sutlícicntc, 
pódc cal::u· nlui:; Jlfl eonvicç:lv Un gov~rno in~lcz · 
do que e:rs j u l4raJos tln seus tri\.ntnncs. Alg . .Ã.nS I 
d~sscs julgadu;impnnhiio a obr ignçiiocle prompta I 
indomuisD.~ão, outl·os jnlgnviio mitos QS nprcs:\.· I 
1ncnt4.>s s~nl dar,•m ,ljr~ito :'"L i ndenlnisnf.:iiO . .A li· I 
qu:du':ÜO no ~·•· imciro c~:iO ú cJa~n, dc \'O SN' 
brc,·e ; nenhum ~o ver no hn 1.1c lJoa fc que :--.c . po ssa 
l'CCUI!3r com fn~u]nmento n satista.z~r rf!clam::u:Vc~ 
•lc5tn orJcm; as do srgundo e<ISo t.amL~m tlc,-cm 
:'icr ttttcndhlas pelo governo ingle?. ; sr: o o.pro3a
m cnto ó jul::atlo m=~•o p~los seus tl'íbunacs, a con
scquencín inf,tlliY<l é n indoun l~a~ii'> das perdas 

Hi l 
lirntln do !,m <lf> 1nr<1 Alwrtl ·:~n ; ~ cn.mo.m m~ 
ouv~o <? nt:1o~ c cu t ive de combater o~ lJrindnics 
Ucs tn nrg:oC:n~fw, no ülltretauto o unb,·c cx~\ni 
nis tro 4los negocias estrangeiros TUlt'•~ cin pr(lpcns > 
" dar-lh a lHHn S•lhic.la, " concluil -11, ., p· ••·c~i<l 
cheio tl~:J 1naiorcs cspcr~n~ns. 

Dizjn cu cnt:.io: - quo y,,s in)po•·t~is cou1 n cx:s. 
tencin dcss~ Lill no collcc•;ào cfoe actos d<) p~rln
mcnto in~lc7.? ~essa colleç-c:ii.o nilo cxis ten1 tantos 
uctos CS•JitCci<lvs • nunca cxccuta :los? X ào, untn 
tol4!1llOS t! t:go~.:h l\~:iu ·a lgum41.: a cxls t~llci:t dcs~t~ 
acto nüo nos putlc ·fnzcr um mnl ·tal que nos 
o\.Jriguo a outras conccssves? ·O ucscjo uo ;::o,·erno 

- c li(lmnos occasiQnn,1os por nm neto irregular, 
neto q ue ns proprios tribt111ncs con;;idcr:írüo fci\o 
~antm o dircltu dos ~(entes, contra ns instl'llc~ücs 
de seu s vroprios cru~ador<>S. J)a,lo o j ul ::!adn n 
rcspeilo do m e>mO ponto, o corolt:wío tlcHc é " 
indentn1sn-::io . .. 

O Sn. p z.:ru:m., t.'·' S rL, .. , cl:i mn upnrtc. 

iuglcz Uc\·c ser sati!;feito })N' con ,,.etlit•nci:t o in .. 
tercs$e <.lo impel'io, esse c.lL'sejo que c:ra n extinC("tk· 
do tru!lco doYo ~stnt sntisf<)i(o ; nós tmballl nnios 
parn f'SS:l n1.:Uidn não por f~lZ~l.·-lhc Cú1' tczia, n:"il) 
por s atis fazer-lhe. nüo vor sua imp.)Si'.:';'to, m!'l!; 
pelo uo~ . .;o prr.prio int ::'l"C~SC :apoiado.">; ., p .:ln n ossa 

1 pl"Oprin couvcuicncin, por í'SS....'\. .nbri~a-::to qu.! 
_t •! lllOS., ror Ulll dCYCr <lc ]:UUl:\nJd:\da,.. p01· Ulll 
de,·~\' tlc morol. (,l poi<l<l•»·.\ 

Autlndonemos esse nct~. liquc c1lc !lll collcc~.u 'l 
dns h:ls in;.:;l czas coru o umn. pro, ·a do dê:>rc.:-pdt'J 
ql\~ C!iS~ governo tcuL aos U.irdtos das outl't\S 

·j narüõs (apoiados; : fique como uma l.cmbran<'.\ 
I in<Íclc\·cl, " cnt5o em futnras épocas algttcm l:ln

cnl-u·ll:\ r.m rost•> u ~io Ui;o tl n~t;àll inglc7.:1, mns 

o s,_ FmmAZ: - r.~llil.>l·a b~m o meu nohrn 
:Unig"o lleputttllf) })~ },') Tiio de JJlllCiro, flUC UÜO SÚ 
md SLCnl d êt,:.iSU-1!$ drlS CO"\llll iSS~~~s Ulhl.as, tna.s 
taindn dos !lroprio~ :thnirant:ulos d:1. Serra. I . .::Vn, 
do Cabo da Bo:t Esp~l"aiH.:a o de ouLro lug:1.r qno 
agora nãú lliC l~:mllra. 

Se cxi~t·:m JlOis esses jul:;ndos, porqne o go
·verno ingl•:z li t\o s atisr:tz o 'J O\ 'Cl: da indernni
saçi)l\? JS:1o lla nenhum motivo on l'nnd;1mcnto 
que fn~a com que nm goYcrno <lebw d~ obeucce1· 
aos p1·incipio.,; de justi<;o, dê mostrnt·-sc ante ns 
~taç.õc;; :iutitoy int~~t·o nas int~êmnisnr;õcs quu •Jc,·er 
ém ,-,rt.•Hlr> d<! p~rdns r:msnd:.s pelos seus a;::.~ntes, 

•peJOS SCUS pl·opOStO·S, peja Sl\:l llHtdnll:l U~ .(:UCl'l'a, 
E stn . .; mrlt..:t•hts, pcrd~Jc o nvbrc minlsll'tl CJUC 

lhe diga : me pnl'occ que furiio. :>bnntlonadns. pclu 
ministcrio de '(\\C f;~ z pa1;tc ; n<io acho esclnrcci
nJento no l"• . .:lnlorit) n:spccti r o, 11c tn sei mcAUlO se 
s e ntlinlllou mn s.> passo sobre um ossumpto tiio 
importante, ·que interessa a nmitns f:J.milins; al
gumas das q unes \'i\'Cm ~:n nlisot·in. 

.O Sn- A~:cusTO D~< 0Ltn~ t n.\: - ,\poia<lo. 

O Sr:. Fmr.A7.: - O fim <In <liplOlllUcin. o fim 
da rcpnr tiç:'to <los nc~ocios cslrnn~eü·os , não .; 
sómr.ntc as qncstõcs p oliticas; a stu\ ~r;mJc c 
importante missão ó a pr<>tcc~:1o da propriedaJc, 
dos interesses c direitos dos .~nbditos t'Cil[J(){:(i\·os; 
se a pl'Íl1Icir:\ parte t<'>ma vulto em seu cuhbuo 
a s~guuda nno dc;o júmals • cr <~csp •·czaun. ' 

Es~:1 tutdln ~n~rndn a bem d os interesses tl•>S 
1mhtlitos brazílcir~s c da s \ln J•r<>Pl'ÍC<ln<l••, ~··· )11'-'· 
sldente, lnh'C7. seja oLjcct.l mais importante do 
quo 11 rrim!'im : c por sem 1hn·idn n hístoriu nos 
1nostrn qu~ os ~c.,~crnos quo ?.al:io os int~r~ss~s 
do R~u pn•z mu1tll6 \'cz~ç s e lnnrito em mo:lidn~ 
dQ hostilidndrs pcln fnltn -de respeito no llh·clto 
de pr.·priedndc úos seus subdito.>. 

E u, pois, n cst.."\ p artr. n ão ro•so deis:tl' de ecn
surnr o minis tcrio nctunl. porque l\lC p~rcec qu~ 
tem sido muito frio neste ponto. · - · 

E sinto, Sr. · presidente, que esse g•·nn<lc est.'\
dista, que deu um ;erdadciL·o monumento ptn·a 
n nossn historitt diplom11tica a toJos os pnizcs 
nesse memoravel protesto cont1'11 o bill <lo lord 
~berd<!i!n, que corre impresso em quasi todas as 
liognu.s, e f11z pnrtc de ntnl\ obra que é l idn por 
todo o mun.do, qnc se pó~c diz-;r . que é consi
derad:> quast como uma ·lct em d1re1to das gentes 
{Wheaton), admira como essa notabilidnno do 
J}O~So pniz t :lmbem não lançou miio de algum 
me1o p elo qual protestasse, depois de esgotados 
todos os recursos n _set\ cnrgo, contra o procroi-
mento do go..-em o ingicz. · · 

O nnno pas$8do me dizia o nobro •!..'<·ministro 
elos negocios estrangeiros que pendia umll con
yenÇõ:o ou n egocinti\o com o go..-erno para a rc· 

TO:I\o 3. 

ao seu . g:o\·crno, (jt\C tcra dQ nrrcpcncler-:;c <ln Stt i.t 

cxist~nciri. . .. 
O nolll'L1 cx·min:stro dos n c~ncio.:; . c ~:il.rangt~i ros, 

pot·~m. pn.rccirL r.nminhar ]"IOl' ontt•a ,.hl , •tncr.i:l 
::acrifkar tudo no d,::;cjo ·1.1c YCl' rd ira.1· isso ;\ 
')UC e:llc ch:unon - Yergonha no;;s:L- Suas C~=pe
l"ant;ns pnrccin . no cr t:scirto c~l·ln t.lia : no cntr·> 
tnnto, :;,·. · preshlentc, qun\ f·~ i o resultado dcsh 
n e~.,d~t~ã0? Pcu(l<J clln. nincla. ·? l:'retcudo () ~~ .. 
YCnll'l · U.o Dra.zH cQnt i. nu..-tr c-n\ sn::~ uu\rcJn\? E JTl· 
pcnhn -s" nn r et il'&<la d~ssc t.lll·? l'c~o no nvbre m i
n istro que me rCSJ>OIHla, c que tambeut atteud:\ 
fJUC cmqunnto a In~:laterrn conll<>i:Cr q tlC cntr~ 
nú5 existe a l~m üc,;<.>jo li~ obter n 1·ctimdn Jcs;,·~ 
bill , proCl'll~tinnrit tu~to, qnerenl tah·ez cons.!:;:u ir 
e1u t•Rcaimbt') de:ssa.lunltar:n alguma. cou:::n mo.:or. 

En protesto desde j:'< C·) lltr:\· t<JUt) c q ualquer 
t rat.ndv de commcreio íJ."~ se qu eir:t fa <cl' com 
o ;:;o,·crno inglc;:. . 

I); Y<·rJrulciros tr:1taJos de commcrcl•) que o 
Brnzil dc,-e fnzc1· com as potencins europeus, são : 
motlclnr suas kis tlc a lfan.lcj::aS pelos princitJiO~ 
0~ ' ''ai .~ c?mesinhos entr e as nnr,vcs cultas· alJOiados; ; 
n N\'isão d~ssa lc~ísln~ão, que em certos pontos 
é ub$t\rUa, c cslú áqucm õa ch ·.ilisnç:lo c de to~ltt::; 
ns iucns do scculo 'alloiu t1o:<), o ·qllo se p.Xle ser 
s•tstcn t:•un pt•lu tris té ~:;pirito de rot.ina que. u?
mioa os nossos homens de cstlltlo, qtte 1\IIHla. 
11th> couheccu1 que r\ Yert.li\clcirn. murc.li~ q~c U!ll 
pniz n o\'<) como o nosso dcYC tr•lhur, n llo c essa 
q11c s~nuiriio em tempos fel'l'cnho~ c ot1scuros 
ou~NS 0poYos qn~ niio criio illum!na<los p~ln lu~ 
da scil!ncia, o mesmo dcscon11Ct luo os · seus \'Cl'• 
d~lleit·os interesses, c que crilo le,·ntl·JS .tah-~z 
pelas mo.><1ninbas con\·cnicncias de certa;;. 1ntlus· 
trias de cer tos in di ,·iduos, c por essn. tnstc ma
xima.' qM então vog:wa - que crn mister cxportM 
mais do que importar por esse s~·stema Jc ~a-
lnnço do coinmercio que tantos males prodnZio, 
dessn gucn·a fiscal qne por tanto tc.mpo tem ltwrnc!o, 
que fez com quo os .POYos \\Dlrl.~s p~los laços 
da bumanidad'l e do mter~sse so deshgns~cm, o 
se consid erassem uns p :tT<\ com os ou tros, como 
yerdadeiros inimigos cncnrni~ad<)s. · 
Es~cs Sr. presidente, ~!lo os ;erdadciros tra

tados de comme1;cio que dc\·cmos enta.bolar com 
as nações europe:ts. 

iO Sr. Paula Canclido. 1• sc<·,·ctm·io, occupa a 
oodcil·a da pl·esil!ettcia. ) - · 

Trlltndos ha porüm que conYc m celebrllr; cs;;es 
são com os nossos Yizinhos quo tém comnosco 

2l 
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r~·1o.~V~s pdi.)S r:c.:i inl(' l·nvs (<rLJO;,cclrJ .. ~ : , c cuj:l'!:i 
t·c1n..;Vt:-s. comul~rt.~incs lh: n.~•n-st! t.·a~la llio.t mni~ c 
1nais estreitar, t>ar!l que nã,J sü se dt..!svar)C':'a t:.. se 
L'Xtinga essa r i ntlic.lad:.: ele t"at.:a •JUJ lter,liun,l~ 
t.ll! nossas autig:ts 1\l-.!~'·opol~s, mas LJtU"_a _q_uc •:·o::l 
nnan1os pcl~lS vorUatl~ J rfl~ ta~~os (.hl CIYJbsn~:~o. 
•:ue o coultnct·cio co::;tuma h:Y :.1r a totl.os o .: fHLizes 
vnUc chega a p~nctrC~.r. 

tlla um. apo3·le .l 
Ch:unar-me-lJ:i:o u lopí,;ta. J<• o:.u,·i t.l ízcr a algum 

llomcm que se crê collocado em um rochedo i nc:t· 
pu::tn:wel. rodeado pci:Ls scicncias, qne t;ulns ns 
tniúha.s id~ns crão cxr.gc,·!ldas ~ cn, porêm, d1!• 

clino do SC\\ j uizo, ~ peJitei 1 ie~nça :.i cn•u,u·.~ 
pa•·a con1 tudo o raspcito r~tot\luh· q1tc n. cxl\
~QL·nçüo n:io est!\ da ntinha. cnrh:, e siln cht pllrto 
,l~ssc homem em'11\ent e. Ellc t cnuo a querer ,.,,. 
\.Hcnr todos aqttctl~s erros, todo~ nquelk~ pt·in .. 
riplQS falsos que as na.;ões, l e,·adas pelo puurol 
da eiYilisaçii.;~, ,·,'(o p;>neo a pouco a bandou:mtlo. 

E lle deseja collocar-nos na cnuua <las uaçl.lês 
civilissdus; c cu. sig•l um ~··ande pt•incipio p ro
clamado por um distiucto economista, e vem a 
s e1·, Sr. p"i'esld~nte, que os· p o1·os DOI'<IS <lc\·cm 
procurar por m eio dos mdh .. rame•\ tos, pelos avi
!WS da cxpel'lcncia de out>'Os Pvl·os , ~ p~lo im
pulso da civilisnoiio, co1locar-s~ n par dos pov~s 
mais aYan tajat!os. !Apoiados.) 

E pnrece natural, senhores; o exemplo uomcs
!ico nos cQn duzlr.l. no reconhecimento dest.~ ''Cl'· 
. !ad~ : a no . .;sa educação antí:;n o que (;r:l ? '.rin 
lnra de grannnalica, latim , alguma cous.1. du 
llumnnidaJcs; hvje nós devemos seguir isso que 
rra t1sado nos ::mti:;•JS tempos pelas nncues ch·i· 
Jisadas 1 Kão procuramos c stnbelecet· o nosso 
systcma de ens ino J?Clus bages que nos íJrneccm 
as nn~õcs mais cinlbau:~s? . 

Se u respeito· de ins trucc:.-io isso s~ cl:i, n res
p~ito de tuJo o mais n;to devemos por manC>ir n 
:1lguma abandonru• us avisos dn experiencin, e 
nem tapar os olhos ;\ l uz da \'erdadeira sei ctl· 
cio. e àa civilis:tcilo moderno. ; <l nõs , senhores, 
<tUe temos um gt·o.nJe futurv não d·wcmos qucrar 
resigno.r-nos· a essa l'lOSi~:'io humilde, dcs,·nntn
jos a. o triste do alguns povos qtliiSi seh·n"cns. 
ou mdo sch-uge ns que aindn exi stem, n:t7> ; c 
csLc o pt·ogre~so que cu nlm~jo com instuncin 
mais do que q u.."<l qucr outro pnra o meu pnlz , 
e es tou persuadido qlle qunlqotcr qnc sejn a m:\o 
ferrenha que queira rl:!tnruar o curso de s•tn 
m nrcbn, por tnnis esforços quo <lespendn, o mo· 
vimento que nos cerco., esse mo.-imcnLo inlél
lcctunl e indust.-ial, filrà enbil· essa colosso qtl~ 
~c le\·nnta, que se funda c <JUC se r:tdica un i~no
ranciu de que grnnJc parte d~ nossos concida· 
tll o .< ainda permanecem sobre certos nm1o~ do 
publica admiuistraçt~o. e na qllll! se <>Stribiio 
"ssas ldéas t:lo obseut·os como 11 neg1'n noit~ doa 
tempos. 

Pararia aqu i, esperaria pela resposta do n :>bro 
ministro a esses cse!n"l:!cintentos quJ pet<l, pllra 
so depois voltar à discussão ; mas, .senhores, ba 
um ponto que ehama u attençito 'de todos os 
briUíleiros, n esse p onto se reunctn interesses de 
grande monta, c conforme a marcha do goYerno 
~o-bre elle o nosso futuro será ou. risonho, ou 
immensamente carregado de .grandes desastre$ ; 
e~sç ponto, Sr. presidente, c a nossa política 
com as r cpublicas que se achilo n:H marge:~s do 
!tio da Prata. {Apoiados.) Nilo!. temos diaute da
quel!as r3publicas uma porção tah·ez a mais -im
portante do nosso terdtorio. uma populaç.ào que 
r" m sido q_uasi sempre vict ima do mão <>slado, 
do estado mquieto dessas republicas ; uma p~
pulação que .se v~ na necesSidade · ào estar sem
pre em nla.nnc prompta a acudir no primeiro 
reclamo da pnlr ia ; uma popula,ão que parece 
(·Star sempr.! <'m C$U\Jo d~ pcnnancnte guérra . 
ús erros do g.>vcrno sobre tnl pulitica podem 

in1cl·css;u- .muito a o paiz em geral , mas a ~$.5a 
popula~:'io tlc \ j i1C Callo mais ,j,, que a ~odas. 
t>Ol'•lUc e !la ,;e r .a n pdmcira vic~imn. ' Apoiadlls. ) 

~O nrallor lrm:a algul'nas pala~ra,· t-"tn r.o~ bai:ea 
cmn o .s:~·. 1ninh;tro tt(.lo,~ n egocias C$tra,.;gr:iros 
que ~~e r(;'J-i,·a do sall7o .; 

Espemrcí um pouco para que o nobre ministro 
me ou<;a, c \ '. E~ .• Sr. pt·,,sidentll, lnC p.,nuit
Li.rá t]lle eq ,,l.)sc•tnSe alguns lll<m.entos cmquaato 
n:lu ehcga o Sl·. tninistro de cst-t·augeiros, p<wquc 
cu d•)~jQ quQ <~lla me ouçn. c desejo que ella 
me t·esp<Jnda. F ••ço cnln petição a V. Es:. p~r 
un'la. rttZ~i.o, o C 'tue o nobre mini:;tro teve a. de· 
fo'l'··!lCÍ:l Je pre,·enh··me qu..o sabia lll;t< que ole
mor:wa-so pouco, indo o. sc1·vi~o p11blico a~a ·~nar 
algum •·xpedi~nt~, o <tUc i: urgent~, Mteut4 o. 
p•·~ximidad~ .Jct ~ahiJa do,; paquc(os. 

O SR. A~Ciio'J:J oll OJ.lY;,;In.\ :-Consulte-se . o. 
c:unara. 

O S u. Pn"~IDE:<TE :-Eu considero . .. • 
. O ~n. F~'nn.'z :- Niio, S r. p1•CSidentc, eu me 
COUSCI' I'O ll:l tribuno. 

0 SR. PnE>lnESTE :-Bem O nobl'e deput11d0 
póde fazer Ulllll pnusn, que mesmo algumas vezes 
lle rtence á oratoria. 

(0 Sr. mini$lr6 dos ncgocios cstraHflei•·os ~:olta 
(10 salcio.J 

O Sn. Ft:muz :-Aproveitarei agor:., Sr. presi 
d ente, a presença do nobre min•s tro pnm ninda 
pedir-lhe esciRrecimfint.os sobre esse ponto in1por· 
tnntc de que ha pouco faltei. 

O nobre 1ninistro dos negoci?s cslraugeiros 
devera. conhecer o rclatorio dos 1ninistros dns . 
re!açues estrange iras da rcpublica do · Urug11ay 
aprc•entado na ultima sec;siio da a ; semblé;t res
pecti\:a ; nesse rela~rio Sb M.b~o :tlgu!Das rc
ft e:tões sobre a riltlrada do u:u01slro ortc11tal o 
Sr. Lnma3, e ahi se diz: que este senhor tinha 
difrerentes com missões e uma deUas era o novo 
c mp,·estimo para fazer fc~ce lts despGr.as inhercn, 
t~s h. rdorma· militar, que o governo d o. repu· 
l.>liea prctenJin. ío~er, e que tendo satisf~ito al~umas 
comnnssües nsta\'a . essa. e li de eolomsação 
pn•·o aquel!e pa.iz, e ttcaba pelo scg11inte pe· 
rlodo. 

" O poder e~ecutivo esptJra qutl o eoueurso dos 
" eamaras logilllnti\·as do imperlo, qu<l d~v~ru 
" r eunir-se em Maio pro::timo, ho de fu.c.ilitar a 
" ncqnisiçii.o tles to fim lo · cmprcsLimo), que in
" t.erc~sa rolciprocamente a ambos os paizes. " 

Sem duvida deste período e. da opinião de 
todos os cstac.listtl.i daquella republicn; e de todos 
M clocumentos alli publicados. se l'econheee quo 
houvcriío pedidos e promessas desse ern ptestimo: 
essa• J>rOmessns, eonrorme os ditos e expressões 
desse dGturuento a dcs.>es indh·iduo3 A quem me 
refiro, crão feitAs com n est>eran\4 de aceordo 
do pode• lcgialati vo. 

Nno sú hui~~o e;sn esperança a r-:spdto descoe 
emprestimo, mas a inda ae que o Brazol ooutri· 
bui$Se com dinheiro para n amort'zaçiio e paga
mento dos juros da (1h·ida con.sollclada. De um 
parecer de uma commiss:m do senado daquena 
republica isso se collige, do.'! di;;cursc.s de alguns 
membros do corpo l egislativo uo m esma. repu
blica tt~mbcm se evidencia esta verolade. O nobl'ê 
ministro dos negocios estnlngeiros negou que 
hou\·esse a liUm compromis;;o sobre n ma.t•>J~a da 
2• par~ desse t~pieo do meu discurso, ·isto ó, 
de ·promes~as d o contribuir o Brn7.il para a 

·a1nor~iza.çào <l juros da divi~a lundnc!a : sobN 11, 
.Pl'imeira pilrt~ , porém, nadD. nos disse Jc posi·
til'o, c npenas a ilirmou. que . a~ aqueile-momento 
n:io havia conven~ão alguma. Fobre semelba~~te 
mut.eria. E >la resposta do nobre ex -ministro 
dos nP.gocios estrangeiros import.4 uma verda J6ira 
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evasiva á questão, importa n re,·otn~iio de um pcn· 
sarnento retnl}Jido; se a cann1m por(·m ·attcn<l~r 
i~s expressões 'lt!C o poder cx~cnti'"fl cmpre:::ou na 
ülla 1o lhrono r.a abertura dn presente s0ssuo, 
reconhecerá taml.lcm a t·xistcncia <le.ssc pensan>ent<J 
rctral>ic.lu, ou. de um desejo n:1o manifestado. 

A lulla <lo ·ihrono diz que. o sub~idio ,-otQtla 
foi tallu entregue •·m l'\o\'embro, e nada ma·t~. 

Vcjo-me poís, Sr. t•rcsidcut<!, na nccessidailc 
de pedi1· ::to nobre n1inlsll'O e-:::sc:larcc1mentos sobre! 
est~ Ilonto; dese-jo que o goYcrno, de um 
lnodo n1ui~o claro u positivo, diga. :o\. cal"li::tr:~ C()m 
toda a ftanquezo. qual o seu pensamento. O go· 
vtrno da banda Ol'iental e::<i~c este soeeorro, pol·· 
que delle não p0dc prescinuir; sua cxistencia 5C 
toroa de dia ~m dia mais llr~catia, c essa faHa 
de 1·çcursos, tornn11do o governo fraco, dá aberta 
a muita,; an<bi<:õcs, e tal,·ez ;, perturbação t!a 
t ran<(Uillidndc tJu,1ucllc pniz, e av receio de quÍl 
elle volte ao antigo jugo, no domínio de antigo• 
individuas sen1pr~ fuu~stos á pulilico. e nos imc
ressc;s do Braz i l. 

Se püis o goyerno tc1n unf pens3UJ~nto a e~ te. 
respeito, que o cli::;a frnn~nmentc à cmnnra; qu~ 
cxponlHL n situação dos n~gocios .., mostro es•as 
ne"essidades, po,.que eu estou porsuadido que das 
razões que o +gov~rno aprcsentll.r t"l ca1nnra resul
ta<;, tnh-cz a nppx:ovo ~tlo da sua política. 

E' ,·erdadc, Sr. presidente, q11e pelos doc<<mcn
ios officia•.'S a qtw me refiro tamlJC'm se reconllece 
que o 8ubsidio votado por esta cnmara foi des· 
,·iado dos seus tins ta2loim:lo), e por sem duvido, 
senhon·s, dt·pende da moralidade do governo 
unla boa gestiio .:los dinheiros que lhe f<irem 
entregues. 

_Agor,l, ·Sr. pr~sidente, perJ,jc-mc .o nobro mi
mstr~ lambem qn•l eu penetre um pouco na po
litiea do governo a r~<speito dessG paiz. Parece· 
me, ·senhor, que a sit>ulç<Io do Br,.zil :~chwlm~utc 
é inteiramente d~lienda, n~o em consequenci:l da 
ordem natut·a\ dod acontecimentos, mns em vir
tude àns consequencias de eno~ anteriores. Em 
Março futuro dcve·se · pro,eder a nava eleíçi\o 
para presiuente da republica Oriental, e a reelei· 
.;ão do actu8l não pôde ter lugar por isso que ú 
prohibida pdn con8tltuição respectiva. lia todos 
os si!rnaes, l1a provas mesmo de que o llctual 
presidente tcnciooR, ~ exemplo do que fez o t!íctt\· 
dor ltosns, e do quo fez esse outro homem que 
hoje infelizmente .<Jidge (L •·epublira da Bt,liYia, 
Bel:m, t~prcscntnr-se como st~l..-ador do paiz, o 
dar nm golpe de c~tado a p,rote::<_to de que todo 
o povo o qne1· conscn·:.lr pot• mrus tempo do que 
a constituiçào permitte. 

lia to.mbcn1, ::lt•. prcsillcnt.', fundados rcccio8 
de qnc um ddndii:o dnquclle cstndo, que on<lot\ 
scrnpro ligado com n politicn do gcncrt1l Hosns, 
prctcnJe obter os su!T~ngios dos seus concldad<~s 
pa•·n. tiio eminente lugnr; assim como- nin~n~m 
p6do cont<lstnr Cl''" o presidente ncL unl tcn• nutn· 
dado convoc(ll' os diffcrcutcs chefes yoliticos do 
interior pnru c(lm clles com·cnclonnr mngncm snbc 
o que; m11s como n eleiçíio bato li p•)l'ta, todos 
preY~ul qnnl s~j:l o objecto dessa conferencia. E' 
certo tambem, 1>1'. presídenUJ, qne o actnal pre· 
sidente da republica Oriental, pertcneeotdo ao pnr

tid() eolorado, não é a ~::oq~rllssão senão de uma trac, 
.;ão, dn írac~:ão menos 1llustrada d~sse ]Jartido, e 
qné está divergente da íraccão a mais illn~tradn., 
!!onde fulgurüo talentos brilbant_~>;õ. ~m dos qnM!'. 
Já f~%· parte das assembleas pol1t1ca.s do Braztl, 
u Sr. Herrera y· Obes, homons de tmo, de ~xpe
riencia e de luzes, ·no qunl se reune \lm grupo 
não menos distíncto por seu l?atriotismo e illns· 
tração, e qne representa os Interesses dn parte . 
nlais ciTilisada da republ.ica. 

A conjunctura portanto me parece _difficil. Nós 
temos alli uma diTisão forte, e ella tem de lá 
:permanecer não sei até que tempo; Se lá per
manecer porém atli :Março, sobre nós deTc carre· 

gar a. imput:H;Uo Uc que j n tcryicmos na eltirü0. 
A for~a moral ou illtimidnçi'io rcsultunw tla per
n;nnencltl des<_~ parte do nosso exercitt) pr~por· 
ciona a occnsmo para que um golpe <lo estado 
se t:ossa prOlllOYer. 

A permanellcin de,sn tropa dará talv.~z azo a 
pcrtut·ba~:ucs do outro lado. Correm notidns de 
que nl~uns cidadãos desse pniz armao scquito 
P:~rto dns nos:-;ns front13irns, ~ o espirito \'Crtí .. 
gtnoso dnqucllas popula~ocs, o costume milltnr 
que as domina, são elcmúntos com que COJrlta 
qualquer cattdilho, qual'luc,·pc<tm·bador dn ordem 
publica. 

Existe!,, Sr. presidente, afi'ciç;jes ao domin!o 
antigo ... o desapontamento de nmiLos qttc otinhào 
abandonado J?l'Ocura hoje rcnnil·os em rodo. destas 
atrciçõe•, c c natural que xeconhecido o nenhum 
bem _9cste cst::ula de causas, aqndlcs que dcllas se 
tlllhao apartado se rcnniio ús suo.s anti"as ban· 
dciras. · o 

Orn, cu terno muito por um Indo do golpe de 
estado, e quo cl!e seja nlimcn!:ltlo, ou seja fa
Yvnendo pela permanencia de nos,ns tropas mt· 
qud lc fugnr; c por outro lado temo peln trno.
quillidad~ em conscquencin dcssa3 a..nbições que 
se l o,·ant•io, ::tssim COPiO tambem temo muito p elo 
trit.tlll}J!Jo do antigo dot11inio, dessa. influencia 
perniciosa ;, li.bcrdadc an· bando. Oriental, nos 
tntercsses rlo nnu:il, C; a. essa harmonia c con
cordin que devo rein<lr ~lltrc ns . à uns popula
~ües. 

A posição pois do BJ·nzil nnqucllc cstndo ,; 
melindro~a. Dev.ercmos retirar as forças que alli 
temos, ott devem cllas lú p..;rmu.ncccr o.té a época 
das cleirues? E' esta uma questão importnnt~. e 
o erro commettido nos collocou 01·n nclla. (Apoia· 
<lo~·) Se rchentnr algnma dosorrlem, se nppo.rc
corem grupvs wm n l.l:mdeira dn l'CYOltn, inter
virtl o goYe1·no? . 

Pcrdúc-mc o nobre miuislro que eu toque n'um 
ponto que tah·ez lhe seja pessoal. Se se le\·an,ar 
a bnndoirn da rcyolt~, n politicn do Brazlt inter· 
•ir{• a favor do gov~rno actual da banda Oriental~ 
A politícn do nobre nlini~tro foi <lutru. ha pouco 
tempo ; propendeu p(tra o . lado dn re1·a1ta. 

O ·sn. :Mrxr~~·no ncs X!·:c:ocros EsTRAxcmnos: 
- Não opoio.do. 

O Sn. F~muz :-Eu ,·oa mostro, propendcste~. 
c o :.>cto dn um ministro desleal que, nbusnndo 
do poder que tin!Ht, se leY:tntou contt"a aquellc 
q uc o tini> a. nomeado, no correr do ttui po foi 
sanccionado pelQ governo do Brazil. 

O nobre miuish·o me perdoa1'â que eu leia pc· 
ríouos de suns notas; me perdoar:\. que lh~ dip;'l 
que desejarei que os principies alli Q~arndos n'1o 
dominem r.a. nussn ~ntría. Dizia S. Ex., então 
nosso tninistro no E~tado Orientai, ro,;pondendo 
no gover'n<l legitimo dessa t·epublica: ":s" em sempre 
:~e<:o ntten~i\o da cmna.ra:. nem ·sempre é pos
Sl"cl, n~m sempre eom·in't e1•ita~ ou mp~Imil· 
por meio da int1mida~.ii.o ou da força. armada o 
lnOYimcnto. 

" O abaixo nssigna<lo entendeu Jcsdc. o prin
cipio da crise que a intimidação em ineffi.caz, p0de 
ser effeito de umn proyocação ; que o govem.o 
ainda tendo '' sua di•posiçuo tod~ 11$ fotç:<s 
na "acs estrnn "eiras existentes no porto de Monte· 
vid~o não podia suffocar a reYolu<:iio que parecia 
irnntinente ..• Em t()do o caso convém ~Yitar-so 
a eftu.são de sangu.e, a tentatira. de nmn nova 
1·e'\'olu~ão em paiz onde hontem cessou, do modo 
que é sabido, uma gtterra clvil que dul'lrn mais 
de 9 annos.» 

s,-: prcsidcnt.c, estes principios não podem ser 
a maxima de um homem de estado. s~ o go
verno de llm paiz se acba legitimamente ftmc
cionando pelo mesmo paiz, a revolta sempre é 
um crime, com a re\'"olta não se deve pactuar 
(Alloiat1os.) ~e um go-....erno ceder ltma pollegadn 
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a' C'::'l,irit J c.la .L· .. ·lJt:lli:l..._l, l1~L tll' Lt:allin:lm!!:tle 
n•d('L' n. plY•rn·Ll !OSS<J <.l•.J ltl)j ,_.J', em t.:ll pdi_l
dni•l ll';lZ conlll c·. , lls.~-~~ln~J ncJa sempn:: nN~c;-;.;;.:nJa 
a· frar1neza tl~L anti)rillal.l.~, a frlltli.lt."'l.a Ja aul.ol'i
d~dc COlHO illCl<t:lYt'l (.'ttU:!:t',1UêllC;ã ;_.:sinhl que U 
11oUrt:: ruiuistro d:\ jusHça wio '--'3h.:.i:l))l'l'::il'J:atú p:H'.L 
~~pohU"-l:li~ ~~~U1 ~ s:W. '•pÍlli~o·1 Scnl[•l·~ COlHO Cl)ll
~e t}U('-n('irl. o trhtn"'l_p;,;.) d:~s. iJt!~:s l' t.." \"ulLh~~u~l:ll'Lts~ 
n triumph'.l d•J gn1.•) :;::êJ.Jl!JOS:J,. da.; an1L•1~";.!~ iH~· 
quaai11:1s rpw $C nrmüo prinr.:i!)almc-nt~ ftlnJ~~~:l~ 
nn. iln~r.mci!l. d:t furç:l., na f.&'Ulptú:Z:l. tb. ,.propl"i~l 
:.t:..uoru.l~J~. 

(( !\(·ln ::'-C11:lpr-C> (·· 
(•Yil-<11' Olt r.·prhnh~ 

Ll"t'>\ ~~r.:.i""l;:"Lda lllll 
mb.üstrú. 

pt.:l.::SiYL'i~ ll~lll S0mpl'C' COllYt:Ul 
pol• lut.~io da intl1nhlrh:iio on 
1uo\'imcnto ~ Jj àí:;~l~ o u obr0 

O S.:L :.\It).;I,;·n:o 1 os :\J.::GtJCI'.J:i E~TiL\.~D~:)no~- tVl 
1nn :.IF'll'te. 

o Sr.. FEnt!:\.Z: - r~n lnOdnwutL) ropnl;n· meu 
c.a:"t) senhor? 1-'Cl".lú~-mc que lhe cHg~\ qnc nc~tc 
pontü a tlC'fQg:l. n1o püLlC s~t· !:1lit~1.z. O moYi
m,,nto JlOj}llbl' ::tt'nw.clo é l,,~itimo '! O que fui o 
snceesso de !ti de .Ttilho·~ ~ào ~ ::t not:l a que me 
rdlro posu~rior n ('gsc snccc.sso ·? N~o tem a claLa 
<le 2l de .TnliJO? 
8euhorc~, S.:! f~ro rcf ... \rcach1. n estes ponlos e 

pVl'•lUt! dcsc.io qa.., o nl"Jbl"l! ministro n~o s0jn a.ssint 
~Hph."'n.lat~\ uo no.sso pniz. Essc.s p1.·itleipios nUo se 
coa:.lnni\o com as l'\'!jl"l"l-S, c01n o:-; preceitos qnc 
tl(:·vt"'m se-mpre gql;'\t• \.> l!OtnCm tte t"sladiJ; nnnc.a. · 
a ~utorid3J.c d~Ye pro~un\l' con1 .aqndles <IHC 
rouit:.l. clla So} I'evoh~i:o o meio da conciiiaçüo. 
:'ia uma rcuni:lo arm:tihl, se o pensamento rcvol
loso· <lc ~l~tms ciclad~os ambiciosos ou mesmü Je 
'lu~l~uer ontr:\ fatç~o nüo :tmbicios::t f<it· ma•ü-
1·~~st::Hia 11!'!]0 HlCiO llOl' tl ll~ fui O :SllCCt!SSO de 1$ 
tlc Julho, ainda 'JU" razo>wtlis scjii•J snas rccln
lllrl{Ões. scn pecHdo ou SNt int~nll\ nenhnn1 go
\'l'l'tiO que- qnet· o bem Uo pniz dc\·c- cet1er~ lH"•.l· 
cttt·a.r o mC!i0 tb. c.ünciHa~ào scm1 a condição <.lc 
c1uc as ::trtHas sa deponhiio, de que se p1·ocura o 
rnoio· legal do l·ep;n·~t· injnsti•;.as que possUo tcr
ha.vido; sl> depois di-to ~ <JUe o governo de\'C 
~tttendcr U:s n1ziics que pí>3sflo hnser. 

l\Ias o principio do nobre ministr.:> é extenso. 
" O :1l10.ixo assiwm~o en te!Hleu desde o t~t·incipio 
tln. cnsc que a. mttmtda(:ao ~~·a. mcfftenz: pude 
ter o dTdto de mua prnYocn"ão (nttcndci oum, 
~e:.uhorcs,~ que o g;}\·erno .nínúa tenU:v á sua tlis
JlOsiçtio todns ns ívr•~a.s u~lo podia. suffucnl· a 
r.;yolur-fio qno })arcciu ilnminentc. » 

l'~1·J.úe·mo Y. Ex. que cu uind•l note ns se
~tlintcs cxpressucs tlc nmn oulrn notn de 2i de 
Sct~ntbr;:, Jc li:S.);~. Dizi:>. o nc,lJre Luiuisü·o: " O snc
t:esso d<J 18 de .lu lho se hou\'crn c\·itnúo se V. Ex. 
hott\'CSsc f]1lcrithl pl'P~t:U' ott\'idos nos Cllns~lhos 
tcaes i! nmig~tvci~ do miní,.tt•o Ul'llzildro. O sue
cesso d~ 18 de .Tulbo teve " desenlace que a 
POI>uln-:uo scn.;nt<\ de J\Iorltevidê-" applmtdio, me· 
<linnte os bons officiOJS do mini~tl'<l llruzileiro .. ,r 

O Sn. MtNI~Tn'l Do> Xeaono; E>rM:>GEmos: 
-Paru c\·itm· 03Sa revolução. 

..:"\.inda t.h.~j>l l iS d'-· u·illttlphant~ a tCYúlt~t lle nn.\ 
lHini.:::;tJu cuJJlrn a .!UhH'Jd~t.lc legal, o tl.oiJrc dip1o. 
lli:H:t. Uíziu.: 

u Sr.o Y. Es. Jcvi) o u niio s.:r ~ocouheciUo por 
C=">l:l J ... ·.~nr:~\ü uo c~l'rlctc.r 1(':;:\l Uc •JUC: s~~ consi
tl~·rn ainda. Ül\~o.:-st iUtl~ c se o iln;•("no cst.í. ou não 
oln·igadiJ :!. tonl:u· ~l po.si1:t'"iO Ue cu·be!lig~Jl'!lnte., 
::~-·i.o quoslõt•s tÜ•J gn1vcs e in':lpÍllitJ.ns, t1UC n:io 
posso compruhell,lcr t.~otno Y. Ex.. me julgll.· ~ no 
"'lS•> tlc: sobt•e •dlll fazo.:l·-lhc uma declara,:iio oflicial 
franc•l c pusíti ,·a. a 
l~m outr:~ Ub.:, !lLênt di:>to, q ne -o t!'.J\·crno itn

perinl peusrt "qtte aincln. hoje sub~istcm os 'mo
tÍI'úS <pte dict{u·ii.o a disposição <lo art. ll do 
tmt'lb tlo ]·~ d<! Omnb•·,,, c quP. os intct·esSC!'< 
le~itinws •lc todos os habltant:$ do ~~t.:llo 
o,·it:..•llt:ll ncoas.•lh:io f)UC se u:io n.dopte o cmpr-·go 
da. fnr~3. n:\ r.;.·tw~~s~:To Uo~ liíssLJcutcs sen;.\o nl) caso 
J.e tvrn:n-sc impvssin!l um:l concilb.l~:'i.o.ll 

Ainlln. ;;U.o os. m csn1os pdncípios di! condlill.~ito 
com os h~\"i.}ltosú~. 

O nobro cx·ulinistrll do3 neg•)Cios cstl·:mgciros., 
o ::=t·. Limp) J~ Abrcn. ctu ~un cil'cular de lU 
<h; ,laneit·o tl~ !lj;)l diz deste modo: 

" ~cslc esl.àdo tlc cousas qu~ corupramclte yisi
Y~).mentu n. .:::d~t-.11~cia. naciúnnl Uaqnetlu l'el'u
buca, pt.~1.'l!UC ::u~lqtula taJ.os os el..;Inentos dn vrda. 
politica c até úa viJa social, o auxilio úo llru:t:il, 
reclamado prim<Jimmcnte pcl::. pt·csidencia do 
S1·. Gh·ú, fui l'cclam:ldo t!epGiS pelo govc1·no pro
Yi>OI'i\), c ú i11vocu•lo p~r todos os habitant~s. E 
a força foi em conscqueacin mulldada ao ~:o
vcnw de ftlCt'"· c 11:'ic1 fomecida ú <~ntorídad~ lc
gitinut· por i:lC!S pi'incipia~. u 

Assiln pois, Sr. prcstdcnt~, a politic<l do g.>
YN'llo n~ssu. epoc:..l. fvi-yi\·a:ql\em vence!- A po
litic<l Jo ~ove1 no foi <~inda mais, foi ·u da conci
lln~:ão co1n os que se ravolttl.o, de ~lcouselbar o 

\ 

11lio emprego <la r"prcssão contra aqnellc3 que 
ntncnYàO a. atttl)rhlaJ.c legitima 1 

o que iletennínnva. est~ principio? s.)l'Í:I () ín
teres~c tlo Brazil? Qnalqucr que fosse a conve-

1
. nicuci;~, sr: pr~sidcnte, n<is que vivemos quasi 

em contlldO com nqu~llo pniz, não dowmos para 

I elle adn1ittir um principio que pnrn uós ni\o que~ 
, reuHJS. \"ús, ~uhor~.;, que continuamente aqui 

I 
eonümt~is .o prineipio Lia .I'eg,istencin. .a.r1nl\c:la

1 
da 

furçn contm a nutoridnd~. dizei-mc:: para nós 
de1·ctuos ntloptnt· um (ll'mcipio c panl outro.; 

1

1 ac,tnSelhnr Otttro pdnci PIO ? 
(Os,·. pre$Úlen~e lo;•na a occupm· a cadei;·a.) 

1 E nloptanJo o govcmo o principio tie- viva 

I qu~m vcnce,-pct·~unto: se um general feliz .:.l>tiv~r 
. u~<pti n dias it \'ictoria pot· meio <las nrmas, se d~s

pojar " pt•osidcnto. Flores d11 posi{iio em que se 
nchn ~o \locado, tem o governo do Bl'Ozil força. 
nutoridnd~ pnrn dizct~lhc. "Soio um governo de 
r .. cto, S>is l·o\'ollo,;os "? :111eus senllor,•s, ~u não 
digc.> que nos mcit.amos ct" questões domesti.;as 
dos nossos visinhos, ina:~ n03 m~tt~mos. O actt>al 
presitlento dt~ rllpublica. vacrilada se n•ÜJ !osso o 
apoio llo Brazil, ilesappareceria se· uilo fosse o 
s.ubsldio que nós lhe demos. 

O Sn. B3A:<DI.o: - ApoiaJo. 

O Sr.. FEnr:.-.z: -Quaes estes conselhos? Diz a 
mesma nota: a A sahidn deo genet·nl Oribc, a 
suspensão do chefe J?Olilico do Snlto, a appro-
ntç<io dos netos do mmistro Flores praticados na O Sn. Fznn.\z: - D~sappnrcceri~ se ~ssa auto~ 
campanha; medida~ estas exigidas pelos r~\· o!- ridade moral, r~sultado do no.sso apoio, lhe für 
tosas. • O nobre ministro me pcrdO;lFá que lhe a:dve1·sa. Se se acha tra.nCjUillo no preseut~. se 
diga: -tendo o govllrno de 1\Ionte~idéo dirigido tranquil!o p6Je estar, é pela. permanencill 'da. 
a nota· muito succinta de 17 de Julho, deela.- nossa dh·isiio nnquelle lugar. 
rando quo.! o recurso uc que ln.JJçarin mão o E, senhores, me pcrdüc o ntJbr~ mini.sLrD que 
nobre ministr.:> nas snns no!.ns postm·ic.res pn- digo, eu descubro no hDrisontc $l·• politu:a c:dcrnn. 
r~ccu querer ju~tificnr o seu proccdilllento. mas I algumas nações que se váo appro:<.ima.ndo para 
nessa j ustifiea~,;o o homem dasapercobido em::ontra to ma rem a nossa posição qnc mauguron a poli-
a re,·clação do facto da que o. nobre ministro tica de 18i0. Todos os sacrillcios qu~ cssu graucio 
se neha nt no a mago tle todos esses ne~ocios e politica .:xigio do Bra~iL se vni esterilisandv ; esS& 
plano~ dissiden~s, e pat·ccia n)ais uma dcfcsn do · adhcsiio, essas aii~íções qne a gratidão nos trn2;ia 
que · uma r~sp,>sta ó nota re;pec\i~:t. em consaquencia da. n~ interventão contra (lo 
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p.~llm· t).) djd;"\.dü l' ll~J~a~. :;.~nlt· )l~J-S. ~!) a:.:.ld•J iil
ldt·o.t'll~'lltl!. ,_.ufr:liJ~H!CHln~ c q1L~L:il t::-..:.~ln,·t .• ~, c:=;p~
çjalmcnlt! ua lhn·.h\ (>t·:cut.:tl . ~1":1.::::, !'il'Hh · tr.;s~ o 
o;rdi•' Y~Ü n::a.:ru 1C;o~.c~udo, ~ (dlni~H.I•.J tu,,j:; f .. r,~·a. 
ela cptú a p:·ot•tia amiiale, dcJ tptt..: :l:s aiidt;.·Vcs. 

E" tun vidfl, (I 1u:1l inhJJl'C'lltC ü to.la .n intel'
Yen~·io, !ll'(u_!uz~r a lH'inciiJiO di'Sctirdçlú:s dü ttm 
hd~J. c all\•ij;Õt' S de ulltl'O ~ tu:·IS CS·-as :.lifdr:VL~.;o; 
tornil•.1-~c HWlucntnau:ns~ d(~sn.pparccQHl d.c nm par;t 

- outru tlhJUlr.Jll(). A infl~l'Y0-nç;.1.J arm~l .l:l. tc~IH ·nm 
cnraet:~1· .. d :~ )g, '· 

O sn.' B;:.\>'n:to:- Ap~iad_o. 
O ~n.. FEnl:w;:- l';Lf)Sndo o tnoul.cnto d::1. uc

c.cssiUarlc cuu~iJ('r:.l.-SI! ·o c~h·f~-~~~c:in• como ini
tu!:;:-tJ. r1ue pba no solo (ia p~h'in pttra intcrvit· 
no;:; s:.:-us 11•·g •• cio~ domcsticos. Qn:Li•tnc~r pl'OêC
.J.imcntv il1t'gitimo do g0\"CL'no f)HC-O.t·spcL·ta ccn
sur;\ oa ânlmit.J\·cr.são é nttriiJuiUo :í. p:.:rnJ::l.
ncm::ia Uessa força ~nnada; c as HO~ir.:ins. que: 
todus uú.i t. !!Uos nos piulão a n•,S:'i:l diVIS~io 
:=llli ~ln uma posição SL:WPL'C triste. Somu.~ ,~icLimns 
~rns pnixUcs pnp~tlarc:::.;:; :;ornas l'L~pt·c~eli10.úu5 cna 
fJUadl'OS, 1!11'1 i.":"U'!Ci.lÍUl'US1 de tl111 tnodo IIÍ\o COJl
Oig:no n.os ~acrificios c sr~ryiços que tcmo;g prcs· 
l :ldO. 0~ oJillS parlicultWCS :1 m.crc{• UOS ambi
ciO~úS (! tn cnnschlLtcncia clús Uos.a~r.rto::; ~oycrna· 
ti\rus vi\11 cnda d.hl tornando no 'i' O vulto; n:i..o 
solllos nlli co~~sidcrndos 0.3 pncif1caJ.,Jt'~S, c sim 
os sustcntrulot o-; do unta politicn ::nG~:-iu n.os in
tcress,~s "tta l'c.•pu\.lHca, de t1ma polltica tyrãuni~'l.. 

Rec\.>llh(~t;o fLUC u. posi4,;tio é dclicnla ·~ Uiilicil, 
c e-ssa posiçii.t) delicada c. diffit~ill s.-. Pl'CSillt!nt!.•, 
é o cfl"dto Uo c..lcsprC"zO dcs·;a grmHl t~ pollti(!a 
cn.ccla.da em l~;jO, de Ycrda:..leir;1. prüt~c\~~·lo, de 
vcrdcira t'lmir.mlo ~ influencia nos negocio . .; ,Jo
mcstlcos. Qa,\ndo se itll\u:tumu cssn politkn o 
pens~ul.unto er..;''L por mC!io da :.-t~cstn~ãu gratuita 
Ue set~\.~il.;os, pOl' tnc-io do uma intcr\'cução bc:l
nignn, (JOl." lllCiO de tudO qua.uto era d~sintere.!BE.J 
n geucr..;std:l.d•~ , dc . .;;Y:t.necer nntigos )n·econceitos, 
estt'eital' ::ts 1.·~laçUes <1.:!. !l.mizade, c cimentn.r 
~sse c-•mmcrcio quo pl'incip:nsa, o que conl. o 
decueso do tempo h::. de tL·aze1' llrandcs \'antagün~ 
no nosso paiz: era toda uma po!,ticv. P•!cifica a 
bem da llbcrJilrlc d!lquellc;; pa.7.~>, ~r., uma 
política moucrada, dcspiuu dcs~e~ iucon '""nicnt~s 
que trm. s"mpro a po!Jtica que tcnuc a cstalic
lece•· um uomílllo sobro outJ·os pnizos 
. Ert·os aecumulaJos nos tt·ou,;cr~o em l'~snlt:ulo 

quo a victori:L obtida se tont:l~.3C •ún perfeita. 
pe1·Ja, que em vez de um triumpbo obtí ,·cssc•nos, 
8r. prcsillente, uma ·posjçUo quJL.:ji i.Jenttcat ignn.l 
ã<:,ueUa que nos era o.d,·ersn, c quo ·•ws co!lo
cassc ainda muis. nu posi~ão extrema tlc :uneara, 
de occnpação. 

A pessoà cncnrr~gluh des,;a alta missiio, dep.,is 
Sr. presidente, da victoria, entresnu-.•e to..!a ã.s 
delicias de O a pua ; e ·por um facto .singulat• nn 
historia dos povos venceu quem tin hn sido ven
cido ; pertenceu, senhoras, a dil·ccçito .do3 nego
cios dn Danda Oriental ao mesmo Indo que 
tmha si<lo combatido, que tinha sido d"rrotado. 
A d~rrota pby~iea lhe tocou, mas teve n ma i o r 
das victorias, o. victorill mornt, que foi d;~da pot 
meio dos sutrragios do po,·o. 

O Sn. Btt.,:;ri;;:o :-Foi uma belt,:zv.' da diplo
maelá 1 · 

O Sn. F>:fln.•z :-E pol'qu~. senhores? Por 
desgJ'ata. porque depJis de uma viciaria furi\o 
conservndns em seus Jugar~s toda~ as autoridades 
do Jlnrtido nd,erso. 

O Sn. FwuF.IIIA DE !i:I.ELLO dll um apo.:·te que 
não ouvimos. 

O S.!l. F.:nnAz: -Não er11 eonciliu~ito, niío, 
senhor~s: as delicias de :.\lantevhloo, n maneira. 
Jl?r que esse. precioso nectar da ilha de hlonte-
0bristo tinha embe\·ecido o ·homeln de estado a 

1Gó 
cuj~;.s C()stns cst;.H·;' cKia al!n lni:-;..i:·w, !.\,i a C;l.usa. 
J.,!;.;.s.a. p..:nlu, 1,.! dlu CUÚJala_J~, Ha n\! t ~ th. \-'CUlu.ra. 
:LiJil.nUvuou o íalu.r" propidt, da püllLi ra do seLt 
l"lÍ7.. 

Dc..!pOit:i ·Uistn, ~r. l•rcsidcnte, os ~~u~ces::5os 
]'l'Ctllil!l\lo-sc J~~ tal tn!·,.ndr:~. que H•JS achá.mos 
em hdn plluco t.~mp:) collocalos t.:lll ull\a }hJ:iltfio 
mdilhlro;-;a, diHicillma., rv.le .ad;L t.I1:! c.nchú!;..Js. (i~Ie 
não sei C1JIIll1 poJerCH!O$ dt.'lln sahir S2'Dl g:i.·and~ 
•perda. 

~im, snnhor.2s, o prlH1Cl1·o Cl'l'U pruJuzio o se~ 
gunuu·~ nós so n:l'.o f.nnf:UULnlüS (·S:=:.it l"t.'VoiUl qno 
lt~\·lln ll.J' pollCL' :1(.1 tn:ui ... tro d;l gucl'J.:l n!,·aHoso, 
no llJ.eno.:) lhe.: àem.as tqthl a. ftll'f,;U., t'úC'On!:o.:;.etnos 
esse pdndpicJ <lu-:: n iatl:rfcruncia. elo u •. :sso petiz 
Ucvia. c:outinucu· t·m ~cu fúvm·, liH! ~1muos todos 
os m~ios de Yivcr: ainda h -:tj · L·xist•.} t\Ui un1a 
for~a noss:\ qul'· cotn a snn p1·ese n~:a., tcuclo in
iht~Jo prt.n:t o succes..-o elas ul<:it;t:}~s d•) pal·in.rucnt(), 
lla. ti~ tamhcm nt:CI!SS:1riament~ iullu.it· pn.!":"l. c . .;.se 
golpe d0 cstatlo lllh~ ~c úi(: s~ pl·t.nn.!<llta, c pnrn. 
a fn~11r!\ clci.,üo. 

E .não nos- (li~:t o 'JOl)l·,~ tninistro ttne ~ntm:; 
d:1 cleídio ou nas suas Yrsp:::!:·as e:o;~;t nossa 
forca se n~ün.l.rA: :1 SlHl inJluct1cia até :1.~ !iU~s 
'-'0S-pC"l'.ú..S Ó l"C'Cotlhecitl~l ~· :":t~ nlltt:S O g(,)pc dt::'l 
estarló nãG so d..,~r~elhu·, s,J !tl1t(·$ cssn. cvlnbi
nnc,:üo dos chefes p;J)itico:s ·<lt_>s 4leprtrtmw.:-ntus in
teriorc;:. não dcreut em rçsultaclo a viol:1.~::ão J.a. 
constitni':ÜO politicn. Ja hrt.ncln Ol'icutriL qu..! 
prohibe a r~.:leif;~lo rlos presidentes. 

Eis nqui, p:Jis, o n!Sultatl.) t!e t3ntos sacritl
cio:>! Tltdo t$..; estctiUson. 

E por otüt·o lntlo, em <JIIC estado se achão a" 
flnan1;:15 Ucssn rcpubl!cn, '! No n1esm:> Q3ta.b qunsi 

' de antes, ober:~da. ~te uma tli•;hJa cnot·n11~: apczn.r 

l 
d·~ · tun:l bnncnt•t·ot=1 que. s~ ft~z púl' meio dessa 
lei ela COllSOiidaç,\o UC ~U!\ divida npCzfir Jo noSSO;< 
gn'lpres~imos, apL'-z!l.l~ de !·tuio, a slu1. rcuUa. n:lo 

I 
c suili..clcntc; o~ cmptestnnos s~ su~~cdcut men
snh.ncnt~, c o Bt'nir.il, scnhot··~sr tem fa\·oncado 
al"llns desses mnprcstimos ..• 

· Essa espernn0a de r<:fornw.s, dJ rcdLtc,;lio de 

l 
despeztlS, de CCOli.Oll.l;~"' ~0:1dC. ~.StiL 1 '1.,;() l?:l!'1a:. 
mcnto s<l provutt l'[ue o snbs1d!o. d? Brn~tl fv1 
nasto em mnnlcr esse podc1·, f,,, dtstra!mlo tlc 
~cu l entt;mo fim: o lmd!J<!t crc~ce, ~ cümpmado 

I

! cmn os nntcrim·,1~ mostm 11111n gmnLl~ dlfTcrença. 
A se"ul'an~a iudh·idu~tl tambem nii.•J t~m um só 
pollto augmcnHHhl, Essa inilncncia, 'rssas all'd~ões 
LJ 1te dc,·iam os to,· nas mm·gc 11 • .; do Hio da Prata 
\·üo-sc csquecenLlo, ,·,<o-se ~pngandú, e. no futuro 
uós teremos só em no:;;o f;wor ns relaçücs do 
c~mmcrcio, a intlttcncl,t da civilisMiiO que por 
certo i riio desarreig-~·uulo c:i~t~S odios · que herdá
luas d2. nntig::a metropole. Eis, SL'nhorcs, o es
ta:lv ••m que MS achamos po'l' um laio; e pelo 
outro, quo.ntu .1.\o Pãragnny, não rcnov:.u·ei. a. dôr 
para a q~<nl tanto eontribulo o nobre mtmstro 
dos negoclos cstrnngeírvs, qunut.lo_ ntinlstL·o da 
marinl1a ... 

0 Sr.. BnA~IJÃO :'-Apoiado. 
o sn. FElllUZ :-0 que cspemmos, o que . temos 

n espc1·nr de~sc paiz? Ignoro. A nossa esquadra 
tem-se recolhido aos portos do_ impcrio, o~ nossos 
ua.vios meis nu menos soj~rér:to, excepto um; o 
,·apor Camaczum tcv~ por eemiterio o nrtoyo do 
Tio,·e ... 

O Se. Mr:-.rsTn~ DO~ N.:uocws E;Tn.,;o,nEmos : -
Isso acontece nos qne u:weg:lo. 

O S!t. F.:1mu ·-E' verdado: nin:;:umu nasceu 
s6monte pnr.1 \"ivet·, w.los hB\"omos do morror 011 
mais codo oa mv.i11 t.lrJc •.• 

Ullll Sn. Dt:t>t:T.\t>O:-.\Lé o nobro ministro l1a do 
morrer. 

O Sn. F.~o:RnAZ:-0 nollrc mioí,;ta·o me dia·~ umn. 
cousa: o.qudlo principio aq11i sustentado p~lo no-
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1GG 
brc prc•alcnt~ •l•' ronsdho 'crú :tind:t o principio 
que dfYú ,[ornill.t'\.1.~ U:l politir~ t . .h) Ht':l7.1~ u n~s
)leito clr1 1'\;tnl:!tt<)y? E~st"! art. 1" do cdebrc tra
ta.do ,Jc naYt').!:t(:ã~' c cmnwercio scr~l. f':;;cl·iplo na 
legisln~·:lô Uo 1wss.o paiz? De\-~'l'l~mos n.:,s .. naç:lo 
-l·ibuit•iuhn., ,.t~t~ülJd' :t conccs~;1V da man(lirn cs
cript3. u0s~e tl'rttado ·~ 

~lia 'llí~t a1mrl ~: 'Jl.~C ·1UI!J QHri;nos.:· 

Por is~o mesmo p..:·rg-unto se (_•ssr. principio dC" 
eon.ccss:to ~or.l :ldmitth:lo na nossa pulitica ft.ltura, 
l:OlUO IJQS (jUiZ lt•pÜ :lCOn-;e)btlr 0 !::),•. pl'CSi(lL·Ute 
do •~011sdlto; pO.!"Pcc-mc- qno não. " 

Sc-nhorc~, ~\balhlonarei csic nonto -; en e . .;pero 
que o n,•l.Jr...: mi!liSh'O pt·ocnrar{t. .. ;.;nh·nr-nus desses 
1nales Cu\ (JU.t" a pl1hth:n. do nctual ministeYlo nos 
lan..:ou, c conv:r.;.'t q_nc c::-;se n1eio, essa. patacoada 

· de for~;.a e ~n .. n·:l s,JfllClltC cunscg-uio lançar anw.r
gura no:-; C(lra~ü~s putrioticos dos brnzHüil·os : o 
1ncsmo ~rue se consegui~> _l)Or n1cio th:ssa. pata
coada 'P. obteria pdus me1os t.liplom:tliCGS 

Scnlwrcs . cu t:<::=penlva o que acontecr.n: oca
l'!lctcr do -::.r. prC!;lonlcHte do cons~lho o rcYc!n\·~l, 
ou t'C'\"Cl:\ sdnpl'ê em rodas ns suas cou~a5 c:ssa 
polilka !Jco·ig•JSC1, hls~ e llc pataootldtt. .. 

O Si:.. Bt!A.Z..:D:\o ~E~ n•:1 ayurLe .. 

O Sr.. FE.I!It.\:t.:- ..• e como n1uito lJcm diz o 
nobrw J.~pU.t~d0 c-~·l· f!''J"aml.! parlamc-nt!l.r. (]{iso.) 
O Sr. prc:J\lJcut o do c.onselho q_ncr \'Cllcc t· no f:X .. 
tcri(Jr pelo nH~:;m~J Jll(l~~o qao vence no intcl'ior ... 

O Sn. Br:.,~ u:\:o: -l'da ·impnalcncín. 
O 8n. l;Enn.~.z:-:- Qui'.z qul) o Bt·~lZíl se -npl:·~

sent~ss~ alltC" v Paragu.ay ,~;:.mo dlc se a.prcscn· 
tou neste ~a1àlJ ôiz.cm.lu ~ rc estou fm·tc, cst.uu bc..a11, 
eston fHOlllpto pam dar trcs bntalhns, duos n<]ui, 
umn. uo S;.·11:.1.c.lo ~~ ~ri.lwtlas} ; {·stú isso n us seus 
costumt:s, tn.as t~l!c nao (•stava lú no Pararrua.v 
e o sett rlc l~~gado \:llmprio cxactumclltC nS iJL.? 
truc,:ucs pnctticas do nobre cx·milti~tro dcos nc
gocíos ~straug"'iros4 

Kão sei se o mou nobre collrga por ~iinos 
Geraes f:ll!.flrú ·n ~:stn dis<:tlSSl10 ~ luílS .:m nome 
dellc Cll 1·e-~ü nu lWh1·c mínistro qne Ih~} di,g-;\ 
·argn.tl13. con:.o;:t subrê tt int~rpclluçi\o por o-li<J fc:ta. 
{,~üHlo·s~}), p orqn·~ .ell~ quct· dar ttlrln sntisfH~fio 
completa ao connn:t::do.nt•J d:t for~a 'J.UO foi oo 
I>ar3_gtlay, qncr mostrnr·lllC que cllc c:;tt't con
;·en~ILIO pclús actos tio ::o,·ct·no de que n:lc an
dou bl!~l qunn(l(l nc1·tdHo11 nas lnrormaç-Uc;; flUe 
lhe dér:to ..• 

l')IA Yoz: -E !toa\·~ dcsafi•) ·l 
O Sn. Fm,r: . .z: - Eu poderia n:nuo. sobre esse 

pontt) u;z~L· algunln cou~!t, mns a cnm.n.rn. eouhccc 
que c2tou :nm }.lOUco cansa.Uo, a. tninht\ \'Oh o 
intlica.; c •. ,:.mtutlo, p;ua que niio dC o ta·abnlho a 
algun1 nohrc .l~>pu',.ado de pe<lLr o nclian1cnLo sobre 
a tnat\:'ria t~ar.;."l. poder Í<-tllar a.tna.nbü, c porque 
não t.lcs<.'jO ter fui ta cle ~enerosicladc po.t·" o meu 
collcga que 1nc \'ai substiluír 11a. tl'ibuna eu 
tenho üc pedir aiiHl:L no nola·e ministro aJ~rÚmn.s 
..:~pliea~ões. o 

Vejo no rclntori(• d.) nntcccs~or do nobre nJi. 
nistro a1gumns c~usas que me lizcrão impr~s&io, 
pot•que cu eutentha que quando um diplomnt..'l 6 
nomeado pnl'a uma missão dnnd0-se-lbc ajuda de 
custo parn ns Jcspúzns de primúim estabeleci
mento o CS$05 ontr:\S qll<\ntia~ fixns pam despe· 
zas c\·~ntnuM I! tlcspcza..~ da legação, não ct·ão 
mais ncccssarins outms dcSJ?~zas; '·cjo porém 
nqui n_ll dcmonstrao;íio <lo cred•to cous'ls que par'l. 
mom s~o no,·as, por cxc111plo, 3luguel de ~a~a 
para n. legação de Lont.lrc~, dcspcza qna não njo 
para as no~sns lega~õ_es ctn (IUtros paizcs ..... 

O Sn. Aum:sTo nr,: ÜLII"EIRA: -X a F1•anrn. ~ 
na Ingla.tona (U-se. · • 

O Sn. FF..nu:.z : - ;\Ia• eu não fallo da 1-'rnnr-a 
e nem da Inglaterra, faHo do Brao:il. (Risadas.) 

O Sn~ ~~ljGlJSTO n1:: Or,JYEI~A: ....... :.\Tas o no\11'0 
d{_•putüllo f;lllou. ('tn outros p;.lir.es .. . 

O Sn. F1~rm . .\:l.: ---Sê (]A~e rlínheh·o ]1:11"3. s~n1r~ 
lhn.ntc eousn a. ULli=l~ c:lC-s~ tnml>etn a. ou~r o::r. O 
nobrC' dt~put;ldo Jalla.; mns, diga·m~~ jú \'i o u 
B,·ozil dat• dinhcit·o para compra do escudo " 
p{a~ dtJ l1a.ndcZrn J:ln:a a co:sa •. do. legu<,:ão ·? J ... l·l 
csLL cs:sa Uespcz.n n uma pag:Jna tio anncx1) <lo 
rc!~ltorio. Crdo qtt;! não U uso as l'Úg:J.("Õ('S 
t..:n.:•m I.Jáo d!J Ua.:lUeirnt o que Hli?SH\0 llrl:S êonr 
solado• se tem :por m.'to uso... · 

O Sn. l\lr~lSTRO Do,:; X.r.:'JVf.'lOS E~Tn.\~CI~u~o.._:-
1\Jn;; no Hio <h Prata tou~s t.;m. 

O ::iR. FJ::m:.,z: - P vis lJcm, que t~nha: m:\~ 
c>s:t LI<"Sp··~<:t tlcvia ser ca:-regaJo. nas elo pri-
l11úiro cstahél~cilncnto. · 

No nnn. ·Xt:> O, IJ:lg. 1!\ encontro o s·,~guintc: 
" Pelo nlugnel t.la p:tí-te da cns,, rzuo occupa " 
se~ret ari<t .J,, lega•:-:1o em LnnJ •·es 1 :~,oosoou. n 
~o Ule.smo HtlllC"'XO~ pag. i~:2, diz: ct Dc5pcndic.ll) 

pelo con,elh~iro official-mnio•· Cl\t diffet·clttcs ob
jcctos, de., w,ooosuou. , 

01·a, o oHlci;ll-n'laioL' j:i tem tHIHl qn.nnlln pm~a 
c•s~s dcspez''" cycnlnac.< alt:m desses 1\i:OúO~: 
YercL::Hlciramcntt:: não s~i .1x·u·n. que s:tv e.ss.as 
cousas, c c(luto repteseuLunte da uo.~:lo cmtcnUo 
crne devo peJir explica~i;cs. Digo lü:OOú$, po••quc 
!Ja no mesmo ann.·xo out>·a vcrlla de lO:UOOH; c 
como essa tlcS)Jczn h" multas outr:ts. 

Yejo que pam a dcl€gnçiio de :IIontcvidtio bom·" 
um nugmelltq de gratifica~·<io pot· trimestre ... 

~lia 'lOíi. a1)~r~·tc.,1 

Eu não sei, Sr. presidente, se css•l ordenado 
ê pequeno .. C(m10 se <liz em npm·tc; cn!endo qnc 
ns ~rat.iíica.t:ti~s sõo pcs::;oa~s: porqnc o nobre 
n1 i nistro do~ n e-gncios: c.::; trn.ngeiros n à o tQ,-e êssa 
grntiflcru.::Uo qunudo nlfi esteve·! Tc'l'i:::t mrmos tra
l.mlho? Creio que não; pois qltc vi qttC o nobre 
minis1ro tra.balha.'\·a muitr~, c alli fStcve em um~' 
íTise 1nuíto 1nclindrosa. Senhores, se essa grati
ficnç:1o ~~ IH~cessa.1·ia., dC-se como ordenado ; cu
t~ndo ':lnc esses nugmentos CO!ll'? gratificações 
sao m:10s, c peço ao nobr~ muustro que me 
attcndn. Vai um ministro p:1ra. qualquer paiz, 
entende qnc dc,·c occupar nm quaitin!JO em 
qualquer húsped,u·ia c pnssnr t.lesapercebido no 
:lJesmo :p3i1., como passrlo ús yczes esses pa.
quenos JnscclQS (JtiC pttllt\lilo em certos lugares, 
tem um. ordcnn.do i~t:nl no de ontro c lhe cncg.t; 
va1 por"m outro muustro, o como qucT se mos· 
trar g•:ntlenum, cotncça n tlnr !estas c festanrns 
tn dos os dias, c ~m todo> . os acontecimentos Õ!·
d.inarios, etc., c o go,·ernQ angmcnta. o. gro.tifi· 
rnç:io para fazer face ás despeza.s de seu luxo. 
Não ncbo bom isso. <leve o g-ovet•no tomnr n. 
bitúla pelas necessiond~s da habitação c rieces
sidadG do custo da Yída, c essa bitolll serú. nl
terada conforme a nltemr,ão dos preços dos '·i
"'·e.res. Scg-urnm-cntc no cnso do uma eoroaçiio ou. 
g1·anUc fc~tn. no paiz ctu que cst~ja. um ministro 
dto não pódc passar co1n os meios ord i ,arios: 
c cn\:io uessc ca~o se lhe d~ cxLra::lrJir.arin
mcute uma ajuda da custo, c cspet·o que o nobre 
~cp~lado. por PcrnamhJ!CO, que é ou foi da pro· 
llssao ~nSll<las), me de alguns esclarecimentos 
sobre esse ponto ••• 

O Sn. Dr:.,,.tJ:\o:- EU~ jú foi diplomata? 
O SR. Flml1.l7.:- T.-atm·1ü ngora da classe dos 

disroniveis, cuja. despeza tende a cr~scor. 
Um secretario de leg~ão em disponibilidlld~ 

pot· c>:cmplo, lta de ficar reduzido n SilOS, arde~ 
nnJo ninda inferior no do correio do secretaria 1 
t:m correio de scerctnria. tem 1:000,~, c um ae
crct.llrio de lcga~iio 1 :2(-Q$ ; ma~ como quando 
csti• em disponibilidade Tence apenas dous terços 
~o seu orucnado; vem a ficar reduzido a 800$ t 
Ora, como c que um homem põde YiYcr com 
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~f·mêl\ul:~to on.len a.Uo ? D~ 1*\!l'tu C)ULl n;"iu .; i:;.:,(J 
)IOS~i\·ci, u c lllÕ.•> Otl se f't"np~·egu.~nt. l)~ <fiLO C.;:i-
1 i verem em di•ponillilida.<le, ot< dcmitc.;1o-o.;;,. s " 
isso c possinl; tome-se em fim qualquer meJtcb 
" csto rc.<pcito. Ell tenho \'Ontaà u tlc Jffuracct· 
uma emenda que nilo s('i se sei·,;. tlCeita pelo 
nobre minist.m, c vem a ser para se ::u:aiJnr com 
a tnl clllS,;c de tlisponi1Jiliün.1e, pm·.-lnc cu l"enl
Blcnt·> :ünJn ni\~ sei o que vem isso u. ser. A's 
,-ezcs é tira•io um lugar n um inüi\·idu<> 'l~" 
p:1s; a para n Jisponil>ilillndc, o dado n um fcJ•z 
atillladq, de um ~enador ou dJ nm deputado, em
quanto quo ·o quu ficn em "disponibilidade percebo 
um \'Cnc-llncnto tao diminutn que mal p·)dõ éhC · 
ga r p!u·a a sua mantcnta. E11 creio qu" o nobre 
minist1·o sn\Jo que se acha ne;t.a c' •rte um senh or 
(!ue foi nomco.do mini$trO plenipotettciario para 
o P crit ondz prestou "'l'lllldes -scn·i·:(•S an nrazil , 
o Sr. P onte Wbeim. {ÀpDic~<los .) Esw ahi t :un
hcm erein quo o S•·· Miguel )f:u·la Lisboa em 
,Jisponibilldade... . 

~1117. um. a1Jcerlc:: que ni7o ma:im.o$.). · 

O Sr.. J.'rm!IAZ: - • . • c um St·. dcputad~ nlc 
lcmlmt d~ sel! lugar qnP. ·também ha um úutro 
~cnhot· crue foi socretnrio no3 Estndos·Cnidos, e 
que (,li h-.. p!u·ecc-nto que ilnc:,nl'rcgotdo do !1ego
t:hl:i i n.t ~~rino .. ~ão ~ei S<l' 11:.. ent ro nOs 1un•s nl 
gnm ... 

U:.~ Sn. DsruT.\<>0: -E o Sr. Leal? 
O Sn. :F'enn.tz: - O Sr. L~al ail\Ja csli• ,;. 

11 iStJ'O in l'"''libm in{u.lelium {l'isa<las: ; esse cst~ 
hem, . porque creio que t ~m tolas a~ vanta
gens. .. 

U>t Sr.. D~t't:T.wo :- E o Sr. Pedr0 Fo>ncit·a? 
O Sn. F1-:nn.\z:- O Sr. Pedro Fet'l'cim em c:-.· 

tr~ordinario. . 
Jú vê, pois, " cD.mur(l. que hD. uma despcza 

nddicional q 110 é improficuD., p orque ~s;;cs ho
mens são dignos de serem aproveitados. 9 
::\r. Ponte Ribeiro tem pre3lado .rei-'! •·anto:s ser>"l· 
co~ ao paiz (a,oiados); o Sr. Miguol :Mo.ria 
Lisbot\ nu1da l>a • pouco tcu1p0 neD.bou tle mcre· 
cc~ a confiança d~ coroa t•nra uma miss>io im
portante perante as republ!cas de Nova Grnnndn, 
\·ene~l!clà c Equador; e no moi" de tl!do isto, 
manda-se uma pessoa de fé11-a 9ecupar um lugar 
clljas obrigações iüio saber:, ele certo dc~empenhar 
melllOl" do que qnnlc1ucr dos qne fictio mn dis
ponibUidndc. 

Sr. presidente. tD.mbcm nilo posso p~r maneira 
alguma tleixnr de pedir alguns escia.recimcnto3 
ao nobre ministro sobre us cauSJl.s que der i\o 
lllsnr á ren>oçilo do nosso ministro em Londres 
pnra os Estados-Unidos. En creio quo es~o nosso 
sen·idor do estado, esse t.'llcnto distlneto que eu 
tl\·o a honra. de apreciar desde os primeiros 
tempos d;~, minha jo>Vcn\ udo, niio podia mer~er 
um rel>o.i:<amento ~1. · 

o ·sn. MJ:>:Is·rno x:os KJ.o:<Jocros E~'l'tc.o.:-.GmMs :-
R ebaixamento, niio. · 

O Su. F.ER!V-7. : - Se esse individno !oi de cn
conLI'O aos preceitos do governo, que seja res
ponsabilisado (apoiados i ; e se nào commetteu 
!aeto desta. ordem, ~ssa mudan~a assim in\primc 
um dcsar em sua ,.ida, desar qu.e eu, emquanto 
não tiver outras ratõe$, niio ~sso po1· maneira 
nlgumo deixar de considerAr mjnst<:l. 
Diz-~, Sr. presidente, q,ue e8tc neto do mi

nidt~rio fl)i om coneequencan de tor esse no~ 
1-eprcsentunto celebrado com P••ir.c o co11tractn 
n r&o~Jicito dt cstrnda do !ttl'l'o D. Pedro JL 
(Apo16clt1$.) 

Ob, ecnhoro~: pois o gO\'CrM qnc tom como 
um !loa·iio da SUJ!. admini~tra~.ilo a l'Cidisaçio <lesse 
projecto: que tomou sobre ai toda 1\ responsabi
lidade : que mandou pagar ai.; 30,1JOO lb. rn. a 

1(j7 

u:u iutliviJ~LO ~·-. cnat:l t.l.t cr·m pn11hia: f1no3 se 
u!una d·~~s~ ~Tilnúl.! HlCihot·a\1\culo c~)l U1) s~u p ro
prio ;tU tu•-. t,Vde rc pl·o\·ar •1 act • q ue Ht\l dl." 
gl<~l'la, ou f:u ja gloria cllc dl:iputa p .n· s er CS"i\.1 
\!' IUPJ"•·Za 1) si~U llluior florà.• ), a ,1mltt) d t~ nl::ltmas 
P'~ssous Uiz~rem <]UC ó govcn w ~anhou urn Ho l·ào 
<l<J r~rrc, ? (1/isa tlas.! D e C(:rtll •fUC n:lll. 
s~~u11orcs, Nt n;io p o!=>so a :JJn.r com este s~·s 

tc mil do panno s q ttent!lS. 

O S;:. l!~t.T~O E'r..\XCO: - Aqui anU:.l. myslct·io
(,ipoiados.) 

o sn . . FBnr~.ü~:- Ou o nosso tni. n'$trv :lbusou 
dn. COII ílau1;n do ao,rerno, fugir•, ah-.andou()U. suas 
iust.ruc~õcs Oll nao. Se cll" se bou ,·c tio uma 
maneira incon,·enicnlc aos pr"ccitus que lhe rortio 
impc,stvs, devo prOtnO\'el:-sa a sua rcsponsalii ll
t\adc ; se :pcrém o go,·cmo cnwn,In que "!I" pra
tico•< bem, c tanto· assim o <-ntenue 'lUC npprovou 
o seu ;teto, ~ntfio o actl da tnudança n«o pódo 
po~-

1 
maacin1 nlgnma SQl' jus Lifi • a.l~. (,ipoia

dos. , 

E, scnborcs, qual é o oiJjcct.o perd omtc da le
gac;-:io do Lonul'CS que P•>ssa ser rnaia bem des
empenhado por outro do ql!o pdo Sr. Ser gio 
Teixoí rn do Macedo? QU:a! é o ollj~cto pendente 
da lo;;nçno dos Est.acto.•-"C'nidos ql!e p -ISS!I ser 
mais bem dc!endido .pelo Sr. Sergio T eixeir., <lo 
~bccd<l do que pelo l:ir. C:tl" \'al ho l\Io~J ira1 Se· 
nhurcs, n rcmoç~io ou teve lu'*ar em conscqttcncil\ 
de algum aet~ do So•. Car vnlno ll! orelra, u que 
coa n:io pos3o s11ppôr · por que ello melhortl, e 
porque em vet·àado o s~u V\io· ó de nguin na 
cllrl'eir.• da diplomacia, visto que em pouco tempo 
chegou o o a pogü:o, no la>tigio ; ou . l!ss tl r omo,ão 
t '!vc lu,:ta r em conseque,lcia de al:;mu neto do> 
Sr. Sergio Teixeira de '!ofacedo, o que ao menos 
n$ -inl par~eu porque dle volta para uma missão 
inferior, na rninhca opinl/io, tl'tuella a que u so· 
,-erno po•· seu me r<'!cimcnto o tinha clc\·aâo, 
tirantlo·o daquella plU'll que agora é re1norldo. 
(Apoí<<das. ) 

E d~m•us, senhor.!s, po>is o individuo que tem 
mer oci,Jo tiio g rande confiançD. do go vomo, qu e 
tem &ido galardoado_ pol' tod(l$ os moelas, póde-3c 
suppõ~ que seU\ -um moti..-o gl''1\'~ fosse passndo 
para otma lega~:.iio inf~rio.:? .r\it•> hRvct·á por \"Cn · 
tut·a ot~m ntotivo pam isso~ Se o ha, o g-l· 
verno me perdôe qne Ctl a qui ni nda combnl:. os 
seus p1·incipios de e0nc!LiaçM. Se hn c•·imc, se 
lo:\ fn ltsl, !Jnj11 l'el!p~nsnbilidndc tslmuom. (Apoia 
dos.) 

Fiz estas pondera~;)~~. e ncllns procu:·cl da 
mnncirn mais acurada t ratar o noba·c mínis~l·o 
do;; negocios e:strangcirvs qno me men . ..:~ tol:\ a 
eonsidemção. Só em um ponto ni\o lhe pUÜi! ser 
f a voravel, e ó porq u.e, senhores, eu tcn lJO gt·audc 
rigor em cor tos principios. 

O Sn. :\In>I5TM nos N&oodos &\1\.u:m:xn~ :
.E.stã no seu direito. 

O Sn. FÉun&~: -O pri<leipio do nobN ministro 
a respeito das revoltas me p:o.rcec qu~ é. p"ri
goso. 
· O Sn. Ylxt~Tn<> nos NE~ocios E rrnlXü-Einos .
Protesto centro. a interpretação. 

O Sn. FEP.n.u:: ...., En conheço as iolten~:.õcs do 
nobre rninistro, e mesmo sou levaio a eter que 
elle tenha modificado ·..:1gumns das hléas que teve 
n'outro tempo : e porque desejo que o nobre mi
nistro se mostre 1nteframente na plan:\ do grande 
partido conservador, chamei sua at.tençào sobre 
este ponto. Eu !aço <:-sta.s reflexões para dar I~"Rr 
Ã cxplicaçiio · do3 sens princípios c de suas pa
lavra', desejarei que seja esta uma oecasiiio dõ 
nobre ministN fazer un>a brilhante d efesa, e R.<> 
mesmo tempo -uma exposiçito dos prilleipios ln
minosos da SUil politica c xteriot·- · 
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tG8 
~, .. rn·t-.Si·.l•'llt '. ft.: o 'qn:, c a ... ~l.l:!lr~1 m(" 1wr.l t·.c 

se íni t --:o tHng''· 
Yoz~::s :-'linito l•cm ~muito h cn\! 
A diseu ·s~o lk:l :l<linJ:l p<'bl 11(1,-n. 
J.ev:tntn·SI: fi s..!.ssâ•). 

,\.cl:o ele t -f de olu!hc> 

A' ho!·~ do C<'S{n1n~ f:lz-~ f.l :t cl l!'\tll:l.Õ!\, e ~u·.]::},)
so pl·('scut~ ·~ üS ~··s . vi~c., udc tk' B:l<.'pctldy, Panln 
CnnõíU:o, ::\fnchchll', c .. w .. t•n. 4J:U~ ~ê\'\!'S ~ I~imn, 
:::;ct\t·n, P<lChl·co Jm·tl;'in~ binhn\1ú t l' I) Jl r~o Lcnl, 
E lhlnfllo Fr:1n-;n , J .. eit~h 1 ~Jn Cunh ~l, Caldr ·~ c I·"'iiio, 
Hortn, L uiz ,\r:lHi<>, Pnun:l Fknry, l?. Octn· 
\ ' Ínno., Y1~ira. t{ í) ~hltt~)s., Lniz C:u·lo~, Fcrr:'h'~ 
t.lc . ~gniar, 'fr:\\' .::L..~:=io~, I~· ~ ~pH•i l'n de ~l('llO , Tei· 
xelm ele :\fru:<'Cio , ::i<lttz:l I .c iio, l'auln :;:mtos, 
l\lello F r:mco , Ribcir•' dn. Lm, com•:;o Sil\-n, Ur<l· 
tns, Andn.! BasLos. 'J',l:.x.t, int dl) Son%n. Yh·inlú, 
8ccco, .Jncin\110 dç~!c•dou<;:l, Canhn e Linamculo. 

Gilm pa,·,~cén r lo d r prds 0~ Srs. Eolfrign~~ Slh-a, 
Apri!!in Gni;n:tr;'ic:"i, 1,:-te ~ l1!1 1T(' t o, At·n.ujo l ... hna, 
l)cd r.::·ira, )[:~niln Frnneiscn, H<'r nat\lcs rlc Go11 ~ 
,· ,:n, G1l('~ SiqurJ•·n, Fcr•·ttz, l~"nustQ, Augusto 
Chnws, L u iz So:~r<'~. Arn11j.' .Jor:;•), Siqucim 
Qlle iroz, HrnsrptP. 5:'t e A tbuCJucrtJ l\~~ ll(mriqnes~ 
Taque~. D. F•nnc:sco c Sa~·iiu l.oh:H•J J unior. 
·· O Sr. p t·csidcuLc Jcdara uiio h:l·:cr scss:io p Jr 
fah:"\ llc u un1..:· ro k(;•d. 

Scss.\<> em -1 q: de .t u IIm 

SU:U:\1.\Hto.-H.•:lJt: .. l;..:·r;te.-Sc:uocitM tln Rio G1·rurc.le 
elo Sul. Di,·<·u,·s<J t.lu s~·~ CutlSCUl ,i(fo clc :~inJ;,;(,,~ . 

A' hora uo costume fe~7. -sc rL cllnmr\tln, c nchnn:\o. 
::;;~'! pr\..~cntcs •)S ~1·:.:. visconde c.lc JJacpend,-, P an.Ja 
Cnnclitlo, )..Jach nt.lo. Con út\ ,la~ Nt:vcs, Lit;ut, J~d· 

... i:lo ... ln t'uulln, lJ:t r;iu c.le :\ln1·uim. ,;\u:;u&to ChnYc~, 
Ant-onio C:nlt~S , AhndJo.\ c Al hlHtU(4rq nc. Apri· 
;!iO (inimnrã"·s. couC'~CJ L eal, ::i\::"t r~ ' • Brctas, Luir. 
Arnujo, Dins de (:trvtt l hu. Tcixt.: ira t.lc .)l aC("th' , 
Cnuc.lillo HurJ.!~S, l':lllla SanLo~:o; • J!Ut·h~,.•co .Jor ... h(\1, 
l{iltt:'h'•l •l1\ T.tt1., Tkli~:ll'ifl, 1!~!.!0 Uau·r o:::o . Paulu 
ll.lptí stn. Drn:';,1l\f>, (i.t,', ; ~~ 8 i•1nd1':l, 1\·i~c·i\\\ d(, 
~azn, ti•t\l'l.:l Leão, Cahh·c '~ F~ ii o , l·'cl"rrirn Ül) 
Ájli\Í\\1', .Tncin\ IJo tlo l\lo.·utl r,n .;n , :II~llo 1-'mr.co, 
Belf,:rt. . T. u i?. ~•)!lt'l:..,, ~i nlm,u"t, t~on•'~O Sit\'n, Litn :, 
c Sil\'a. 5-,,l.JriulJ•). nnt>OSO i.ln Cn.m~\rn, ,~i~ i1'!1. de 
~lattos, 1·. Oct~v in.n,,, D~lTtard t!:.;. tle l:ou\·~n . Fi
Wtcir <\ de :\ld lo, l.'tltlll" J:'lo> m·,·. l!ihciro, Dtttt·a 
Uo::h:t, Pinto Uú Cumpos, Au•.h:,; R:tslos, Ta qncs , 
llortn, Se eco, X••hi:><, Suy,io T, r.bn t~ Jnniot·, J o~~ 
:Mnthias, Fc.-nnndcs Vícirn, ~nhuco, P~rei1·n ua 
Sil m c B:u·boso, o Sr. pi·csidenle decl:tr:t nbe1tn 
n sessão. · 
Compar~c<'m d~'(lOi5 os Srs. Ar:~ujo Lima, Pnnb 

F'lns.!ea, l'nrnnno:u;\, PntHto, Dandeit-n de l\I~llo, 
Henriques, R ibetro de AnJt·ruln, FcrF:lz, Rorlri· 
t!'UCS Sil<'n.. l'ra~as;os, Ar aujo Jorgç, LiYramcn~. 
Eduardo Fmnça, SÍt c Albuquerque, SarniYn, Pn(!S 
B:.rreto, :PachP.CO, Antonio <..:aotlido, lllendes de 
Almeida, .n ocbn, T heophilo, 4acharias, !IIoutciro 
de llnrros, P~ch"círn, Gt:>sl.."l. l\Iachndo, SnYão Lo· 
bat.o, v •. Lisbon, Jos~ Asccnso, Gomes Ribeiro, 
.1\.ng\lSto de OJJ\•eirn. Brnndiio, Barbosa dn Cnnhn, 
::lau tos e Almeiun, C:\stcllo-Uran co, Siqueira Quci· 
roz, D. l '"r:mcisco, Par::tuh <:>s , Pncca, Hirpolyto 
DomiJl:;;ucs ::;i JYa, Solt7K., l\fcndt'S e Sobr:a[ ' 

T.. l•nH;;~ C! appl'•)V.10·.:õ\C H$ üd!\S l lO.S SC5-SÕ(•S tll~ 
}~ ~ l l do eurrcutc~ 

CUJ om~~:o ,to Sr. tninL;h·o da fM~4'~JLln, <lan Jo 
n.s informnc;0L~S l) lH} l'OL' esta cm11ara fvr :tu t·t'!f11ti
sltnd:as :·u:t~J·cn d•> r oqucrlmcnto .em qn·~ n He:ll 
Cor,.pnnlJi<l Üt! PcHptd-cs a -Yanot p~<: cli! Y\lríos faTo
r••:-; --A' qu c1n fe-z n. l·e~) uisi~;'tO~ 
· D o. Sr. l" serrl)lario U(\ scn:ldo, C•JnJm nnicancl() 
fllll! u s...:ua =l•J aUupton c \'ai dhiftil' :\. ~au~ã•> jm .. 
1wrial dh·cr~ns l"C3í.l lttr5acs.- F ic.a a t;:lln nl':t inli~i 
r:lfl :t, 

C ut rcrt tt <'r imcn to tlu Jolm Gr.,is, suh.lito hri· 
lnllllico , rc,l i1JÜ•J dispon~a na lei p:tt':1 p(}u<~ J· cta\u· 
r:lti :;ar-~~· cjdn.\hl() \a·azil~iro.-· A" C01H t ,,h;s ~1l1 dl) 
t ; (l1l~i.i!nit;:l•) 0. )1• "• d•~1·e~·S -

})., J)J-. D. Linnt:uul, propon•l· ,··' '' n m~lhor,n· (} 
cultivo .~ f::dHiCl) Uo eh;,\, m{:\tiant \l cc1·tos nn:xilios. 
- .\ ~ comnli~srio d e cotnnl!-t"t·lo, in~luAri a. t..: artes~ 
U~ A nWnio Fcrnnndo de Carv:'\lhú, pcdlndo qac 

nn. fntw·a l tú tlo or catncnto s e c JnSi61lC par a nrre ... 
c~'h ht,:;lo no t.hcsouL'O n acion:tl das qttnutio.~ que 
c:•>hr::i n llo~s pa1·t~s l1S cscriY:lcs ~ c lt:lnhrrt .ldo ao 
mesmo t:.:mpo () tHodo por qnc dC\'~J·:"lü este:; fttnc· 
ciouur."7"".-\.: pt·imo ira c~Jnnniss:1o U. l' or~·rnncnto4 

] :0:' :"IPl"H"LIV:"Hlo o scg11i nt ~ zlnrcccr: 
<c .A commissão de pol~c ia.cxnminon n i m.licaçi"io 

olo "'r. :o;i!Ydm (l:t :\lott~. nprcscnt:tJa "'" s<!s.<:>io 
u C H t\c . ,Julho do :lllll::t jll'uXilllo pasS<'ldo, 11::-. 
tJtH!l -s! JH·npUt! que $C r evogue :\. d hs:p .. js i,;ito r~gi
l uC'ntnl ~l ttf) ('IStnhd j~ec a vot~lc;:iv p t•r c~H:J·n~i el i• ... 
sc~rcr.o p:.1.1·a. as 11\:.\tC' t·io.s <lc~ intc-n:ossu JiO.hic-ul:u·~ 
l'C . ..c.talicl. <!c-ntlo·SI.l n. tli~posiçtlo :•nt·:ri,,t· lto art. IU:J 
do l.'.:gh ll t.:uto ; o l"t:conJu:ccrulo a C<JJmni~:s•lo Oti 
iucôúv.:ui(·lücs f'),U~ ~il'a:rE:co nquellc melhodo d n 
,·uta(:1o. coHlo re~J':l g"1.·n ll, é de l':!lrcccr flliC se 
~ppnn·c a rc~erida_ in tl. ica~:1o, Jic.cuJn, pol'éll~ • . " 
dm:Jt" <lo: ser wluuttu:ln a YO!<l~<l•J pot· .,scruttmo 
>'~C\"<:\ O ll<J $ lV:;!OdOS p:u·tícUhl"éS ()\1:\1\U•l fút· TC<f UC· 
r icl:t JIOS t ê t'IIIUS J o.J :Ut. }(j(j QO l"CS'i lll~tJ tO. 

<( P õ."l ; O llt\. C!\IH!l.l·n, Õ.ll.i cl c patnd•'lS, 1:1 élc Jntho 
(lo :tt·l:t. __.. 1·i.w:o1tdt: ll.: lfm!l u!utly, pr esíd l.!nte.
lf·}~'oH·i.w:o (.l r.: Paultt. Ca·H€li. rl rL-.·Lnton·ifl Jo.w~ "Jla · 
f."htrllo.- J.ín tlol(o .!Os 4J Cor)•t:'fl ela~· .. Ve•~:.!g.-[1--...J ·au ~ 
c isC"o. Jo.r:,! , l,.' Li;n,, n 

Sii•> j nl;:n·los ohjo•c~ ·.l\ ·uc dclilJ<or a•;iio, ~ '\"ão :\ 
im priJni l" para ~ntrm· nn onlém dos l\·"llnlhos os 
S<'J,! \liHtl's proj~ctc"lS : 

... Autunio P crnanJo Ja Cos!tt J u niol', l <!auo 
fdLo lli \·~ 1·sos cx:l.mes prt!pnrntQrÍo~ t.a. !aculU:ul~ 
de mr-uiciun tln ct'•rlC' em l~;j2 foi IJOtll s ncccdhlo, 
meuv~ 110 Llc phil osophio, em que fol l'~IH"O\·aclo. 

" Dit'i!:Í•l-su :\ r,;Jnde ela Bnhia, :thi f<!Y. esse 
,•xnnw, foi nppl'uY:lclt> c m:ttricalo•t ·SO no 1• nnno 
da facnhl:l.uo tlc mediein:l J~s~'l cic.lati~ . 

'' E 5luvn-o f(Oo)Uent..'lntln,.qnnncl•ll"tl7.vC!i particu · 
l!'t r ...:s o fiz.crão r~srcss~r ao ll.io de .Jan("Í L"~. para 
o t(I\C ·ou Leve liccn•;n do dircctot· d uquclla f:tculdatlc. 

(( AqtLi chegando c querendo continuar os seus 
.csLudos, fui·lho lsso cmbat·a~:\10 pcl.:> dircctor d:t 
f~cultlacie; po l' amor da sua ante1·1or rcprO\"il.ÇU(\ 
em phllosophin, 'l:Cprovnçuo i<• s :anntln nào só pela 
npproYocão po.,tcrior, como pelo f:tcto j:'t rcnlísndo 
cl:t matriculn crn f:J.culdnde igual. 

« Nc.;t!ls eircumstan ci:tS, p~r:l -nlio pe1·der tempo 
e li>õe!s, rcqucrctt cllc pru-n ser a ,lmitt ido com o 
nlumno tlo curso ph::trmncculi~o, nn tcnção no filll 
dn anno, .o o btida a snn nppr-ovnção, de usar d t) 
rl ir eíto gcr:1lmente cnt:io ndopta~u, passando-se 
para o ~urso medico. 

"Chegado, porém, o fim. do anno, c obtida 
aqueila apprc:-vn~ào , nii.o põde cllc passnr rnr:a o 
curso medico, porque cxigio o dircctor d:a faeul
dndc que . fize~se ellc <!Xllm<! de todo!! os prcpar:a
tori(\s n,;sen tndos pelos •·~mte;; c.<l:>tutos. 
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SESSAO EM tfi DE· JULHO nE t::.;;,~) Ififl 
nA COffillli5S:1!1 ll 1}11Nn foi pr esente o rcqucrí

numto 'm que s:1o <>ll<>gndos o pro,·auos todo~ 
esses f=.lcto:;, t"'nt<·ndo qu<! ó se não de: 1·i~orosn. 
justi~n C<:>n- ldcrar Ynlidn a Hllltrieula f cot:l 11:\ 
ti>enhiad~ <1~ mc<.licinn da Dnbín, e dct~:rn!inar 
que contimh d ia os seus cffcit.ns, ;, i.sso p~lc> 
nlcnos.dc cquidad~, no mt~nos pnrn ,·ater a êsco 
e.studnntc n sun a dmissão no cUr5o medico com 
os prepnr•ltori~s cxigit.los naquollo t~rnp'>, oJJ"er~c~ 
io consideracrto dcst:l o.ugustn r.mnnra a rcsul\l'}:lo 
seguinte: 

a A assculblúa geral l cgisla.ti\"n re~oh·e : 
« Art.. 1 .• s:oo validas c devem surtir tou~s M 

seus elfdto~ . om conformidade com as clisposi~<ies 
dos c~tatutos que r~giiio mn J!j;i2 ns cscolns do 
mediciun do inopcrio , n. n>ntr iculn que n'-\ 1la Bn
}Jin e a :1 [\pl"n\":ll;ii.o que nn <1<> mo de Janeiro 
obteve naqueth o)pOC!l o c•tu(\outc Antonio l-'•ll" 
nandcs d!l Costn Junior. 

" Art. 2. • Fic;ic rcv(lgadas, etc. 
" Snhl d as commi;;svcs, 13 ·de Julho deiSi>G.- Jus· 

ti,iat~o d<t J. Rocba0-F. Octat:iano.-Du lra Uoci<u.• 
" A' coumlis>ão de instrucçilo publica forã<J 

prescnt~s ns inrlkncões de diver"os membro.! 
desta cn~n. · 11·1 se11tido de que vnr1os ~studo" tcs 
:lppnn·ados no l u nnno pharmncetltico <las rnclll
dndes medicas do imporio possi\o fozer acto das 
1naterias do :211 o.nno rnedic(), e cvntinuar llfJ curso 
n1edico <ias mcsn"ls facu ldades. 

a Es.•cs estudantes matricult\r~o-se \<)nu•> fcill) 
os c:tames p1·eparat.oríos p1·oprios para os cursos 
pharmaccullcos uo témpo cw que \"igo.-nvn. n legis
Iaçüo anterior, e em que se consentia :r. pns>ngom 
p:un o 2° nono medico) com OXt"lmo pnh·io dos. 
1·~st.a.ntcos pr;.•pnrat:orios. 

" ·r~;n, pOi$, a · scn fa>or o principio da nilo 
retronctivi-lnclc das leis. A juStiÇil pede q1ce. scj:l<J 
cllcs adtnl t'idos aos exame~ uo li•. nnno. E como 
pelos nov..;~ estatutos SI} exige maior numêro de 
prepnrntorios, lambem se lbcs deve dar maior 
espaço <lo que o uas antigns disposi ~V<:! s. 

« Combinando. êstas i·ozves de justi~a c de Cc!Ui
<lnd e, " commiss1lo entendeu nlio dc,·er propü•• 
nm:r. n1cdida parcio l sómenle, mns sim snbmettet• 
n esta cas:i umn 1·csoluç:io que, arastnndo n i tléa 
de protccçüo n um ou outro '-s t11dtm tP, comprc
h~ndn n todos <lUC se :>chorem em idcnticu.s círcum
stn!J.chts, a. sn\)~r : 

" A nssemuléa geral lcgislatim rcsohe: 
« Artigo uniéo. Os estudante~ q11c antes tio se 

J>ubliearcm os t·cccntcs estatutos dns faculdau::s · 
medicas se hnYião matriculado 11os cursos ph:u·
mnccuticus, cstm·no lta hilltndos r,am no caS<> de 
appro,·acão l cgnl mat ricu.l:ll··so 110 ~· anno medico ; 
mas não podem matcicular·sc nn :-s• sem passo.rcm 
por e:tnl!'c dos pre_pnrntorios que ~hes faltiio em 
c:onf<•rlll1dade do dtsposto n os rcfcrtdos estatutos. 

u Sala. das commissües, 13 de Julho de 18:.,;).
F. Octa-ciuno.-J. J. da Roclw.- DutrCl R ocha. » 

O Sn. C.<~S.ll'S:Õ:I): - P eço 11 i'. Ex. consultd 
n casa se me permittc ltrgencin para nprcs~ntnr 
nm r equerimento. . 

E' conced!dn a urgencin. 
O ·sn. Pnr~toEx-rt: : - A ttrgcncla p~dída c 

concedida pela -earnara·.devo entender que é dentro 
dos l imites marcados no regimento, isto c, dentro 
dos"3f-l de horn depois da abcrtcna da sessão. Quando 
für · oecasião l embrarei no nobre ãcpntado a ne
cessidade de obter da ~amara a conveniente per
missiio para que· possa concluir o seu discurso, 
se uno· ·th·er sido sufficieilte o tempo n1arcndo 
pe:lo regimento."(.Apoiadoa.J . · . 

O Sn. CAxSA:ssÃo: ...;,;.P.romeUo n v . E.'- qn<) 
.serei o mais breTC que me st>j n possiTd. 

TOllO 3. 

Crd~l qu~ nntl!s de :1pr~s~ntn1· Q n1cu r~qu'!
rimento llH! c pcnuittillv jnstilicnl-o. 

O Sr:.. P1u~SIOE:S 1".i-:: -O rogim~nto o p~rnlitLI!. 
o s~. Can ,.;an~üo :- Sr." presidente, CS· 

t.nnuo Pn.:nrregadu ela admir.isira~:io da pro\·inci" 
'lo S. Poldro elo !tio Grande do su:, fui nccu 
sado p;or um nohrc df'j)Utado quo tem· ass .. ,ut•J 
n~stn cn.•a pcln mesma ').lro,·inein, o qual me di
ri~io t:i:o gt·;~\·es nccusatCes qn~ julguei qn<'~ 
h! ll<l•, u no ass.-hto nêstn nsSI!!'lhlcl:-o, ri:io p~dia 
prcseindi1· da rigl)rosn ohl•ig~lt;âo de just i fit.\ I'·Ol'J 
pe rante clla, pur•)UC sendo o · meu mnior desej6 
mcrc>c~r a cstimn c bP.ne,·oteneia !elos nlc;Us ít
lustt·~ cotloga..c, rcccia\":t. nCLo J>Q:lc.r c·>ns:cgui!..· 
asse tnn sem ter <lcmonstt·ado n ínlscdn·lc · u"ssas 
nccusa~.õcs. Antes porem Uc come-çar o mctt t.l'~
ho.lho, V. Ex. me pcrm1tthú que tlign, ~r. -Pl'C· 
sidentc, que nunca fui all"cito {lS lut:<s do Jl&r
lnmcnt.o; pc> i< qunndo em outros tempos tive a 
f•)rtuun de t.cr assento n esta casn, raras Yczcs 
me empenhei nns suas dbcussi:ics, e hoje q u.., 
pela l>rimcirn vsz, depois de 11 anncrs <IP. in
tcr,·allo, m~ v~jo obril!CIUO a C.tllar, n:.to pO$SO · 
Üch;ror de COn("SSnr I]IIC lllC Sinto sobreruaneim 
nc:mhn.do, 3Cn:Jhnmcnto" tnnto mai• re:tl c jasti
lic;ltlo qunnd•> n cnns:1 qnc mo obrigt~ a erguer 
nqu i. a mirslln clcbil , .,')7. t• não p:tra su8t&ntat os 
nltos intetcsscs do cslnuo, n oto para expcnder 
cl .. utrinas c pt·mcipios r1t1c fazem . a cspiritua
!itlnde c a vida de nnssa socicdnde ...• mas para 
p t·oduzir a moniHl propriro uefcsu, pal-a fazer o 
p:l!>Cl de accusatlu, qu .. é se•npt·o desagmtl:n·el. · 
~fas; scnh•>n:s, se a \"ida do home•oo pnblicto, 

porque rcrt~ncc ú socicàndc, estiL sujeita á dis
cn.ssüo, é tnmllcm certo _cltt~ n suo. .-c.h~resa davv 
merecer muit:.. att-n~;to , c q110 n proprin socic
dat.le deve nella iutcw;snr-se, esta cuHsidcr'''lU" 
me d i• coragom pam •1nc Nt n produm, pois 'Jll l) 
prct;.!nclo pr .. vn.r cum vnnt.:tgem ú. camar~ qu1, 
!'lO dCSdll [X'nbo da comnlis.sãQ do qn.e n1c cucnr
regou o governo nüo íiz sonüo Cltmprir os S•'\
grad(\S dc\"CL'C-i (J.lle n n1iulut posit;üo 1nc iln
punhn. 

St·. pl\!Sidcnte, cu estavn scp~raclo dns lutas 
rolítica~, vivin l!nlitado ns mo•l~sta.s. occupn~<ic,; 
cle m:<~btrado, o n:''to me sentia mesmo iuclinndo 
a proscguir na cat-rcil·:~ admini su·ntinl ·~m que 
outr'om Unh11 servido; mns houve um ~nbin~t" 
que cu t"ndcu ((UO OS meus SCt"YÍÇOS · podiiio !.«:I" 
utei~ ua presidcncia dn pro,·iucin .tlc S. Pcuro, 
hi\lifio nesse gnblnct.e cnrncteres muit,c) 1·e:spci· 
tnveis qne me tnerccião n mni• plena confiança. 

Solcla tlo na nda public.'l, nunca p1·ocurando 
posição nrriscldn, 111!ls l ambem nunca as rcca
sando qu:-.ndo entendi> que ncllM posso ser,·h· il 
causa J?Ublica , :mnui (, ,-omade desse ·!(nbinlltc, 
c to1nct sobre meus hombros, não, é vcrdad•), 
sem algum l'eceio, a mais difficil e eompli~d:\ 
de q_tmntas ad:Jlinistrll~ões tem o imperio. 

Digo q'le não sem at~:nm r eceio. Sr. presiucnt~ 
porque a prcsitlencia da provineia d" S. P edro, 
na época em quo pam clla íni designado tinha 
totnado um aspecto muito gr0.\"1!. As difficuldadcs 
praticas e constantes de san administração, lt 
sun p roprin po~içào topographica, o moYiJncnto bcl
licoso iwprlm!do em toda a população pela glcrios:t 
intervenç>io das DI)3Sas armas no R io da P r ata. a 
incerteza da nossa s ituação creada por essa in
t.ervcnç>io nns republicas 'izinhns , alguns des
mandos o escanda.los mesmo praticados na .part~ 

. ndministrati,·a do cs~rcito , <!enunciados nc~t!l 
casa por unl nobr~ deputndo, qao co~ p~azcl" 
vejo novnmente occupando o lugar qtlc cutao t mba, 
com prazer, digo, porque sympatliiso com todos 
os carn<: ter:cs nobres c !Ilustrados que bem ser
vem ao paiz , embora . nunca ti>"essem crenças 
communs nem rclaçõ~s de intimidade ; a consille
raçllo sobretudo , .Sr. pr e.-.itlenttl de ser . o a nno 
de ISâ~ nm · anno climaterico em que ns nmbi-

2:2 
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·~-;:·c~ pCJ liliea"' dc\·,-~ riü(• cx...:\;t (\L' mn-n :H'~.;tio tnuilo 
pod~rosn n:~ cst::ul..:. mor:• I 1l:.t. PI'OYiuda, t,_~ J,~s 
.-st''""~ c~'l.u=-as rcuuiJ~ts íaziâo gl'.;lvc a s.lunçii:o dn
•tu etlc. n q1~om f ;sse incu_mbiJa a bt· .. ra <l ?s.~a 
a...tmiuJs tr,,..:-uo, quo tcncl" s ul•> rceusaõ~ p •1· CJd!l
dãos tnuito ma.is h n.bilit..."ldos , nl ulto muis nntC:$ ~ 
~ iados ua Uin:cçàC\ tl•>3 publico~.; ncg..Jclos , veio n 
1innl n se1··mc confi <~Ja. 

Acaitci·a. !")r. prt.!r'iUcntc•, c sem rccchl.·t· On go· 
l"úl'llO que tnc nou\t:hHl ouln.l. coudi~:t•, mais :tnm· 
hem confesso ;, cumm'n que ll<lllhumn ouwn :\ CCi· 
L'\~ia: d.J que pt:nuit~ir·mc di:·i:;it· <!SS.\ a dmi lliS· 
tr;\çiio scguudo ns Ng ms do men b om ~~nso c 
sem imposi<:•i O algum:.. 

}:· Ycrún.dc que mnig~.; n'c-us lJt\e sonbet':\o.) J..:!:::ta 
o1clibcmç:õo c que se iutm·ess:'trà o pelo bom e~lto 
tle tniub:"t. no,·o. conun!s.s:l•l? n.1o n.:l \~c1·tir~"i.o c 1lHl 
t~mpo c me fiz~ru" prc\·~r Ít\turas tl.ifl'tenldnJcs 
na c- •nscn·a~iio de nlgnmns nut .r idn,J.,,; da pro
víncia de S. P ed•·o c-•m as quacs a prcside ucia 
se aeharin em im:nediat.> .:ontacto admi uish·.tt jyo; 
<Jne essas autori<lndes jit com promdti tlus por 
:tetos nntcrior~s, · clm\lns <lo espírito de partiao, 
•~iío poderi:lo. ncomp~nll:.r o pensamento da prc
~idencin na npplic.~çã-> rig.,rosa e :;~nuina. dos 
prineipios de- jusLi~a, . de t;>Lernncia c modot·açiio 
•ine o nm·o :v:lmiltis trndor nomeado s e pr..,puh:í 
seguir. 
~conheci, St·. presidente, a , .e,·acidnlc de,s:.s 

<.lJscrl"a.~ue s, nHS cttt.c •tlli qae IH de>ia reconhc
.~c-r por mhn lno~mu n.n. pratica dos neA:ocios, pois 
.:onflan clo no ·gabine l:! , estou certo da que elle 
•·cmo\·cria quaéSqUçl" embaraços que por \"cn t urn 
··ncont.mssc a presidcacin ; o meu desejo e ra 
apresenta.r-(ue na pNTincia :<em prc•cnçào , sem 
juizo nntieipndo sobt·~ seu• negoctos. com o n1cs mo 
pessc.nl que · uelln s~n·ia, em uma. pala na, tomal·n 
tal qual clla se ncha\·a, o <ti ~l,!l\7.·mo 11 receber o 
apoio de todos e o concur•o de tod•ls '[':tt·n o 
bem do scn· i~o . 

Assim fiz e assim fui p~t":\ n p roYincia <lo S. 
Pedro. O cs(.;\do político <h\ mesm~ pro,·incitl. era 
,, $Cl,l'tlintc : As pnrcialida.Jes políticas que, reilcxo 
•tos dous gmnd~s part.;,! •S em que, por mu.to.< 
.. nnos, tem estado> di,·idido o imperio , Sn~uarc
H>a. e Santa Luzia, nlli tinl>iio tamocm tido suns 
lutn.• e sctts cotnbare~: ess:u duas parcinlidadM 
s (;!Trér.1o ~rava m.Jdificaç.;io nas e le ições desse 
mesmo nnno de l~~- Sens che!o)S combinados no 
int~Nssc eommum tl~ssns el~ icuc~ de d()pnln:los 
" <lo senado1·, com o Jim ()., cxcluircm del!as :~1· 
~uus candidatos , cuj a cVllcurt·concjn. os incOnlnlo
linva? fizen~o utnn liga . mns sem a a.~uicsccnCia 
•los principacs c mais impot·tantcs de SCllS nl · 
liados ; es te proc()dimcnto !oi a morte dos p:n·· 
lidos, fltiP. de então nccpllalos tleixúrão de tc t· ,·icla 
pl"opria; reinou a mais perfeit·t ·confusão , c ucs· 
~c~ ant igos lid!ldot·~~ .s·~ se diff~l"enç::n·ão o~ que, 
hzcndo a ltf<n, plett~anto a sua causa nas clci· 
o:ues com· cxclusao dos ad\"cr~at·ios , e os que, 
a bandonndos de SCtls c.heíc;; , pot· pcit-:> n clles 
pt·otestM·:io contra esse procedimento tomando a 
peito a causa dos ex.dttidos , cuja \"ict.orin con· 
:se~uh·ão . 

Vol pois a eamnra qttc qu:m<.lo ch cgnei :). p t-.>
,.ineio. de S. Petlro pt·opt·iamontc fall ando não 
ton,·ii!o p:u-tido~ discriminados : hu,·íiio sómcnto 
ainda i!lflammnclns ns paixões p·rocluzidns pela 
l atA elettoral , por ·essa Juta em qu~, senhores, 
o;;~m pc1.ar o digo, pela p rimeira vez na provin· 
<:i:l de S. Pedro · o ,-oto do eleitor foi 1\rrnncado 
,·, su:~. conscícncill pelo valor do otlro ! Mas nilo 
•na occupnrei deste. nssumpto ; qu·erv sómcnte 
moslr;tr quo 11:1. época em que cheguei á pro· 
,·incia niio c1istiito tJfll"t ido.; politicos: ainda pois 
lJne a prosidencln tn·essc tendeneia.s s u R>t n:1o 
t in lUl. p~r quem m:mifo!Stal·a.s. ~ o futo c Sr. 
presidente, que o.inda nio estavM feita3 as ~lei· 
•;veg de deputado . c .scnndor, mas sútnonto ns 
t>rimari4s, e nüo seria temp·; <.te influir ncll:u 

qu~m th·~s•~ i11tcr.:ss~ em pro l<'gc r qllnl<tUCl' 
dcs~ :ts j"u·d,\li,J:ldcs U<) rtne f:ülou o nollt·c de· 
pu! td<! IJUe n~stn cnsn. me accusou de Jlnrdal e 
l':trttdlSl L! D,, .mfio [)Or<!m que lllOStrc qual f->i a 
l):l •·tP, pl)I" mais: iusignificantc, '}Uil ton1ou n pre· 
sttlt'nc a. nv senliflo dessas elei •;ões ! 

~{osta·o pol· este mod•>, scnhort~S, qne nH~us clüsojo• 
quo 11t.m :pe~~Q.ml)nto na ndministrl\~ão cta. .. impor .. 
ta ate pro\•JnL~r:l. d~ S. l'l~dro u·lo tinha e DU':l.Cà tc\·e 
p,H. nh~o tif•rvia· a i11tercsscs murnmcnLc indivi· 
d:tncs , c artcjar ptli ::cUo.j ntC::iquinbl\s ; i t)do o meu 
a! 1·o, toJo _o. mett u ~ojo et·:t e f<>i _~reonpro prc· 
parnr o cs;>mto pubhc-> da'lncllu llrtoom p.)pula· 
ç·to pnrn 11 : ~c tupenhar a pcsad!l, é ,·erdade, mas 
nobre c gltlri•>S:l condi~ão qu e lhe impõ~ n si
tllaç.to \•)[lO~t·npl•ica do sua pt·ovincia com t•olla
ç:io aos e•tauos quo :\ circundão. 

Para ~ssu fu n, Sr. ,p•·csid~nlc,. cumpria calmar 
n. C'xaan..,:l o d<-1S pnixucs ),)Cnes, colloc::u·-me u.o 
Ct.nltro d~ss•):< pa rtidos desmantelados. t.rat\l·os 
com •gnnldnd~ c pedir o. eone:urso de tudo• para 
a nOn L clnpt·~ztl, que o ampcl·,o fi\z.ta, nas vLstas 
do. nssegou·ar a paz c a nacionalidade da r6pu
bhcn do 1.5.-uguny. l<t~ et·<l nn parte política; 
lHt parte ocnuomtcn ett l·econheci logo qu(; n pt·o· 
,·inciu do ){ 'O Go-an I c, SefQpré agitada, ou fosse 
1\.") u.x:urso d:l longa luta que sotr.·eu , ou na 
con3t>\nt~ amcnçn em que se acha\·a com 0 
t •·iulllpho do dictador de Buenos-A.nes nu .-~· 
publicn Oriental. nunca te1·c. tompo ·nem oppor
tun\tl:~do dJ ver nalla estabelecer-se os Yet·d,\ · 
d~ir.)s clcmentus da ndmini~traç>lo civil ; n maio•· 
parto dos •·amos de serviço publico ca•·eciiio d~ 
rcfurllht ou m•,lbOt"•\IYl~tltO-

Pelo> lad o dos melhoramentos rnateriaes mttit:> 
h.win tnmbem a fa?.c t·. Ei:~ nhi poi< nssumptos 
qnc podi•lo occnpnr Yantnjosamente a nttcnçiio d~ 
um n<hninis trador, e delles , senhores me occupei 
nn rc:tliJadc e com csfor~o. com:> em llre\·~s P:L· 
lan-as d~n1onstrarci. 

Os ,·ast:)s dis lrictos d~ einta da scrm que eon· 
finã o com n pro\· incia de Santa Catllat•ina esta vão 
separados dos mcrcnd~" de P or to Alegre por falia 
de ,·in< de commuuicação, c seu• lw.bit.antes se 
Yiüo fot•çndos n ir com risc~ de mit cmb:u·a.cos 
r.,rncccrem-se da provisões na v llln de J,ages ; 
com a abc•·tut•o. d:\ impot•lantc e~trad:t do l\{undo 
v<>ltt"or iio 110 seu mercado primitivo. e não) siio 
po tLcos os beneficios quo dis so tl>nl •·cs.ull.n 1o. 

A nnycgnção dn Lngõa-mcrim, por onde nos 
<'nll·oi<) vulio.>os pro•1uctos do E~tado Oricntnl, crn 
interrompido pe1o snngradoum de S. Gon<;-41o: 
com n nllcrlu1·a <lo canul do mcsm~ nomu <1 hoje 
cs;a importnnte nn..-~g~ii:> ír:1nc~ o s ••m inter· 
rnpciio. · 

A policia d ,: S . Gabr iel, ct>lloc:\cla no eorltro 
da cnutpanha, 1111a..-a com mil dlnicu ld~·Jcs pam 
se abastecer d c.s mercados do litora l, fiz c1pl orat 
e de! impulso :\ mnega~;ào, tantas vezes p rojc·. 
ct~t.ln <lo rio Yacca.cany, c tenho es perança de 
qnc no p1·escntc in v~rno eanõas cnnt!gadns em 
P orto Alegre a !li viio depositar ns meread->r ias 
que tmns por tiiol. A c"ploração do car.,.ão feni~ 
tinha s ido inlet•t·ompida,_ c jÍI. n existcne ía desse 
combus th·cl nn. província de S. P cJr.> esta,·a 
nbalx 'l d ~ duvid~<: fiz· prosegtlil· com o m••ior 
esro)("ÇO es~e,; traua lhos, una pat•t'e <lo pt·oblema. 
es tt"• j ú •·esolvit!o, p~is jA niio é hoj~ objecto de 
dtl\"idu n c."'isteneio. da verdadci•·a qualidade des~ 
combustível ; e qw.nw á segunda parte Mneer• 
ncnte i• riquer.n e c~tensão de jazigos, I!Spclro 
que em pouco tempo o pai.z a ,·et-.i. •·es>lvída 

! . c(;lll igunl · sati>façilo. 

I' As colonias prccisav,>o ele tn3lhor (Ht·dcçllo ~ 
nel lns 1m via .::crmens, do desgosto, de desconte»· 

I tamcuto, c · t.a\\•ez <.te desorden\ par.• o futuro : 
,·is itdi·ns uma pot· uma, fiz pro~er nellas a Ua· 

. bnlhos importantes ; consegui extir par rixns o 
preeont:eito~ qae pertorbavão ns buas l"d~cs 
<.las pOpllla~ües de origem divet·.sa. 
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Emp•·~hen.li tJ·~ b:tlhos impDrtnnt~s em <lh•crsas 
l O<:llliíladcs; ~~gulci melhor o en~ino publico, rc. 
folrmci u corpo polidul ; fiz, po1· ord"'n do go
'"crno hnpel'ial, marcha•· um:>. bl"ilhante divisão 
para o Es!a,io Oriental ; foi para isso ncccssal'io 
<lllr·lho: "" n•~ios de mobilidade, de fornecimento, 
<!e 1i scr.li~oção, foi clla fardado, p.quipada, mon· 
1ada, Jl>'ompLa .:. ~ntrur en1 <•poracttu •c fosse prc· 
ciSO; fiZCl';il> p;:u·te dessa divisao 1,:!00 :JUQl'~ aS 
nacionacs, igualmente fornecido:; de tudo; grandes 
uprcsto5, compras c contractos se 1izenlo pnrn. 
1sto ; quaes fo•·J.o as desp<;zas inuteis. as dela· 
pidaçvcs, AS violcncias commettidM; em uma pa. 
lavra, q11acs os e•·ros de des.ser...-icos da pr.:;si· 
dcncia em t odos cs~s variados a ssumptos '! não 
OU'e_rccem elles por \:ent~ITR UD1 quadt'O nl:tiS VM!u, 
1na1s elc\·ndo, m:us mteressautc sobre> 'l"-l se 
possa <lcs• nhilr as loiçõc~ de umn :ulministr!l~.ilo 'I 

Nndn ; de tudo isso fugia o meu nobre accu
sadol·; c qual foi o t l1ema que tomou parn fn7.er 
n mmlla accu,a<;ão? Al~:uns assassinatos com
metlid•'•S na provincia do S. Pedro no anno 
de rs;;4, que niio 11odem <le maneira al :;um:t t~r 
por causa, COlijO pl'ovarei, os actos dQ a<lminis· 
trnç:ào, a · demissão d'!_ dous ·ofiiciacs da guarda 
nar.1ounl que r~eusàrao mnrdmr r.o so<"\" iço da 
divis;io; n destitui~,1o do um ch cf<l <la me~tua 
guuda, cujo cxcrcicio entorpecia a marcba da 
policia, um nu:.ilio dado parn construcçâo do \tm:~. 
casa de euHo·c,·nrgelico, r ccommeud .. ~lio nalguns 
t:uras para nilo nMndcrem o facho das discui·J ias 
c da mto:iera.ncia nos districtos colonincs hnbl· 
_tados por população de diversns ct·~n~as, c :1\0:•, 
sonh<Jres, a rcspoosabllidadc de um acto ema· 
nado do poder il'l'esponsnvd t facto que o nohro 

. deputado depois de desenhai-o com ns cv1·~s mttis 
n egras atirou-o sobre minha pesson! 
O~Sn. S.\~:\o I~mu-ro Jc~tot~: _ p ,:,do 'P•)t· ~1n 

duv1dn n w rdAd" de qunlqucr àns chcumstnncias 
I'(U~ por mim fo1·ão re!H'idas rclnth·nmcnte a csS') 
faclot 

o Sn. CA:St\_\ :SS:i:o: - s.·. p•·e,;idcntc, ~\1 não) 
estou dispo~to a fnz.;•· nc.tn cusn o papel do ;::In· 
dindor; •·cs pt! ito D>uito a crunarn, respeito-me a 
mim mcsmu pnrtt querer tornru·-mc indigno do 
lugar quo occupo: hei de fazer a minha dcf<!~n 
com toda a calma; protesto nfio acompnnhar o 
no.brc deputado na cholcrn de que se mol<Lrou pos
GU1dO quando mo nccusou : parn os que me eo
ui!CCC!'l pessoalmente, louvo-mo n o jn1~0 que <l,J 
mtm JB fazem; pnrn os quo npcn:1s lerem as dis
Cilli8ÕCS dc&la casa, contentllr·mc-hci com o juizo 
quo fizerem quando no azedume da aceuMriio cn 
antepuzcr 11 anodeta~.ão da dcfc:>ll. • 

O Sn. S,w:'io LonATQ .Jm<ton : - Ap11ello pnm •) 
juizo do l':tiz, que n ão me ha de set• desfn\'•l· 
ravel. 

0 SR.. CA.l<S.~l<SÃO : - E c u estou 111\\i.\o S!l.ÜS· 
feito com isto. Sr. presidente, no t empo em que' 
na ·p ersia go;ernaviio os descenden~s de Seli, 
'Pt!nci pes bar~aros que fazião constitttir sun~ ue· 
l ic•as ·nns maoores crueldades, refere n l1i ~torl:t 
o ~eguintc dito de um joven senhor : " Sempre 
que saio da presen~a do monarch:i sinto a neces
sidade de assegurar-me se ainda tenho nünh:>. 
cabeça pre!a aos hombros." Tanto .dm·ida\·n ~~~~ 
d.c que pudesse sahir. com vida. 

A. ·mesma duvjda, sr: presidente, deverü d'or::L 
em diante ter qualquer cidadão que for encar
regado da administração da província do S. l'edro 
do Sul, não de q11e "olte daquella commissiio sem 
ter a cabeca .. presa :ios · hombros, mas de -que a 
suu honra. a . s:Ja reput•cão e todos os seus cre
dit.os .teu hão s;ido decepados pelo . alCange do nobre 
deputado; pois--é um facto. senhores, <JUe. com 
quasi todos os presidentes que .têon ndmmistrado 
A p!'OTincia do Rio Grande. <l~o a cpoca d .. pn· 
cilicaç.lo ~~otc o individuo que o•~ tCID a honi'A 

).:~ . 

li I 
<lll f•llar, tem c<tado o noln·c <!•!pu la ·lo ~m J,o~
tll i<indes, " :-OI'OS s;'io os oone t·' •H escapa do !\.~ 
SU!lS uecu .;.a c;43es. • 

O ·sr.. S.Hlo Lon.Ho J•::nor.:- t:' f:J.l:;o). 
O Sn. C.\~s ..... ~s:to: - Todos ou qua.si tü~los t~rn 

\'fn(]o aqui receber o premio dos sc L·vi<,:os qLF .: 
pt<· ~tírrii.o it pro\·incin nn r cprovnt;.ào du nobr•: 
deputado. 

O Sr.. S.1Y.i:o L?:J.~To .Tn101::- E" (;J.lso, é íal:>o). 

O Sn. Pc.E~loE~TJ": - Attcn~iio. 

O Sn, C.'~"-'"s:i:o: - Tc"ci occasiuo de o dc 
monetr nr. :\ias se O jO\"CII R ustau no C$t~iciSnlv 
de su.n. coragem. acholl f\u·~n ·bastante pan t 11:\.o 
rccci~>-r a Yi~ta da espada "Jo principc bnrllaro, 
C<·mo n:lo acharei, :Sr. presidente, forç:\ bast.aut<; 
para l'epemr as inj11nas que cont ra mim nqui 
profer~o o nob1·e d.;putado? O homem q~e sõ bebe 
1uspira<;ão do sentimento do patriottsmo e d·l 
de\'d', o homem que só modela seus acto;s pelos 
dictames de u ma conscicncia pura. nunca [JO· 
derá rcceim· de ser àcc11sado, porque, fronte nl
ti\·n, nesse patriot-ismo "nes«'t consciencin aclmr:'t 
s~mpro os meios d~ confundir a seus adversarios. 

l'eza-mc, l5r. pres idente, qu e o r~gimcnto nU:o 
mo conCC<Io todo o tempo de que c•u·cço, par:\ 
r efutar uma a uma as gratuitas accustaçoes que 
aqui se produzirão contra JDim em a,.scncia; c 
bem que a ma:.ima purtc dellas tivesse já sldo 
pulverisad~ pela t·oz e!uq1tentc de u:n nobre depll
tado <}._. Rio Gwnde, qne com t.:mta lwnra, com 
ta ntn illustraçno r epresenta aquella illustt·e. JJI'O· 
Yillci:l ~apoiados) , todavitt algumas loa a inda , 
fnctos l1a qne morecem t1c s er explicados pm· 
quam os praticou; pur isso, r~snmindo o mais 
qu•l puder, pa,<sa•·ei a cuda um dos topicos qull 
ac•·virilu do fnnJamcnto i•~ utesmns accusaçõ~s. 

O nubro deputado a quem me refiro no sc
gundv discurso qtte protet·io f.;~ algumas insi· 
nun~ões ou aUusõcs a con!i(lcnclas que teve com 
o ::ir. prcsidentP. do o;onsdho, como quo dcixo'a 
antevet· que dessas confidencias tircssem sabido 
da pm·t c do S•·· presidente do conselho expressão 
011 ; uizo qltC me fosse desairoso. Senltor~s. nâ:o 
~:el se o Sr. ma.•·quez de Pnranii. conhece bem :'1 
pessoa que to!m a honm de fatl!!.r n esta eamara: 
estimo que qlle me CQnhe<:n p erfeitamente, porque 
desejo s empre ser conhecido pelo que so11 e niio 
l)()lO que possão julgar de ruim. (.-tpoiad?s.) O que 
)>Osso dizer ú a1muru ê que, acostumado sempre 
11 proceder com lealdnd~ em todos os actos d:\ 
minha vida, assim o fiz lllmbcm com o Sr. mn.t · 
qnez de Pnrnn:\, qu:~tldo ellc foi cncnrrcgndo de 
orgnni$ar o presente t:n bincte. 

•r.1n1ei pois a liberdade ·(lc diyi:;ir-llic uma. efll·to. 
<lizcodo-lbc que tendo shlo sub sutuido o m inis· 
terio de que Cüra delegG.d(l, c con1 cuja confiança 
Curo. h<ln~to, era do men dever saber · quaes ns 
intenções do novo gabinete ::~ r espeito do presi· 
sidcnte do Rio Grande ; se sua conser'\'a~ão dc
'\'CI'!l s et: atttibuide. meramente ii. benc"olencia do:~ 
Srs. mioistr0:3 para commigo , on ·:se a crença de 
que minh:L ndminislração podia ser pro'l"eiwsa á 
causa publica; porque, no _primeiro caso, accrcs
ccntei, solicitaria a Jllinha exoneroçiio; c no se· 
!;Undo, nõ:o duvidaria cons"'"'ar-me na presidenci~. 
::;. Ex fez-me a honra de l'Cspondcr eom a fran · 
queza que lhe é caracterislica, q\>B a conti nuaçõ:o 
da minl1a comlllissão era . de"ida · á Cl'cnçn em 
que estava o governo imperial, .de qt\0 cn podia 
proseguir na admínistra~,;to d~ pl·ovincia,. no intc· 
resse gerul ·della. e do unperto. · 

Yc pois,- Sr. presidente, que ga1·antido desf:S 
fôrma com a confiança do Sr. presiden~ do con 
selho, eomo posso h oje acreditar nessas i nsinuações 
que r evelia as palavras -<lo nobre·deputado, como 
acclt.'IJ' em sentido desairoso C>Ssas · confidencias a 
'}ne 2e refere o nol>re deputado no s~u disc:urso:~-
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1 i 2 SESS10 Dl 1ti IJE JLLIIO UE t8.J;j 

~o dusc-jo "l...- otr~·níl~ I'+Uh~ 0 Jrl. lll:l;.z.):_a·+mL'~ uno· 
l;r(' ~h-:lHlta:_l;_,~ S l', 1n.·c.sid\:uh.• , !:;i.~J j ulg·d ~l ~ú~~~~~•:L! 
~utli....:kute n l\l l '\l pr.·:-:iúlll j t!I)IHO w.lmuw::h·a~l~w 
da pro\·iuci:t do ni" {:r tUd..:-, d t ~ .. ~cca ao lllC'U p:1_S; 
~.-vl•l. f·•i à~U~:-u ns ,-·lha:; o.nu:ts c .. :tn ~LtlC ):~ 
(JUtr't) l'!l a. cah.lmllb Ult~ tin1iil. tamb ·m Ít~n·i1), tv~ 
l'CYoh·~r n..; cinzas Ja h 1sl•Jri ~ p:ara. nll!: lan~~.ou· e m 
1·osv~ um~ nli~$io quú d~·~··mpcnbo.i c!~l ld1:J ua 
1't1public:1. Oril!t'ttil~ ([., l>u.~.pt~~-. c <,:::; succcs:;;o:i 
. ;ccorridos na uHnh~l. l'l'tJYlUCL~ na~al nú auao 
.!e tl'>ll. 

a-.(·s . pe:'t .c- n,:o ~\ .csc:oln d:'i.'ltt~lic-.3 qu(t. cntcndvnt 
q~:. \ ~ l'.!'ln\. s~..~ ~.J7.ôlr d~t lil>erUa•ll3 0 preciso quH 
hnj" !J:l7, c orJem. (.-ljloiaá~s.; s .. mpre ddcstci 
~s r ·\·ulu~:i:i('S c ns dcsor~.len~, como inc~Hnpati
,·ds t:om os princ:pios da liberdade. Pr ,fessanclo 
desdn muito ccd•> c>ta tlontrinn, n1o admira que 
•• p:·ünci•·o a•·l·> pui.Jlico ck minh:l \·ida, quan
I)O ainl!~\ era Ue111 nlO~o, o por occ.asião de ti.}L· 
h:wiuo uml\ scdi<:iio nn cit.lnd~ das Alngúas, 
.olnt!,t:!:t cnpit~ll de 1ninha }tto,~inel:J.; dn I'JU3.l 
resultOlt s~t· captllr,ldo tl~ntro do seu proprio pala
clü o IH'C~idcut~.! qnc entãQ ~ra. fo~se fazet appli
cn!:iio th~ Simf: p1·incipios, f!Rsumin~o ~ n.nt~ri
d~dú ~!~l pr~:;iUeat~, p•>i.' ser o pnmeu·o Y1C'C· 
pl·,h;id~nl('1 ::ll'tn :t~So? b·opas c eon,-,..:oguis~e .Pi)r e_:n 
libc1·dadc c entL"c;:>;nr nonlmcntc n admlnl$tl"açao 
:1\l pl··~Sillt?ntc cnPtn1·nUo. 

Dito is~o respon.llcrçi o.gora ao nohrc deputado 
rl.izciHlo que, se n al\us{in qlli:! lllC fez t~:ut rc
fot'cncLl com a outro. sedit;:io que em minha pro
vinc:a tt.\...-c 1uga.r no unn'l de (81~, ais~o, Sr. 
}'residente, ai n·ia o nobre deputaJ.o me achn1':'L 
no me,;mo post·J em que c.•tive quatro anuo.; 
::t11lcs, isto é, aó lndo dt> goYerno.- sustentando a 

() noJ.n·c uéj,ntauo a ;ssc <til~ tl Sr. prcsitlcnl.c 
~~o c.:1nselho sa\.J.:a bera d o moJu i h H\lllJ eu 
dcsotnpcnhúrn a miss·ú) n. t[U•) se- rc-f .. :ri • : t•stüa 
pcrsnadid-.1 ll ll·~ .. sjm, 'lu~~ ü srlh.~ h .. ·m ; mns o 
•tlto o nobre d:pltlo.Jo. ul\·cz u~o s"iba üh~ bem 
euH\t> s:1be o :-)r. preSt•ltmtc du conselho e CJ.IhJ 
:'LfJ.liillo <IUC f1.)i prop:~ .... t o pt:lo mi11istro l'êshh•nt.\! 
do Bnlzil em l.t-:L:~ cn.'l. ~lüntcviüéo, c a~vLiH1) úc 
IJllC hoje ll1ú 'i'êl_l.:l UCJ.Ui :lCL:US[l.r 0 llúbrú ll("pU• 
tatlo; fvi nquillo ~nt>Sin•J, ::-;L prc.:.;;idl!ll~C' 7 <ptc se 
l'cz, _e c1n ~ronde J.m.rte sob A dir~ct;i! .. '?. do, ~~-. 
nrcsH!cnte do co.:sci!Io n' an11o <.lc 1:>.>1 ;niJOuz- 1 ;los): aquilio porém qac nenhum ele nus pud~ 
:liuda. n1fu•mm·· com ccrtl~Zil é se: o qu~. s e f1:z 
no anao de lSJl n:\o teria siclv mni5 profic:w 

, . ordem publica ; SP, porém, a pessoa n quem 
1 1·~spondo, ignt)rnndo os fuctos e sucessos. con· 

~~ m:tis vnntnjóso qud o ti\-~sse siilv no n.nno 
<lc li:l 1!3. (Al>Oi,dos.) 

O juizo suhrc este punb1 s~) n }Jistot:(l e o 
futuro podcr:'tõ yronuncinr. E ntretant o, (!mqnanto 
esse ju1Zi') ni'io so p1·vn11ncia, permitta. ~ caJnur:.1 
qn~ lhe dig.l. qt~c cs:-;n miss?i:o 1 que na Cpoc:\ 
"'Jl~ cau.;ou rtlh tl guras e dissabores, da qnnl me 
1"0sult •U tu~v oz uma prcscripção de \l a1mus. c 
•!lle aindu hoje fornece ao no!Jrc dcptüauo mo
~h-v pa-. . .-n. aceusar-mc, C, Sr~ presillcote, o neto 
•lc minha Yida <lc que mais . me acsmne~o, 
pcrqnc 111~ scr1·o de pro1·a que JO\"en, s~m gran
de e~pericncia dos negados pul.>licos, no1·iço na 
~arreim <.liplomat•ca. eu tive a fortuna uo c:.>
Hh<ccr mnis cNlo qnnl Ha o papel grandioso 
•1uc no meu pn.:z cstaxa. reser\~ado parn .Sl!-rYh' 
ua Americn uo S<ll a ~ausn da eil·ilisa~:ío o <l<l 
humnnidn<le; porque nesse acb tc•1ho u teste
munho de que não aprecio poslçt1o c Yantagcns 
rws•ones qu:mclo se tmta dt~ ~em seryh· ao paiz. 

St'. p!'esideutc, no n1oJo portlUC cncnL'Cl os 
11eg;oe.lo~ <lo Rio da p,·,,ta nc8~a missiio a quo 
allntlo o nobre deputado, comprehendi t;Hnbom 
" situncüo dn pro,·in~ia de S. P~dro àu Sn\ ; 
r~,i ct·c-n~a ntinhtl qttc o meio .mais prompío, 
mni.s effi.ca.z dê se ptjr termo :l dcso.stt·osn luta 
·tU·:l por novo nnno:~ cn:.sanguellton a ru·ovincia, 
··ra lmotcar o pavilh~o nul·i·vcl·Jc, o :>yullJ'Jio 
de nossa in<lepend·cn~m ~m fl"t::nt<: ücssc cstna
•lnnc Unto <lo sangue das nobres '"lctimns da 
; ndependcncia c das !(lo rins t.lns repu blicns do 
stll. E quem, scnbc:u·c~, po<lcl"in uuyidm: um mo
mento que. colloc:ndos IH) centro dcs~cs dous 
''xorcitos, vendo simultaneamente fluctnar dtus 
bandeiras, ·uma em quP. se RC!Ul\"a estampada. 
:\ glorh, a liberda.dc e o ftlturr, dn· pstri;o, e 
n'uutrn a tyrannia e· o -crintc,. que1n poderln 
<lUYidar que 11m só brosileir<>, qne um só filho· 
<lcssa bcro1cn provincln <lo Rio Grande que ~c 
:\citasse ~erca.do desses estandartes, niio ,;esse· 
(.1fr~reccr :l patria urr,a a.nna contt·a. ·O <:strau
I(Ciro e á liberdade um peito contra u t}T<'lliJÍ:L 
(SumeJ•osos apoiadas.; . E sabtis, senhores, o 
•tne aconteceu? Foi ainda a probabiliJa:le de 
nma guClTll do i:. pe>:io c<Jntra o dictndor de 
l:uanos-A \·res que aplainou, que · pr<>parou o 
~spirito d"os dissideot.cs elo l~o Grande parn .a 
~ande obra da paeificar,iio d:t pro\·ineia. (AtJoia· 
<los.) 

Pa;sal·ei agolrn . ;,~ allns;:;es que úz o nobr<) 
d~pntado sobre· os successos occorridos em 18 U 
na p•·o,·incia das _ Alag<ias. Antea disto por~m, 
l)r. presi<l<>nte, Y. Ex. me -pcrruittin:. que faça 
"-'lui mna dcel.tra~ão ele principias. E n, senho-

runJino.lo as posicõcs qncl" fn•er nllusào nos 
as.:..assinutos que s~ tllli e~)ffiUlCttertlo CúlllO eon
soquencin Jnqualln Jcplo>·m·el situação, cnmprc 
que suiba que M victuna; snhir•1o do lodo du
r1uc~lcs qna C<)mmi~o tinh1Lo tambem suEtentado a 

: ordem .. publica. Ontte poder{, pois ncs•c3 fllctos 
achr,t· o nobre d~putallo cous~ em que possn. 
oll"c;nder-mc '! E" cc•·to qae o espirito de partido 
que nn~a respeita, qu~ ~ ealn~nia que est-i 
sempre " rt1 •rn' da; pa1x.oe.s, nao me p•)upon 
aessn t:poca tornnndo-mc responsa'l"el dr. faltas 

1 em que cu ser1·in de paciente; mas não \"ê o 
noiJre t.lüj)lltlldú flUe o reinado da calumnia c 
<in menti•·"- d11rn. tiio pouco eomo as cousas que 
a.:; lUO\"Cm? N:lo sabe, ignora pol' '"i:ent.ur:J.. quo 
os mê3mos meus an~igos adversarios n:t provin
cia s~o os que em gn~onde part' ~oncorr•'r.to parn 
me rc.sHtuirem um lugil.r nesta casa '1 Se1·Ú. o juiz() 
tio nobra deputado mais competente nesta mate· 
,·ia Jo quo o daquelles que forão mc<ls competi· 
do r es? Com qnc deslealdad~, ·com que ma1icia 
Otl:~m, pois, tliri~il."-me allüsõ~H dcsts. ordem! 1 

Entm•·ei ~~ora m\ nnalyse dos factos positi\"QS 
que SClTiriio dC thcrita fts minhas t\CCUSaçÜC" 
como presidente da provincia de S. Pedt·o. 

A falta de sogut-ança ind~vidual foi o objecb 
que u•uis occupou a attenç:>o. <lo nobre ex.-cher<l 
de polici1\ <la provincia do Rlo Gt·,mdc, c isto 
talvc7. pam mostrar que nunca mais hon,·o poli· 
cia nnquella JH'o'·incia. depois que ell~ dcix.on de 
exercei' aqu~ltas !u11cçües. Para logrnl' sou objecto 
o mesmo nohrtJ Jeputado mnnuando proceà~r a 
um inqnc1il0 de factos v.-rdadeiro3 ou suppostos 
nos di,·ersos municípios da provincia, apresentou 
uma relRçiio nominal de pcssoa3 que for.1o assa.s
sinnclas ·no nnno do 1851, c conr11ndindo crimes 
com casos p11ramento . !<>rtuitos, o att! com lllO>·te 
natural clcvuu esse numero n·ui3: e ·c.o~n() se' aindn. 
não fosse bastante para produzir todo ·o c!T~ito 
desejado, elevou-o a 200, c tudo p:tra prova.·· a 
inercia, ll inc:lpacidade, a iu<liiTcren~a tia eolicia; · 
e por consequcncia da prasidencia, neste Impor
tante ramo da administração; n~o s~ lembmndo 
que tah•ez nessa. accusa~.ão ia infll.lli\•elmente en
wl\·cr ao Sr. Dr. Beruardo MacbnJo da Costa 
Do>·i:t, chefe de policia do Rio Grande, magistr~do 
honrado, cirenn>spe-ct.o é intelligent.c, <~ n CUJas 
boa; qualidades o mesmo nobre deputado se· vio 
já fvrc;ado a render homenng~m; sen1 se lembrar 
q11e nessa aeeus~õo envotve•·ia tambem :~.mi"gos 
seus pcssoa.es que nR pro\"inc;a. de S. Pedro exer-
cem uttriboiwes poli~iacs. . _ . . 

Para que, ::;r. pl'CS>deute, n p•-e.,dcneiA do Rio 
Gt·audc l'udesse se1· tal<1ló& do iudilTercnte á segu~ 
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t·;idl(:l lu~,\iyi•tna\ 1 puYn qu·~ o IJ.,J,re J•·pn i :L ltJ lh,; 
jlllolü,.;..;;lj ·f.;\zc~· carg-.) dt)s cri~n.lj,.; dunu:ld:Ll~l)F>~ :=;..!l'ÚL 

J1~·.:ci.-o l]Ud p~·l·vi~\tue:nlc ddll•UI~tra!:'.::>; a a.<~~~~1ll 
41ir~dn. cüm c1u~ cn~rou a almiuh,.Lr.l~ Lo provin
~~jnl fi:1.. CfiU-:'.::1 r~roduç\h·n JCS$,.~S Cl+i'mC'S; ~n,le a 
•~vac:~.to't a viol.·ncia, as pro,·ocn<;.i).~s c n. ex,.: ia~:o:11J 
tl l! pa·;xij~s produzhlu~ ou pnJ\'UC.Itlas por aelü::i. 
~1:1. :l<lndnisLração ou de SCit~ olg- .·nt,·s. pa:u dan!tn 
c~l.u~a. 01~ pr texto a C:)SCS ::ss~1SSinnto.s ·? I~so, 
p_9rcmt l~,o:j.lJ fczt aprc~cntou S•Jnllmt.t:· a ~u L rcla
.. ~:1o~ ~ nccresCf!nLon. a. cala um dus t:asu~ 1·cft.!ri. 
,!os Q1h) a policia. nada tiniJa fdttl. On~. ,.;.r. IJí'U
:-;idonte, eu \·ou. dcmnu~tra.r Un. tunn~.·ira n .. mni.~ 
(~Yhlcntt} c d.~cisiva. que a poL1cin. Ua prndnciu dú 
!-1.. P.::dr.) do Suln~l r..:pr('SS,io Uos delit.:t11s fez quasl 
U)!l.!S dô quo o n1Cl'O dC\"t;.ll\ pt·ucoJ•.~u com nm zelo 
e com uma actividalle tle qtte 1H1111~a Jioave nlli 
(.•xen~pl,~l c nclll. ü\LYcz muitos lu1jilo e1n out~·as 
)JrO\'lnClAS. 

Ea i~n~)t·nv·n, Sr. pl·esidcnle, que é~se süria o 
gr''"~n c:wallo de batalha rlo twbr., liepnta,lo. e 
J)Or ISSO l'Cccbcnll•.) o seu prim~trv discut'S, n~s 
'\'C'Sp::!r.~s da nlinhn sahit.Ia. de Purto-At.•~)·,~, npcn!ls 
]'~OS!';~ fig'Ol";,.l !l!Jl'C!SentnL" as pl'0\'3.S em <;Olltrnrio 
•lnqutllo que e1n desabono da. policia rc!'edo clle 
•laqttcllt municipio. · . 

E11 p~ço toua a attençito da çanúwa pnm a 
leitura dos seguintes documentos; e ;lO ::;r. tncln--
gt·apllo .que os tmnscre\·a. • 

Elles se referem no subdito nllemi\o Frcdcdco 
~c-hlnter, a. ~fnn~>cl .Tos~ TaY:\l·o~t Doudn.,..os José 
"~~ _LimR, ·ú. p1·~ta J~uiza, escr:a\·;,_ -dtl ~ef~Jrino 
\ lCll'n._llodL·i_gues, pl'etos fugidos, muitos dl'l ados 
~lc restsLcnc1a, por uma cscoltn. de pt!liciat a Jvs& 
Coelho tios Santos, Fabricio Tobins c nicndo. 

« Illin_ Sl'.-l'l·t~•<smitt:> a Y. 5. os autos o•·i~i
IJ~c~ (<lUO &st.ão nn eo11clnsão) om qno consho aas 
<liligencins i• que tenho pr~ccuido P"" motil·o <ln 
JllOl'tü elo nllcmiio en.~los Schliter, qtlt) O!"Sl caixeil\) 
tlo nogôcinnt~ ~~l.t!dericil Blc1·; t~nho a pondcl·ar 
<1 Y. S. qu~ nenhum csforN hei p<H\pn•lo pam Yir 
lll) conhecimento StJ .C~Sa Ulot·te rlli CóllllncttiUi\. 
j)Or nlguênl, ou. J:nvitlu. situplcsmc.mL~ n. nlnum 
fn_nc~~o acnso; o que, funüu<lo na clispnsi'"'ig tio 
·~•t. ~•.0 do regulamento <lo ;Jl ~.! .Jail~il'o, pro· 
!cdcroa Cf)lllru o dohnquentc, s~ po1· Youturn pdlls 
mrormn~i.ics c ~iligoncin-1 a <Jnu canti11úa n •n·o
c•:ucr oiJti\"Cr o conhacim~nlo <lc r1uc alg11u1 ax.istc 
clllprcgnndll toJo o r.clo e ci•·cmnsJ,Ct.!~ii'-) qllc ~ 
enio exige, pois quo su na opí11í1io <lc un< n morte 
<lo rcfuri.ll) ullcrulo íuL'Il dovicln n u:n nc.nso fn· 
!lCSto, na de outa·os ípara o qm; ha 1lnuos uns 
u~dngu~ílcs i•i feitas], cUn foi o rcsnllll•lo <lc nmo. 
YIII!;Dn~íl. P•Wiiculnr, c poa· isso rcconhc~o a o\n·i· 
:::al·no imlcclina\'Cl em qttJ c:ML a nutoriun<lo do 
pr?cur.ar nbt~r uma ccrte~a n respeito. Dc5tn mn
ll<'H'Il Julgo ter salisf~ilo no qne L s. em onicio 
•lntndo de honlcm e:-<igio saber do 1nim sohro seme
lhante ncontceimcnto, cspérand•> ql\a Y. S. depois 
•l.c ex.amina!-{)S SC digne de devolYCl'•lllC OS rcfC· 
I'L....los nut.o:; .. 

•• D_!!os guarde n V. S. P<Jl'to-Alcg•·~. t:l •lo .Talho 
de lB:'-4-·- lllm. Sr. Dr. Bema•·do 1\lachaúo <la 
CostD. Doria, dignissimo chefe de policia d~sta 
pl~o·~tincia.- JOrNJ.uim Lope$ dr! JJrnT()s, ll("l•~g.tdo 
Jc poli~ia do te,-mo da capital." · 

« Illm. Sr.-Devolvo a V. S. os inclus•JS ~11tos 
que aconipanb~riio seu officio do n uo J<llllo 
ul tim•>, e fico sc_ien ~ das diligcncia; q 11o por 
<!sse juizo tàm sido feitas, e que se ~ontinuaniõ 
a íazcl· outras para descobt•itnen to .da verdade 
relativamente ã mo~te do allcrni'i<> Carlos Schliter. 

··;:. Deos guard~ a V. S. Seeretnrin da policia em 
Porto Alegre, 13 de S~tcmbro de !~l. - lllm. 
Sr. delcga.do de· policia do termo <lco!n capital. 
-O·chere de policia, Be.-·na>·do .llfal.'lr-"rlo<l'' Cos!<1 
])()ria.,. 

''O ~.;ct'h·r,.) :'uln~n~ l'0::\' .. 1 1i<l•J (•:i 1•1"•) \!-~~::.,j~::t •~t·imefi 
<lu,; 1'•1vs Dom~~•.:.;os .l'o~'.:i·~ .D •iJtiStil. Fdix. lt Jllt·i
gw·.h. dt! Oli\'f\ll'i..l, e 1 ~rad \la -"lh·a H un •s. a.ccu.
·-:-aJ.-~s p r~l;J n;:;~as3inato i'dLv HC suhdito pca·tn· 
g-ncz ~L111 :~ et Jos:": TaY;tr ·s: ele g~nanr.liua P~t·..-ira 
tla ~ih·a. accusada pdo u.;.;s n:;;:'iiiLa.t=,•t.k :SU:l en
tcatla a HlUPU ).!ar lisa: c ~.lH Hantu1utlo :SíiYéira. 
GníLlart e (J

4

!tlt'OS, acc;u~aJv::;: r·~J ,~ <l~ .... a:-;~iunto uc~ 
J,$.; C~elil<) uos :;au~"s: 0Cl'ltfi~v o dia. tncz c 
:l_uno êUL qlle S~ [H'•tl:.~!•ll'+l'{io aoJS CDI'p~·; s de dc
hc1.úS, o Lli;l l!m r1ue funio pr~'llliiH.:iaths estes 
r~~~)~ .. rlo thcür das S t!Ht~mças I)UC tin~tãu nv jun· 
certltlc.;ull1o ftnalmunte o Hlüth·o pnr(p,l•• _a•'l W!!l~~ 
réos, E ~pti:;ta. C SeltS C(•lllpaah.·lr,JS, n;'w for.::lú 
julgtulus na prinHÜI'U. St~ s;;li•• tlu j1uoy elal qu1) Jh~ 
fui al1rescnb.Jo o p~·ocu~sn: o q111.: caunpn1. I•ort.o 
Alegre, :3'.) -lle Jauho 1..!!-! l~J '). - JoCTquhn. LotJ(::s 
rla Barros, juiz muníc1p:1l snpplcnt. ~~. 11 

<t Em cumprim~nto ú [JOI'l<Ll'li.l ,.{,) juj;~. lllltnícipnl 
ptimeiro supplc}ltC Jo~l.~Juiln Lop•!s de ]J;;li"l'os, 
C(JJ11 data. de JjOjlj, CC'flllU;O t"jlll) '"-H'CilÜ.O O~ a1~tus 
de suu)nlnrio crime em qnc ó üllLora a ju::;ti~·n. 
e réas Donüng.)s Jos0 Daptistnt F~.· l.x. lloUri11Ues 
Uc Oli\rcirn. e Isra'=l .Ua. tiilYa Ra1uos, llvs mes~nos 
consta ter siuo fdto o nuto d" c·:t·po de .lé\ict:~ 
em 7 do Setembro tlc l,-;;; t no C<'l1la ·:c r d0 :\Ia no e! 
José Taxares, sanJr) dS. 1·êos -prvnun'!iaJ0s OIH 
3\J de Setembro de IS~l. c n tO farão jnlnados 
na sessào dt) jnrv dê ~ Uc DiJ.Zt:"tHl.H·ü du" d i to 
ann..:- pDr· ~ssil" Õ requererem os t·é·o~ a lhtJ se~· 
deferidv pelo Dr. juiz de uiroíto presidente do 
jlll"J', :Mo.nocl Jose de Fr,Ji.ln" Tnwassos Filho; 
c s.cndo submeittJ.o:; ;\. jul~:llncnt~ .. n~t sc.:)s:i:o qu" 
tcw~c principio cu1 ~3 Uc ALn·.-J do Cül't'eutc anno, 
tiverâo as s<:ntcnças d,~ lhcot· ·seg:uinlc; u Eu1 
vista ~ta ~_lecls::1o do jnry, c•;ndemno aos rCos 
Domingos Jose Baptista o Felix Hodrignos d! 
Olh·~iru i pena ultima, c na multa de :.!0 % do 
vah.n.· roubadú, como incnrs~Js no griu,) tnaximo 
d~ art. 27l u.., codig.> criminal, c nppcllo pnm 
o Sllporior tribunal u:l rol:1.0•io .desta. s~ntenra u 
COilllcmno mais os ,.,o; nus d1uts torças parte> 
dn.s cu.s:tas. ·O ~sca·h:iio r(•conuuan dt)-OS na êfldêo. 
em qltc -se n.chi'i.o. Porto Al~g:rc. !2~. d~ Abl'il de 
1$~1).-.)Jiguc! <le Cast1·o .llrr.<cm·.,nh«.<.-Em vista 
da deC:sào do j\ll')', conu~mno o l·,;o Isr,lCl ua 
Silva Ramos " 2Q"nunos ,]c prisão com tl·al>àlho, 
como inctuso nc. grúo m~Llio do art.. :!71 do codi.~o 
p~nal com re!orcncin no art.. ;r> mod.ii~catlo pelo 
Si 2• do n1-t. 4-> t\o me_!Jmo codi~o. o mui' ua 
multr. de 5 % do valo1' roubv.uo ~ nn ter~a pnrt~ 
dns custas d•J p1·oecsso. O cscl'i ,·ão recoml\len<lc 
o réo lll\. cadt:a em qac se ndtn.. Pot·to Alegre, 
28 do Abrôl de 18'>().-..o:.lliyu~l d~ (Jasll-o lJ{asca
''enlws. n C~rtillco mais que rayen<lv os. autos 
de summario crim~ em que é anlom n ju~tiçn e 
ré Bcrnardinn l'~r~il·•\ <ia Silvn, dos mesmos 
consta ter sido feito o mito do co•·po de tlelicto 
em 20 u~ Dezembro .tle lti;>;; no cauil.\'~r -da mo~a. 
Marfiza, sendo a l'é pronunciada "m 7 do ~·eyrl
reiro de 1K1I, e sendo submcttida r. julgamer,to 
na sessão de> jnry de 2S d.e Agosto de ltlii ~ teve 
n s~ntençn do theor seguinte: "A: vista da da
cisã<~ <lo jn1·y, nbsol\·o u rõ Bernnrdina. Per.ira 
da. Silva do crime de que ,:, uccusada. Dõ-se-lhe 
baixa na cu lp~, ri~~ada o sc<t nome do Nl dos. 
culpa:los; ~ passe-llte mandado de soltut·a p~ra 
que se vá em paz, s~ por al não esLivcr presa., 
pa~ns ns castas pelos cor,·es da municipalidade. 
::>a[a das sess<Jes <lo jury em Porto Al•)gre, 2S 
de Agosto d~ l8-)l.-..f!'r!'IZ"'$C(I Cor:lho no.·ges. » 
E appel!ando o Dr. promotot• publico João Ca
pistran<> do Mirnnua c (;o~stl·~ da. dita senten~ 
pat·a o tribunal da t•elaçuo, po• este foi man.!ad:. 
entrar em julgamento no\'o, e sendo_julgada. na. 
sessão do jury de 2l de Abril de. oorr~nto anno, 
tcw:e a sentença se~uintc: • Em Yi~ta tia deds,io 
do jury, ubsolyo a l·e B<lrnardiu<~. Pc•·eh·a da Sil.-ll. 
c pois o cscri\'lll,) passe mandado para ser im· 
mcdiatAmentJ posta em libe1·dade, ,;c pol' al uiio 
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PSti~~d· P~'PZ:t, r~~l~ilS. ;\S ~US.fil~ pd:\. \llllnicjpnli· 
clnJ.c. l>m·to Alcg,·c, 21 Jc Abril ele 1:):_,;).-M•aztd 
t.1~; Cwi!OJ J[ruo:rr~rnllllfS. li (.'\~rLifico mai..;;. tinnt
lll~nt.ê9 qn~.: rt"\"(lndo úS outns de sumnHtriCJ ~rime 
~m que. ti anton\ a ju:;s.i~·n l' r~os HnymunUo 
!';ít\~cri!J t3U1Ut'tc, ~u(l mullicr :\lnria_ Td_xch+a '.la 
Rosa~ n ~alw:t !\Ji~ul'l, a prctn '71ct~winfl,. o o 
preto .Jn~~~. dog mt·~u!os consta ft'r s1~lo fett?- o 
nuto tle wrpc> d•' ·:ldttto em .J, de ~lmo de lts;>l, 
no cctdaxer c.ht .Jnst~ Cocll10 dQS 8nntos, sendo os 
ri:·(~~ pronnnciad~~s em ~7 de ).!aio de t~l, e 
f•ntt·mHlo rm jn1g-nmi"!nto n:1. :::::e~~iio do jury do 
d.i~ :l dt~ S~·h~nthto d!! 1S5l-, ti\'Ctofi.o :t scnt~nç:n. 
~~Nnlut-c: «A' vista tla t.k•eisfio do jtH~\ conJtJll\H0 
•) bréo Hnvuu1wl•:1 Sih·crio Gulart43 ú P'~na de 
m<n·t~~ ~r::lo maxiwo dn i\rt. 271 ,d(> codigo eri
lnimll, o na mult;L Llt~ :2U% dDS o'UJ<:dos ron.ba(los. 
Ao r1:•o Jos0 cond,~nmo nr1s pcn!\$ dê galéd. pOl' 
vintu ;.1nno~~ grúo nH~dio do 1ncsmo a.rt.. ~71, conl
hinatlo com os :.:1·ts. ;3:j ç ~:a do codigu criminaL 
Ac t·l!o )ligu~l, CíiJJt\cmno à pena Uc mol·tc~ ~n\v 
mnximo do ttrt. tU~ d~ . mesmo (OJigo. A' n·, 
Yictorinn. el)ndumuo {t pt·l~:lo pc-t~pcum, grún mn
:dmo <lo nrt. 1~)"2, ~onJbinndo com os nrts. ;JL 
<J a0. c &i t• <lv nrt. liJ do citado codigo. E finnt
lUCnti'! l't Yt~ ~T:H"in 'l'eixe?ira. dn Hosa ~:bsolYO, c 
Jnnuth) !lO .esc. ivfw que risque o seu nomo do 
l·ol üos: cnlpndn,.;. ~ pn:-:;sr~ nlvo.rA dll soltnra; c 
ilnnnt .. ) aos <,niroS r~ t:~ s, rccomnHmdo-c..~ na pt·istlo 
~~m fltlC ~c nchlL(~. Segundo o .'il"t. 7U, ~ :2-", da lei 
de S d~ Dczç1nt.>1·l1 tio 1:,:-Jl, nppdlo ptu a a rol<"l<;tlo 
do distrido, st'ml l!'H t t~ qun.nto ao . .:; rt-os Rayntundo. 
~Ii"nel e Vid~·t·in:l. ].lagoas utctn.tlc <lots custa.; 
pel~~ munidpnlhlw.l•.::, o 4im:: f,),· 'h~Yitlo pelos rJ'-lS 
Ha\'JliUlhln ~~ Viclftl'inrt. pcht. sua pohreztl: D! 
<Jniinto nos r•'"s -h•s•! e :llígu.!l, pe:los sNts senha· 
rcs; •! a ré Jfm·1:1, tJ flUe 1wo í'ata: lhe pet·tcneC'r 
JHlgue a untnicipnlítlnJc. Snl::t. Uas sos.;Ucs do jnry 
un. dtlade th~ Pl•l'lO All!g,·t'-, ::'ts trcs horns dn 
nlnnhà do •lia :1 d1~ ~r.lt !Li'lhrtl ele lM!.-Gttilli~J·>~úuo 
Ch~mcntt1' .~..\Irn·qlw-: ];rwt~l!H.io.n E ~uhl1hlo o:S.l\tttOS 
tJBrn n ):•ciJt•:~o rln diglrict('l 1 por U('Cot•ditr• rlí'St:t 
1oi mnthln~o cntmt· Nll j11t'lmncnto t>OW> n ·l"•'n 
Hn.,·mnc11.lo, ~f'lhl•> t!"UU1'1UILL1n n s~ut~u~u qnnnto 
~10; ou\ro:;~ r/·\·s: .-· ~PJHio Q nH•o~mo t•l•Q suiJuwLtidu 
1\ ju1g:un,•ntô ll:'L ~1\'li.sÜo dD •i in. ~.j de Ah1'il d1) e,n ... 
rt"llll~ nunn, • .._., . ..-~ i\ Jliii1'ntcn~n su:oguinlú: n A• \•ist:l 
da t..lt•ci~liu dn jury, CiUll qnc me ronfnnno, cnt•
dcmw• no r~··,l 1t tyumnd•l ~ih·t~a·io C"lnlnr1•: R gnlr;s 
])CI'pctnn!l, e<>lll•> illrlll'<tJ no ~rito mcdio ~~~ m·t. :llt 
1Jo f"Odi~o cl'iminnl, r.omhinm!o ~t)Ul o nrt. ~·• th) 
r.ollí~"> t.lo rn·oc,!::;.:o;ol c 1nnis 11n mnlln tle ;,)t_l ?:, 
riO \'1\lúl' l\lUhndo. t) ~~f."t'i\":10 l·ceomm~nt]C O rt·o 
nn. pri:;i'\f, c-1n ']Ih-· t-;tl .ndJn. png-ns nR cnstns pl"ln. 
m<·tzvJe pelo~ "ofr1.·~ tlu mu11ici paJi,Jnu.-. Porto 
.\lú:ll"ú, :n •lc :\hril •1~ 11!1:-ú-.\bglrl'l rh• ca~l1"0 
J[I!So'lll'om/111$, ll 0 l"~f~t·i<Jo pnSSO nrt \'1~1\h\llC C 
em cumprim~nto {o i"lrtnrin tlo juiz municipnll• 
~uppl~ntc ,Jol\<1\IÍlll Lope>J uc Bl\rro•, com dntco 
de hoje, do l)nc •tot1 f(·. L~nl c valoro~n <'Idade 
tle l'orto Akgr<>, :lO d~ .lanho do nmn d~ nn.s. 
eimento de No.so ~enhor Jcsns-Christo de l!G.). 
-E .(!U Pedro ~úlasCt"' Pcrclrn da Cnnhn t csed\'Uo 
QU& subscre,·i, conferi e assigno. - O cscriY~('I' 
Ped•·o NoltZSco Percim da Cunha.>> 

" O escriYãn Nolnsco, reTendo o processo crime 
mn que e autoro1 a jusUta c réo Guilherme Hcti· 
rique, certifique o dia, mcz c nnno em. que se 
procedeu a· auto de corpo de dclicto no Cr!daver 
de Domingos Josli de Lima, c din em que foi 
o reo pronunciado, o thc,,r dn. scntenca d o jury;. 
.1! se esta foi Ott nii.o confirma:dn pel11 rela~ão· em 
l(l'áo de appella~ão, c IJnando tcYc lugn1· o nccor
diio. P orto Alegre, <lO d"' Junho de 1SXo.-Joa'2ttim 
Lopes de Bcw>·cs, jniT. municipal supplento. · ... 

n Certifico, em cump1-itnento ú portaria..' ·supi-à; 
opte re\·endo os Qll!os de que f~z mCD0~0 11 . 
mesma, nelles const.'l ter-se procedido n nuto de 
~~rpo da delieto no ).o de ~!arço de tl:lõl, no 
tn ta \'(ol' d•! Domingo~ .l<Js•; <le I •. itna," ~~ud~ o l"éo, 

Gnilhcrmc 11L"nriqne .:norli~·n.m0\"ic.nno~, \)l'(•nlll"l· 
cjfdo em l o de AbrH do <'Hlo ~Hlll' 1 J e scmd1) 
snbmctHdo o f;en jul~nmcnto :-..o tribunal do jury 
h;\-c a sentcn.,:a. Uo tlwor sC"gl\intc: ~ A' vista d:L 
ticcisão do jury, condemno o 1·éo ntulhonnc II<ln
riqnt( n s~~tü ;tnno~ d(: pris:i.o ~implcs, COfil4) 
incur:so no ~r[to minhno u,, m·t. In::S do codig:o 
criminal, r.omUinndo ctnn o <:art -H) do n\CSHh) 
~odig'l. ::icjn l't·~omnH'ndndo •ta pris:Io em que se· 
nchc c pa;::uo o mesmo réo n~ custas. Sal« dM 
sessUc.; do jnry (·m Porto Alcgr•~,. 3U de ~\g~•stü 
de 11:1;)1.-Frm!cisco Cocll•o llo•·ti•?S." E tendo <> 
reo in tct'PO~to recurso de appelt:Jção par" n r c· 
l•tc:io un disll·icto, foi cst:o Julgada intprúccuen~o 
o conftrmnd:1 nq nclla scntenco. por nccurdüo diJ 
~ de ~fnt·(:o do corrcntL' :-tnno_ O ref~riUo pnssl) 
n~ Yord.o.dü Q ao.s aut<is me l'Cporto~ do q ue do~\ 
f·'· l~ r·al c ,·nitll'os" eidude de Porto Alegre, 30 
d~ .Tu,lho c..l~ (::).~l:'~ E c-n Pccll'j) Xol:t.sco l)ercir;t 
dn Cunha. t-abellii"io quo ~nbscrc,·i, conf~ri I}" 

assigno,-1_) taU.clliii:o, Pctlro _'\..olf~:>f.'O Pt:~·e t;·ft â- ~ 
('lotha. ') 

« O cscridl) Renlo Jos:' de Fnrins, qac scn·i" 
nn scss,io <lo jun· <\~~tn cnpitul em lhzcnollru 
llc lK>I. em que ic,-c Jugnt• o julg,lmcnto dos 
pl'('l~às~~ J!> c:rim es do preto Dami:ifl,. c.scra \'O de 
]) LP,onarda LeHc tlc Oti\~eira .:;n,lgndl"', nccnsn<to 
pda morte da preta Luizn, esernY:. tlc Zofêrino 
Vieira Rcdrir::ues, e dn parda.· Lnd<"lvina, cscnlY:l 
do tencntJ·coro,ol .Tod<Í Jonquim :l!nclw.rlo, ncon
sa·Jrt per te!' morto a t:.·~3 fHho-;; .seus~ ccrl.i1i'lu~ 
Q dio, n1c1. c nnno em · rpu prOCet.lôrão-sc ãOS 
cot·po:s de detictos, o em que foriio pronuncí~dos, 
e finalmente o. thcm· das ~c11t~u~us q1w ti,·crii<• 
no jnry; o que cumpro. Porto Alegre, ;j() de .Ju
nho <lc JKJ:J. - Joaquim Lal'''·'' <!..' JJm'i'O$, jniz 
nnmicipn! supplentc. 

" Ccrtitieo <JUe rc,·omlo os n.ut·õS Je snn1m:u·i" 
r.l'imc ~m •Jna é nu'torn a justi~n c réo <> p1·d·> 
DnmEõo, csco'I\Yo d~ D. Hcrnnrd~ Ll'itc d~ Oli
vl!lir!l Sn.lg:ldô, dcllcs const:t qut'! .•1 corpo d~ 
<loltdc feito nn cnd!IYor da p1·cta Luiza, cscr~,.,. 
<k ~~·ft•l'inQ 'Vir·irn RrrJdg-ucs., teve hl~rtr- nl.l dia 
1:1 do m,•r. U•l Otltnhro de 1~1. . rlistricto cl:\ 
l~nrra. t~nn-, dt"st;t cidttde i o 1-c. -l·: préto Dn
mjl\o fjJi pronundtlllo pelo rcspt:!cti\-· ) snbdcJcgado 
no <litL 17 d" mo)smu mcz c nnno ; n scnten~a piO· 
f•~l'idn 1•0ln trihunnt elo jury <! do theor seguinte: 
A' \'iStiL 1h1 dccisttO do jur~·.r.om n qunlmc coofot·mo, 
<~•lll<lt'lllllO O ri•o, O preto J)nmiiio, PSCfai'O de 
ll. LconnrJn Leite de Olil'cira :'lnlsa~o, a t:·''".; 
pt~rpdnns. como incnr::;o no ~1·t'lo mnximo das 
(l<!nns do nr:. 1~1:1 do co• ligo criminal, c ontrosiu1 
o:ondcmno a senhora do J'co uns cu.;tas tlos autos. 
c 1 escri\·iio r~comutcndc o rt'•o nn pris iio em quo 
se nchn, P. fa~n r~mP.ssn •icst~s nulos p~m o 
tt•ibnnnt <lu rdn~iio do districto, pnrn u qnal 
nppello n n c on [ormilln·l c d<> disposto no nrt. 7J 
$1 :;•, dn lei de 3 de Dezembro <1~ ltlll, e nrt . .U!J, 
~ 2•, do r~l(ulnmPnto dn. dita lni. Snln dns ses
sõos do jo~rr ~1n Porto Ale~rP., :l) de D~zcmbro 
ele lS.)t.-~lmr(lcl Jo~é <le F•·c•l= Tl'flttu.s:ó.s: filho.» 
Cértifico mnis que re,·end~ os nu tos de summn
l·io crime .em que . é autora n justttn e 1·é a 
p'arda Ludo,·ina, escrll\'11, do tcnent~·coronel José· 
.Joaquim ).Inchado, dcUes consta qu~ o corpo de 
cleUcto !cito nos cad!lveres de trcs mulatinhas 
menores, c no corpo de um mnio1· ,lc 14 nnnos. 
filhos da mcsm;~ parda, teve lugnt· no dia l2 do 
Outubro de ll:lõl, no a• dist.rictn dn freguezia de. 
Nossa· Senhorn do3 A11jçs dn .\ld~n; :1 Nferidn 
parda Lndovina foi pronuncinda pelo respectivo· 
,ubdclegado na dia 2ti do mesmn m~ o anuo; n · 
senten~a proferido p~lo tribunal do jttry ó do 
thcor seguint.!: "A' ,·istn da dccis:1o do jury, com ' 
n qual me conformo. condcmno n. 1·ê parda Lu
d~viun, cscrnvn do tenente' cor<J\1~1 Jose Joa
quim :Mnchnd0, n prisão perpetua, " com ser
vlçn :mnlogo l\ SCU IIC10, COlllO incursa no gni.o . 
mnximo das penas do nrt. H):}, <.')mb;na~o com 
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ú ~ (D Uo art. -t::. '-lu ó)Jjgl) criminal, •• outro.~im 
(.;.)UJc~llllQ a suu s(:n]wr uas t·ustas . () e-scrirüo 
rcconnncnUu n rC na prís;"ü~~ c r~•j:11 t•(..'m~;su 
<l~~tcs autos t•ar;l o t•·il.>unnl ,~a rdn,iio u•) <li<
ll_'ido, para o~ l]ltal · aprcllo. ues.t;t sentenÇ•l na 
hmua do art. ,!), ~ 2·•, da let de -~ Jc DBzctubro 
de l::lH, c art. 4t~. ~ :!•, u.~ l'cgulamenlo desta 
mesma h•i. Sala uas sessões <lo jut'\' em l'ol'lO 
"\le::lt'c• :lll de Dczcml1ro Jc I"• I. -.iianoal Jo.<<i 
d~ Preito.:: TJ·ava.~.~o~~ filho. ), Passo a ref~ri ln, 
" na çcrdad<J .; do que constava •) p~o.li•l•.• na 
port~ll'i:l. rcb·o~ o aj' S l'CspcctiYos :tutol:i> llF~ ro
JlOr~ü. L(\nl c valorosA cidade d~ 1~ •• rL.o Ale~·· .... ·, 
:;o de J,mho de ls:;;,. Eu, B:nto .lo$0 de 1:\uias, 
(•Scrh•i'"lll •JUC conf~ri, snbsc.reYO o assigno. -
JJento Jas~_· de }f~(n~üv;. - Confel'iLln JWL· min1, o 
0.SCl'Í\'ão FaJ•i. {.$. u 

Desejo '}Ue se attenda uem pnm as epocns N\l 
<JUJ esses diJTcrcntes crimes roriio perpetrados, o 
.-Hs em. j}Uú s~ etr~ctuou a pris;:iü do seus nn
torc.s, da instaut~a~.ito tlo rcspectiYo pt·ocesso, c 
do julgamcnLo 1infl.l; V. Ex. c n cnnwn1. vcr~lo, 
!'i1·. prcsidGntc, qllc em .alg-uns de.:Ss~:s crilncs mc
•ws do tro.; mczas decorrerü:o co tre. a p~rpetrnção 
do delicto c a condcm11ação do réo. 

Como é pois ([nc ~c vem. nqtti üi1.cr que a 
lllaxima parte dos crimes se passat-.lo impunes·? 
o nota a camllr.:l quo muitag <lessns senten~n:;; 
do j ury fo1·âo I~ nç:ulns pelo no \Jrc da pnta<h> q uc 
alli se nssentn .:apontando pm·" o S>·. Ji',·e-itas 
1'•-a~'"·•$OS) como juiz de direito dn2• Y:\l'a crime 
dn. comat•ca. do Porto-Alegre, cujo silencio sobre 
f,•ctos de que tomou conhecimento como j11ix, 
nos fJUtHlS lllt13r\~eio com snn nntondn'l.lc~ é \'ca·-
dadciramcntc inexplicaYel. . 

Emqunnt" ao assassinat) de Jv~ú llfarü1 La
•m·Jn, -qtw umis podia fazer n policia Jo que 
:Slllnndter M jurv o processu da sett snppusto 
:tutor .José ~faria' Rodrigues, quo foi absolvido? 
Eston nimla habilitado n dat· i~cnticns cx!Jlica
•;<3c•, como. po•· cl.:etnplo, cb nssnssiuado .Jo1lo 
.liidelis, cujo> :tutor, Fiol'iano So•·aflm dn Rosa, 
uiio ha niuda muitos mczc; foi pr.t·scguido !lOr 
lHlHI. c;colt>l de policia ao mnn<lo d" capit:lo 
::\{ôrt\.c-5, lllRS i""~t'> mo nlougn.rin. cl.:: mnis~ Ct>n· 
duiroi portanto cstR parto •·cslnbcl~ccndo a ,-c.-. 
<lado do um fact~ hlallõactnmolltc 1·cfcrido pelo 
llobt•e <l~I>Utll<lo eom •·eln~ii" no •IS$assinrlto do 
~nmMl José Tn,·nt-~9. Disse •llc ([liC n l'cYel·•~·io 
<los nutnt·cs clés•e hol'l'i>·el nttcnln1JO u uc\'io.ltl n. 
t~m cn•lek dn fnmilin Roquinhn, '1"" o roi do· 
nuncin•· no .Sr. !lfnrcchnl Caldwell, commantlnnt~ 
das nrmns dn pl'ovincin, o e"Le ao chefe clu po
liein.: nada ó menos axncto, ::i1·. prcsidcnt.o. Sv 
dirll i'to qnem csth·~~· intcimmcntc ulbcio ll. cs;c 
acontecimento. 

Sonho•·e3, c:.:istin un dclc~tMin ele policia d.l 
t~rmo de Porto-Alog•·o (digo qno existi!\ porq_uc 
essa honrado o pre$timoso ciundiio pcúio c m
sistio por su:l. demissilo logo qno deixei n Jll'CSi
<lencta~, un1 homen1 que temt para asslJn me ex
primir , encanecido no serviço do paiz , por<lue 
ilesde ns primeiras elciçõea p3 pulares ha cx~rciúo, 
c sempre -com muita ltanra, todos os cargos mu
IÜcipnc~, poõ3Uindo em g•·áo clcnulo todns !lS 
\'irtudes CL\'iCIIS. (ApOif~dOS.) E>SC Jlometr. . é· O 
•·csp .. it:lvel negociante Jo::iquim Lopes de Barres, 
l1em conhecido ·de todos os meus antecessores. 
Desde que teve conhecimento <lo ~ssassinnb de 
Ta,·nrcs não ce~son de empr~gal' ns ·•Uais ncn· 
l";tdn.s d ili~tlnci n; pa.ra. descobri l' saus n.ut.ores, 
sendo auxiiindo neste empenbo pelo cligno eon~uL 
<lc S. M. Fidelissimn nnquella cidade Antonio 
}.(Qrit~. Ribeiro dG AmaraL Aquello digno <lelegado 
de policia fC% timbre de ~iio appnrcec1· u })resi
<lencin em9ua.nto não descobrisse os nssassinos 
~\o ior~liz fava~, o assim cumprio. 

Pelos •ncios que empregou conieguio" sabe•· que 
um solda.do do l• elrpo de C11YI\lhu·;n llgeil·a de 

ll.ppc!lltl~ ALrnnt~:~ für;.t tcslt!UlllHll:t t';t W'Y<!l~wào 
íf,u-J . a'' c.u.Lld.c_ H.üquiuha lizL•ra DtJtnin~os .J~si~ 
Da.ptJst<l. ~.~o actu de on.lLa.rcnr-:i~ l + a~·a o H,jo 
ParJo. ~ otll)gO Uc tuU;J 1nrH1'rnar ao <-h:!n.J •:h~!l!" 
•ll! p.,licln, úm ~uja C1)1t1paallia s;.; U tr:~in ú po
Jicjat on 1e .. Jc nccordú cum a pl'~::o5illfJnt;Ht ;-;o Ue
n'i(J todas as provitlendas para cnptu~·n. 1L1S cri
luÍnoso;;. A intN~ven~ :lo do U1glt..t Juarecl~al Cn.l
dwoU ncs;,c negocio foi al~rn .la p~·.cst~·za. hahit.unl 
cvua quo: se emtn-cg:t n•J sct~viç() puhlico

9 
l)r~vc

nio n~ D1·. chQft: Jc policia q tl · U4\o C•Jn!iasse do 
s .t..b~Io Ahrantes t:.:lo impurtallt..í: dHi(,cncia, on·e
a·eo~ndo parn -:;ubstituil-o Ulll<:\ pnu,:a n do 8f'!ll pi
tJUete, svt,l;ldv de toU.a a cunfia.nça. O mais tutlo 
u .. caunua já sa.hc c Ó o ciOSI) n.:peUr. 

O Sn. Pt:E51IJJ:;~1.'E :-A htH'it destina Jn. aos rt'!' .. 
().1\Cl'imt:•ntlls está. findtt. 

O ~1!. CAxs.\x;;:\.o:-Y:.u i!U tenho u.in.Ua 1naito 
qnc diz~ r .•• 

O Sr:. Pn.~srm:x~E:-Se o no\Jr~ d•,pntado <tni
zc·· terminar hoje o s çu dis~urs1) d<.:vct'IÍ,· pedir 
quJ; su C(>nsulto U. cuma.n.t S·J nisso consente. 

O Sí!. c.,..sS.\.XS1o:-Pt)iS bcJn, Cll pcc;o a V. Ex.. 
que se d1gne Ue consultar a c.'l.m:nr~ n:;s:sc s em
tido, prometccral :1 ~~H Llcsdc j ~'L se1· o m:li.s In.cO· 
nico possiv.;l sobre o qtt~ nw r~stn. di z~;·. 

Consult:tda a camara ella. annuc ao peJHo. 
O Bn. C.\XK\~SlQ!- ~Iuito !l~L·a.Joço ~ cnrnartt 

~ a Y. E~. esta no\·_,_ pt'O\".l <I~ dcforcncia para. 
commigo. · 

Ea tin1.a promcttiuo ã camarn <lcmonstrnr que 
a polida rln provinda do · Hi•> Gmndc do :Sul, 
:mt•'s d'L minha alministraciio Lli>ha. si<b mt1ito 
i>'reguLlrmcnto administrndn, " é a scgund:1 
pnrtn uc minh:-. propo.<içii1l ; ncst~ ponto não 
cmitt.ird juiz') tncn, H;io Uil·ci pal~sr::ts n~inh.l~, 
mo.s rcp~til"d as pnln\'t'n~ ., o jtuzo >Jite f<ll'<1<> 
~xpcndi<hu por Lllll houtem muito il!llStra:lo C!IIO 
f,,i Jll'CSL!entc) da<llle\La pt·uvinoin. Heftro-me ao 
Sa·. con:-Onlhllil'll ~la1.no~l Antonil'1 C1nh·:L<l: p~te 
senlhH" qtumdll p1·~sidcnte do S. Peth·,, <lo Sul 
djril,riuda .. ga no 'SI". miniKll'CJ tla. ju~Hç-et Clll :17 
Uo F~\'l:l·ciro elo ltHS tlis~·! t) Me;;;:niuto 
"~. lU·- lllm. c Ex1n. 81·.- ~os C11Tlcios quo 

tivo n humtt <lc uit'illÍl' a' Sr. llllllisto·., dú im
)>Crio 0111 li <lu Oulllhi"O d1l llllll·l passado, e 2~l 
•l..:1 cm·t·t~utu muz. ox.pn;r, o 11Uc );'J olferccia dizer 
n t'c~r~ito du clrcr.• <I" policia UI)S!O. rn•;,\"illcil• 
Juiio E\·nn~:cli~l.n UI) :s'Ol!l'~ir•>M Sny1ín Loba~o 
q~IIU(O 11118 IIUJ:OCiOM pUt'tOIICUIIt~.< li<lrtellú lllitliS· 
turlo. Do mc11 <.le\'Cl" é a,;:QI'I\ iuform:n· n \". Ex. 
d3 ~u•lo qu11nlo tem oeccrt·iüo nn !·,nrto polida!. 
~uspcitemlo Qll <VW o eh~fe ,[e !lJ tdll. nilo tinh .. 
•lado nnJ:unanla " Yllrios ollidus c orJe,,s quo 
lhe f~ruo cxpuüio.llli Sôhrc ol>jcctvs ímport.n.ntis
simos, n <lUC cump1·ia dar pt·ompta úxe.eucào. 
COlllCo v- Ex. \"oll'lL pelo contextv un relação iu
clusa. n. 1, onicici ao adunl chefe de p<>licil\ in
terino no dia. 4 deste mez, cüpin n_ 2, exigindo 
q11c me d.;clarassc qu11es ns diligencias que se 
ha.vião feito pari]. t·entov·cr os inconYeuicnLcs, que 
crib os objectos dJ uns, c para· tornar conh~ci
mcnto dos <lclictos de que outros da ,-i!n noticia.: 
os documentos os. ~~ e 4 s.'i.o ilous ofiicios que 
em resposta me íoriio r~mcttidos em lG llcs~e mesmo 
mez, sob ns. úl c i).:;, ncompanband•> cópias d11. 
corresponden~ia que Mtestl>, não sú que o chefe 
de. policia deixAr;< de pro,· idencillr sobre os factos 
criminosos, c pelo modo ,·ecommeu~aJo pela. 
gn1vidade J<) que eriio r~vestidüs, mns amd~ de te1· 
dei:.;ado de tln.r-me ~rte de out•·os acontectmente~ 
que p!ll'a o mcgmo 11m fvl'!1o lev~<~·~s '"'_seu eo1~ heci
mento, c por eUc r~meUuJos ao SJlenc1o, se uno ao 
desprezo, . eomprot!let~nd.> por esle mo..lo ,. . ~dmi
nistraçào da provwc1a c o ~ocego c Lt'&lHlu•h<lalle 
publica. 0:~ \Jneumenws aunex.o~ a ~'Ste~ dons 
offiei1.1s do cite r e d! policia intéiino C:tt>liCiW as 
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f:\lt~N .1:lr}llo ·itr• ma·!~~tr:t rl:) n o tl·~;;cmponhn 1l~ !'\f'ns 
UC\'Cr("S. c~m• H l·C.r eLiuH•lliu llo o lliC'irl (; () )11"tl· 
lUOlt)r pubii t·~ Uesta ~mnarra Ih! 2!\ Jc Dl·Z~ml,ral 
d o mu~u t,n~:\:l,l • ,, t'\>pia u_. =-~ tinlul shlo t.•a .j.:'l. 
pr('vNu~to cl ' ulgmun., 1..1 111 1~~- h:~ ,)!l ' lii C i h~ Ul:l~I~ ... 
traJ•J ; n ' '\Uun;~1·açi"1o d~>:; pl'~$0.~ n :it> j)~'l.'yes
:sncl; • ~ : a t1 t .. HHH':l d ., pr"Wt•sso J t:o t)Htr ... , 'lUt! he.~(t 
})rh·ndu cl~~ ·~ nll';ll' 1W th\,·jd ,., . t ·: lnpt) .n ~ ) ~ t l l}!:l 
m.cnto oi >I .J ill'~· , •1H•: llll' ,(!úUlpetnl : I) 'f:. ll(' ll l' ll.) por 
t.nnt ~"' h '1npo g-u:u·datlo w•erc;\ llns J.tr .:s:.H l-'.,1110 
::;u~peilüs \lc ~t:n:om c:oocl':lv•'i~, a ~ol;rc os· quac;3 
h a mui tr• S1! 11:-\\'i:in tb.• IO ))1\JYid<:nda$, stl() ,·,ut.t·ns 
tilnt:ts faltas qne cvu!lnn:·io o pmtco caso tl~ u•n 
tn~~hdr:.td0 cjnc l':t : r~c u import::tl llO car~o ~..tt~ 
c.ltcfc c.l.:> polici;l -,J<l nm;l pro\·incia. O olli-:1•> sob 
n. i.~. •lttC •l d~t:•fc de pc}Hd~'l. Jlltcrinu lll~ clirigit1 
t."m Jn c.l<•st...: mêz, cvtnpn..lY:l. aintht l)) ;, h; o cj tt ! 
Jl!ixv r~f.;-ridv úc: ,·rc~t ...!cls vrcso:-;, su:-;pcitos de 
:;cr cm ('~(·ravas. O :-u .. ·ta:1l chd~ i utcrin·) dê 
po1irj:~ , st .. mpt·c so!i..:ito n r-, th:·sL.'! mpenh•) de s•:-ns 
d.CYC1'i..·~, tvm ,,hulo prompto :'\ t Hl :lntCtltJ) r\ 1otlo:; 
o~ nt•çocius t}th) r:sbv:lo Hlln t'U)Cdtlvs · (J\l l.:.ln· 
•:~JuS '1o despr.~l.O nu:lth!nn r•. p~~l·ti~:iio I•~ f o so~ l\ 
antc..:c-sscw. C ··u1 c :-= L,· m•·n DJTleio r&]n'OSrJntmH.l .. ~ 
n. V . Ex. fac l•Js ,ÍLL~tiflt.:at.l•):", s~1 t•:uho l~lH. tiu1 
i nf•lf!Wtr :\ \ '". ~::x. •la cstn.llO d:l. l'i.~parti•:ão da • 
polida t.lCSI.."l pl'll\'i:wii.~: IJara qn t:!' '\'. Ex. po-ssa 
r~Stl\\'en• COlhO j ulg:a r l:úll\'(•li ÍC l t t.~. J)•-,HS gnun(e ~l 
V .. Ex. P :tlnç:n c.(t l gu,·~ ~rw; t·Hl P t'l'l.:) AkgL·,· .. :2!) 
.!c F~:n~r~ii"O ,~e i"lti. - Jilm . e 1'~ 111. S•' . . Jo.•c 
Ant-mio Pim•~nta Tilltm•l, 111iu isLrv o sccr ctarit> •lê 
cst-.-. l1 •1 (!os llC~· ,cios da jnsU•;a. - Jiruloâ .lnto- 1 
'I)ÍO (;of,·t7(,. - Cuufor "nw, A Hlü'HiQ Josr} .1/(0n~o 
(;Uil õH.Io•dç$, S CCl'êl;tr iO d o !;ú \" Cl'UO.Jl 

O Sr~ ~A\'JO LtdlA1." L.) .J t;:o;H.'f!: - l>Vl't)l\ f! niin 
] ;~ 1) nm('::Q dEJ 8 ,\;; (,lntHLro :i 'ltl~ St: rc-rerc 
esse olliciCJ CJlle flC\lb~ tio ler '! 

\) Sn. C.\"X:'.\);:.:.:\o : - lldl...le l<!r em t<·mpr> t:t) H 

vcnit::llt~. 

\) Srt. S.\\'1-:, Lon.\TO .. lt"XIQr. : S:~l'il hom h)r j;'\. 

t) 8 1:.. (" /.X:-t.\:o\S:\n ~ - ~tio C\Ullpl'O t"\nk·n~ d t) 
nobre th·pn!t\do, c: n..:ou1 estou :\ljl\i para n:~e
bel·n~. 

O S I!- S .n':\4) L Hl:.\Tt"l .Tt~:\,,)n : - X :i l) !lu~ ,··!';ft)n 
On.ndo ot·du~s : t:.tlm~··a~t"! tlig•J f]U C s~ tJ Uú r ~n·gn 
tncntrn· c·iJJn 1cnldad~ ~_k,,-, ler :tJ,:O\':.L 

o SI:. C·.\X:",\~:-o.\;) ; - Lf'l'(' i . fl~•)l'tl. :;,·. }I\'•.·~ i .. 
d CIIll!t um ~) nit.·i•l t.lll ~r . .:\lanúél .} f'I:O:.I~· rh.· Frdt.us 
Trnvnss us lillt (J. <.lc.'put ;\1~:~ p.:!o lti•) t :rnu.lu .t,, 
Sul, c q r:.•! !S IIli~L~tuiu llllcdnauh·Ut t~ n,) llf,hl'c 
~t~!pnt.:.u.lo •rue m e lH~t:nsott 11es~n. cas:t nn puJh.:J~' 
t\0 !:in fil';llh}C llu ~lll ~ diz OStO ülJll.'it) u se· 
:;uilH•~ : 

u ~ . . t:l.- J111n . ~~ "1·:.\:u) S t·. - l'tlt'tt t~umrwiOlNlto 
do ollki'> de \ ' . Ex. ~ ,,h n. J:; . tl•: } .... , do 1ue1. 
p ns.,·:td n, procc'"li a to.Jn., as iudo~n·:õ(oo; n n;s
pcito cln::; lH'C:StJS · f].Ue ... ~xi!lõlt"U I nn ':nllên. d a. jus· 
t.if;a dcst:l ci<.ln~k· por d r-scoufianr:!\ ~l i! st:·r t •n 
escravos, c bctn tl:o>Sil11 1l •: on"r<'s t] UI1 eouressão s rr 
cscmvoõ, mns de sonhnro:s nuscntcs ou j:"t fal
lccídos. Informando-me o em·cera:•·t> qnG tanto 
1ms como ontros tinhüo ith ti pr~senea d o juiz 
municipnl c qnc nhi fot·ão intcrrognrlos, o111ci~i 
à esta nuto•·iJnJ~ pm·•• que me dissess~ se 
ntgnm procedimento tinhn h:wi<lo pelo seu juizo 
a respeito dos mcnewnados p•·csos; respondeu-me 
que a rcqu~t·imento <lo prccur<ldor flsrttl se cs· 
~a\·a procedendo, '!U~uto> M~ presos dn reln~ilo 
J Unta n. :!, 11:1. conlornudnde do nrt._l 2 do re
gulamento de !I de l\Inio de 1812, e qunnto- nos 
o la J·dnÇélO sou n. I ) tinha o mesmo procurildor 
li•cal r<:quct·i<lo qu~ se no m<>n!ISe um ettralfor 
1•am prom<"·"r a jn"tifkaciio d•• sua t ibcrdudt', 
•' que no llia ·1 U•' Dc•7.emhro •h Anno pus»:•do 
fú1•n llODlo-DfJ.) l'llr:l (•"~~ Om 0 ~Olicltnuor de 
caustlR l'••lh;h,•rl~ l'r:ix•,t•> de Oih·ei ru. ~ .. stn rc
}Jnt1irã,, u ihl <:• •n!'iola ~Plf!' so fhcss~m nnÍ\nncif)s 

put• cclit:tf'~ n n:-.:.p eito do~ ('l't.>sos ,]a rd;,t:;lo sob 
n. 1 .. 4: mnlt, > nh.•nos '}U•! s..:·ns :t.:·nhon·s c•s r .J
dama~h(:nt, on ~c pr ... ' suJllisse tptr. (; llcs c rf;c..•. 
E' <Jnauto l cnhn a liun1·n d~ infu r m a r n ·y. E.'\. 
•1•·\· r,(\· ,,..,j,, o vll!cio c r~Ja~ao •lo prC>IIlOltH. para 
Y. Ex. l'•'~·)h~~ ,. CO IIlO m clbot~ent~ndf!r f\lH snn. S ol · 
het.lnri:t-D,ms ~n::1 rctc n \"'. Ex. ~ccr~hni~·Hla pt-,Iic:h• 
•·m Portn A lt\gr~l ltl do Fe\~erc iro t.lc ~ ~l~ . -
lllm. 0 Exttl. :'r. t~nn~-elhciró ~lanoc: l ..:\.u t.o niu 
t;nh·:l~,, ]H·,;s idc-u tt~ (h·stn pro\· in cin. - O l'), cf.~ 
d,: p lllidtt int•: l'i11o, J[frH od .lose tlc lt~·r: tla$ T; ·r~
,.,fs .. ·v.s fil/lo - Conrm.·m<", .· l·d t~·t~i'J Jo.,·,J Aí/'o ·H~o 
(~ !t iJJl"Ut7·''f', :iCcrct.• riv Ll~l g:()''t.\1'1!0 . 

Eis :l~~u-a um omc:o llo promot.ot· p ttbi lc" <.la 
ef• m:tr~:l : 

<< 111m. c Esm. s~---T~Ihlo sido no:a•!õltlv vo•· 
\.. Ex. em :N de :ll.aj '> do _ conr.nt•l :•:mo para 
l~.~ cl'c~r in tcrltlatnen tc u lo::rnx de f\l'OHI•lt Ol' pu
blico •lcsin cumRrc~. ·~m .hmho ·rui C<l tw idncl•> 
pulo <lclc;tndn de polici•• pnr:l cnm ctl •' ,.i<ít:n 
ns pri sõ~~s d\'is dc.;tn. cidad4:!, e j;'t então notund :) (}U'J 
..: .. m contra\·c.mdio :!O Uispostn 110 art. :5 t tio · l' •} 
;.!Ltl~nl;mto n . ·I :lO d.-;· :)L tlG Jí'. I'H~irn cl(l 1 ~ L2 ~xi:; . 
tião nlgtll1b prc:~;o~ tt rc)S!)Cito tlc f] Uvll1 u~tl :l 
con:o;ta.\'a no . 1 \·t\l de cHtraJ:"l, d i l'igi-m•• no ch('f~ 
de policin, f:..l?.c nc.lo-lhc sc:·1th· êSt:l fl"tlta. ê s(~ :\ 
1 ~ de Setcnthrc 1iY~ r-~spost:1. no ul.t.~u ollicio. 
acotup:u'lhada t.las guias de dt1us ' pr· ·~· ·S"' s~nd.-, 
un1 do Rio P :wdo, c ot~l ra da. t}tchoeh·;t ; -:1~stc 
me~mo · tncz fui p e lo di l•) chefe de pu lida :1\'isndo 
pnrn o ncnmpanhnr ;'I vis:ta dns p•·i <iias, c nlli 
mostrei qne subsistia n•1nclla fal t-• de. q u c lhu 
ll3Yia. fe ito men ç:"lO, e que }Jn.Yii"io pt·c ... « •::i ~t sua 
thsllO.~k:lo sem processo .algn1u : t ire i a l:.!nnul.s 
nolns c cll c fc7. onlm 1:-t:iit}_ l'u•Jc oblcr ua •c
(.~ l'Ct n.ri:!. rnilh:\r os c:;~larccimcntos;. prt~dsos n·1a
ti•:an~on t'3 tl. \\Ul p:·cso t]H ·~ ti nhn ~ido s ... ld a·.lo , 
(l fJU•~ r.~mctti ú nulO\'i4.hl. l l ~ c()mpct~JnLo . pcn·.a 
m!lm.l:u· Jnnç-::u· no rc3pccli\·o l ivt·o~ e c.:.;pc1·d 
pot· uova Yi:ilt n. pat·a \'cl' ~ .. :de alguuiC\ ft·•rn1n :;(\ 
tinha I'(!JucUi ~l.c.lt.l, v lJIIe: (·::;tn\'n fVra. tl .. nu'!n nl· 
l'anc•! ~ ycuclo p·>n.:lll ' Jl'C 1res u tC7.l.'S Linlt:lo de· 
(:úrt'itlo sem ({U C: !i·.1 cumprisse o lH~pvsln 1w nrt-. 
t;;o tlo cita.t.J l'l..' J:tlh\hl(' llt •> t.ldibcr t!Í·Illc il· sV f:l7.CL· 
:1 visita , u quo Jlll;: ~n; prntk n n.J 1!11\ :! l dn 
r.Ol'l\!ttl~, •! em rcstd t arl•• f ,l~·nnt lci a. r<':aôio •l t\t! 
ten 111:1 ~• laltH';l da"! pn .... sa•· ú~ 1n :l ••S dt~ Y. l::.x ... 
L' lll cuja \',io no1nl ns. ~s ci t-cnmslnu(:i n.s t1C cnU:t 
11111 iwli\'iU.uo, C•Jill ra~ão l't~el!io q lltl V. Ex. me
ttl~(: Jc ow isso, 1101' não lln\'f!l' iL mai~ Lcmp t ~ 
tli1dO cst~ pn•~•l, (llll'•-·lll p ennlUn-tnC V. Jix,. '11\ l.l 
:lllLicipnt.lamm'llc me tl•~scnlpc con• 11 hli· ·t· inidnuc 
ob ll"ll Clll (Jt"(':;:.J, IJIW ll:ll) Snppt lll tl~ fO:iS<l de 
tflttta. tltu·:~•::1" <JHi:r. \'e!r ~c HIC cvuUia. L\. iutd~n, 
~te (Jlh~ Cl:t'to ~~rei ~\'il·thna. se cotu !\ dc..' \' Ít.iu rês
h·ic~:i.-, cnulJll'i t· com ns HI('\B •levCI'C.'i. Dignf!~so 
Y. Ex. p~t·ur sua attcn~õoo nn . noi<t tJ., prc;;o 
n . :..)Q. ' JIIO ach:utdo·f'~ H!l. c:uhnn <l•·S t.t cJclaUc 
dc_, Jo :! de S~t.cmuro do :~uno pns•a<lo, ;;ó 3l;<'l":.~ 
cH• lll <lo cor1·cntc foi o sc11 processo nprc;;cntndo 
no jttry : na p rimclra y i;5iL1. fJU\1 íiz ús. pris~cs 
l)m·gnut ~·t em quu estat.lo es1,n.\'a, 1·espv1ú..l\:! u·n1c 
ô cscrh·Uo que nssistin (L , -,::Hn., flUO estava 
prvmpto c q11c h\ ent•·~-t· em jn lgnm cnto Iltl j ury, 
fJU<l te\·c lugnr nn.qucllc mesmo m.:z : mns tal 
n:'io ncomeco11. O preso n. 8~> acha-se preso sem 
proc~sso dcsie ·1:1 <.lo Janei<·o d~ 186:>, o que 
ignnlmentc acontece ao de 11. ;lli, pr eso desde 16 
de ).I:lr~o <lo lS 1(\, illém de outt·o.;, como V. E x. 
,-~.-á <lo snus competentes obsct·vn~ües. E . outro 
objecto d igno do ntt2n~iio os -}lrctos que csi~tcm 
p1·csos, 11ns por snpposição de serem cscuv<>s, pCIL'· 
•1ue não_ nrrcstnüio, titulo de- libcl·dnde, c outros que. 
conf~ssao ciJes mesn'los que o são, u1as que 11. 
seu respei to creio q nc n~nhuma. providencoa. se 
tctu ·dnao, c '}UC cnuetaulQ estão sc111lo pesados 
it no~ilo, nl.!m tiO cstad.;, n1llicth·o c m·que jllzcm, 
al~nn~ tah·cz ~em terem r.onnnl'l tldo o u1cnor 
cnm~. Ant~• ele me dit·i:iíl· n Y. t;:x. procurcl 
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entendcr·mc p~ssoalmcu te com o ch~.:f•.! ,\t~ pu lida 
a respeito de qu:mto levo a~posto ; porém nada 
colhi ~m rcsuftadc, nutis do qnc <lpre~€ntar-mc 
um )H'occs~o ccmc~a<lo lm longo t< mpo contra 
o preso ].tij<uel Antonio Dut1a, do qual me qniz 
fazer cntrc~:a pam liJC ànr ~ndam.::nto ; por~n1 
~u o:igi qlw m'o remettessc ( llicíalmente, por'J'tc 
acllamlo-so o iniciado presa ha trcs amwe, cn 
ni10 quiz '!LtC tn!Yc~ se n1c attriLilissc tiio no
ttn·el omissüo. ~no é Ulcn fim r Ex.m. Sr. dC>primil' 
a ccnduct~ d(IStú ou d~qn.<:J!.o cmpt·cga<.l.o puLlica 
no dc:sempcuho de s:r:us <lc,·cl·c-s: ó sin1 quet'Ct' 
lan~at· de >n;m qualqncr l'espollsahili<lade qnc por 
"\·entul·a nlc po5~3. cnbn· p~la::;.. faltas rtnc mcn· 
ciono. D~.:us guan.J.c a V. l!:x.-Porto .:\.1<.:-gre, ~~de 
Dezembro de HH7.- lllm. c Exm. Sr. conselheiro 
Manoel ,\nt<lllio GalYiio, presidente da provincia. 
- O pramü1or publico interino, Jo((~tcün An
tO>liO de BG,·~rr.- C011fnmc, Allt&nio Jo,w' _.tf{c•Jso 
G'liÜna,·ih:s, sC>crctt)rio dQ. governo~>) 

« ~- 21.- 111m. e Exm. Sr.-No dllcio n. lG n 
·v. Ex: U:iri.r;;(1o 0~1 ~D do mcz p~s~t~~lo , forno 
aprescnt~dos factos juatilicndos pmtica,\os pelo 
chefe uc policia clestapt·o\·incla .)oito Evangelista 
de Nc;;léil'os ::i(lyilo Lobato, que uc111 patenteilo 
o 'lttanto ê dl<1 sntemntico cn1 hostills1n· o "'0-
vct·no geral C a iiàministrarilo pro\'incial, com
prontettendo-a n~o dnndo cumprimentll às ordens 
que lbc criio dirigidtls; agom l'C'SÜl·1llC :!lccres
ccntnr <JnC acllnndo-se cllc··com parte de doente 
e scrvi1Hlo 'm SNt lngnr o ju-iz de rlireito da!::~ 
vara clcstn cidade, Monccl Josú dú Frcitns 1:ra
Y:tssos 1\lho, -pm a se dnt· nndnnF·nto nos impor
tantes üalJalhos ~ c:trgo da J!Oiicia, dirígio-se a 
prcsiJcucin n este ultim'> prc,·cninJo-o da CO>lYC
nicucia de n;io il' tom(l.r nsscnto na assembl(·a 
Jc qnc crn. rncml.Jro; o cho:fc <1c paliei'~ rn·opric
tario poti•m, sem ter dndo parte ele pt·ompto, 
ap1·csentou-se na racsmn. nss~rnbli'a de qtlC tnm
bcnt c membro, c então forcoso me l'•)i na acLo 
dn insto\laçiio proferir n pnrtc do r€latorio que 
;·ni ttotndn no impresso que juntJ env;o a V. Ex. 

(t N'cstu~ circu111Sit'lnc:ios, coutin1.1{1lHlO ~s .cousas 
FOr este modo, uqucllo cJ:.cf~ de policia n pct·sis
tir no ('l11pr{'go que tc-n1, scrâ Jlor n.l,gtaua lr.:l· 
ncira mais prejutiicbl do que. tem siJo, c os 
I·esullaJas por certo ele dcsagradaYeis conscqtten
cins. CtnHpl'v 11m dOYCl' levando todo o occol'l'ido 
no conlicci!llcnto de V. Ex. Deos g-ual'dC a V. Ex. 
l?alacio do governo de Porto-_-\.le>gre, 12 tlc 1\íarço 
de 18-!S.- Il!Ju. c Exm. Sr. José .-\ntonio Pimenta 
Du~no, mi11istro c sccrctm·ío ue cstn<lo dos nu
gocios da justiça.- O vicc-pr~sidcnt~, .roao Ca
pi~l1'ano <I•: ,)lil·amla c Ca~·tro.-t:onl'onnc, A.tlfon;o 
José Affonso Guimm·ac8, secretario do gov~rno.u 

Sr. J:ll'CsidQnt<', Nt tenlw nind!l. outros docu
mentos pnra proynr a V. Ex. o :i. casa umn. Y~t·
dudc, ~ é quo durnnto n aclministrnciio da. policia 
dn prr.n·inci!\ do Rio Grande nclo nubt•c clcputn<10 
não hll\'ia scn5:o :t policia clêitaral, n prcven~âo 
das ddi~tos, a sua repressão, a criminalid:vlc 
dn S)ciedadc nunca mereccriio os ctüdai.los do 
no brc deputado-

· o Sn. s.:ú::i:o LollATO Ju:uon: -Xunca propn7. 
para os cnrgos policincs indi\·;duos inhibi<los por 
portaria do thesouro de cntrnrem n::~ alfandcga 
por .ladrões; . o senhor os nomeou para a ;il!a de 
;:;. J'o"é do Norte. 

O Sn. PnE~lDE~'Tli: :- Attcn~ão. 

O Sn.. CA~s.o.xs!:o :-Sr. ·presidente, o no'h,-c de
putado j•\ soiireu uma. motestia fatnl, j:!. te,·c ... 
nú :Rio Grande do Sul um incammodo que m() 
priva de entrar com clle em uma discussão 
calma. . 

O Sn. Si>X.o Lon.~--.:o .fv'!<fOti:-Isso >! indigno; 
ningucm está li'l'rC de soffrcr o mesmo. 

O Sn. CA-"~-~-"~:\o :-Eu refiro um fado, nüo f:tÇO 

TO~O 3. 

ntnn. injarin, c se o no1n·c· •lcputaUtJ ~ t:n.pnz qw~ c~Jn~ 
tradJga o que éll acallo de a'i·an'.:etL 

o sn: S.\.\':\0 Lo la 'TO .Texto~ :-0 s...::u fJI'OI!~din1enl•l 
t~ indig'HO de unt 1wmc1n honústo. Qu~.:l'l"!l' ::lchin .. 
callHlr·lJH: p0npw fui ,·i<:t ima J.c nma. Ulvh ·Slin. •! ~ ... 

O Sr.. l'nE~l!JE);Tl': :-Ord•)nt, Srs. Jeput:tdo.<. 
O Sn- S.\Y:\0 LOlü'l'O Jo:~IOI.:-Q11cm é 'JUC csUt 

livre dísso ·t ••• 
O Sn. Prn"lor.>:'r.E: - ,\ l tcnçào. 
b St!. C"':s:S.l';..;~(\.o :-Pnssarci.n.gol·~ a l.'Cspondc-L~. 

:i accusn~ao do llüllrc dcputat!o, d~ qnc tinha 
sido cn o cnnsndor do qno ú proc<"sso da n1u~du 
falsa il1stm•rado n:t p·oyincill de S. Pedro n1io 
\)1 oUnzissc o círr.ito qttc dcsoja,~a. n insti~~~ el 
se bõm que o nol>t'c llepntndo que tem aqui ns
scnto pel:t. mesma. pro,·inci3 {o ~r. ~cccj)J , c qnr"! 
C!Xercc com n\uita dl~nld::ule c l?robidndc utn htgül' 
na .mngistratura U!\(JUc-l]a pl'OYmcin. C (jllC foi O 
cncarrcgndo desse proc~sw, ji1 d·l~,;e todos os 
, scln.Tt~dmi·ntof; n(!cr-:=.~nno~~ a ~Rtc rc:;11cito ~ en 
tc·nho ~i,~tlr~. de accres~ent~r ~Igum~s 1mlo.sr~s. 

S>·. pl'osid~nlc, a polkia do '6. Pedro do Hi0 
(;nmdc do Sut f~~ tudo qnanto c1·~ do seu clc,·et• 
em l·clação .a esse fa.ct0. 

O Srt. SA--,·:i:o LOlü'l'o .Tt·;-non :-Apvia!lo. ForJ-) 
colli~itlos con1pl0tos 1 s=clnrr:ci111CIItOS do crin11.\? 
" cot»tudo os moc<lciJ·o~ r,,, sos ttc:mi o innocc:-1 tnd os ! 

O Sn. PP.liSW>::>;Tr; :-Attcnç~o! 

·O Sn. CA~~:,:-:s:\o:- Toüós os réos ·qn<õ forJo 
il.cnu.ncincklii como intrr1cluct-t!lrcs d0 notn~ f~lsas 
_forüo pl'CSOS, pl'\lCCSSfH.lO~ O ellil'l'g'l1CS !'lOS trihU· 
nncs. Qnc innucncin~ Sen'horcs, :pollerht. túr a prc
siJcncia no juízo dos julgadores pnra se Yir .aqui 
accnsul-a tle (!l10 por suu. c11lpa não éstavüo as 
l'ÔOS JH\ caUên·? Quacs fOl"i\0 ::tS faltas COn'1metti
(\aS pela prc.<idencia parn. qne a íonnaçuoüesse pr•J
c~sso ni'to fosse t·cgnlar ': 4 •• 

O J.igno magistrado quo formou o processo t.e,·c 
em seu poder todas ns provas que :;t policia rudo 
colhe1·, c se o proc~sso nilo pôd~ te1· o l'esultado 
qne ero. l'ara desejar, foi porq\\O as COit,ns se col
loc{uiio neste ponto. Borgcsr tun dog ''~os, tnlv-~r. 
o principal, dizia quo Ferreira de Alr.1eida ó <lHe 
lhe tinha en\'iado :>.s notas fuls:ts; Fcncil·n de 
Almé.ida LUzia. que ~t'f\ umn 1)u1·n. ittv\!n~:io elo) 
Borges, e que este ü qllc a~ linha. introtluzi<lo 
na província. . 

Jt, ,.ô páis n _rnsa que: o c.·xamc dcst~ n~gocLJ 
dcpQndia da confi·oniaçiio destes tlous r~os; log-~ 
quo n p'Jlicin d~ cid:;tdc da Pot·t~-Alcgt'!! teve do;
mmcia <k 'l"~ .}, orren·n de Almctcln era comph
c ndo neste n~gocio, prendclt-O c reme tt~u-o pa1'3 
o mo Grnnuc <.lo Sul. z-rns que acontac~n? Dorgcs, 
que YiO o negocio che~~\· a cst,:: ponto, dcu·s~ 
por <loentc, obt~vo pcnn~ssào pnrr> tmlur-s~ ll•) 
hospital, c deHc se cvadw. O que _fJ}zcr, po1F, a 
pre,;idcncin n~stc caso? RespOIIsnbtltsar aqucllc~ 
'lUO esiaviio compromctticl,,s nn fugn de Boq;cs, 
c é isso justamcnl~ o 9-uo se !cz, como you. 
provar {L casa. Aqut esta, scnho1·es, um olh~10 
do marechal commnntlante das :nn\as da pronn
eia. de S. P~dro do Sut com n certiil:lo <la sen
tcn~a que te\'O o offieial inferior que cs1avn cn
c•wren-ado da. guardn da prisão do quartel no d!!l. 
em quo Dorges se cvndio; es~c l1omcm está ~'Qm
pdndo senten~n l'cla crime de fuga. Que m~1S >N 
podia fazer? 

,, Cúpia ãas senrenras ~~? co1Jse17•o .ac pue;·ra, (/') 
COtlSell<O suz.wc:mO mzl<ta;· C de .JHSI!fa do (li·J'
''ic! ao bataliH10 1:3• <!c ín(i.mta>·ia, Manoel Joa
quim Li11s. 

sli:);TEXÇ.~ DO CO:>:SELUO DE G~lmF..\. 

« Ycndo-so nesta. cidade de S. Pr;dro do Rio 
Grande do Sul, 11:1 secl'e1aria do eommando da 

23 
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} .a bri~o.lln, · fn>n toh•et e ~~nL·ni~:io,. o processo 
Ycd ul.} Uo l't;t) Manoel .T.>n'tuim. Lius, fu.1.Tid do 
hntaih:i,, t:J• de infantaL'i:l, autv Jo coqv> <lu d~
licto , tl.!::;t..::munhtt$ sobr~ cllc pcrgttntn~n,:;;, intc1'· 
ro~atc n• o feito ;w u1 ... ~mo n.~f), e su~1 dcf~ . .;a, 
decidi().SO uniform~mcntc qn~ a. s~IJrc lil :\ c ttllnl 
so acha pron1da c o r.:·;> <lolla c OYCilC i.Jo : u de · 
chu·olo incu1·~o no na·t. :!~J dos de ~uurru Uo •·c . 
;::ulanw1to de 17ü3, qnc cli1. nssim : « Art. :!:1 . 
'l'o.!o s .. t<fado que occulwu· um enmiuoso o a bu.scar 
mci~s p:tra se e~capar a 1ucllc quo ~sli,·.:-r p1·c~o 
COlllO tal, OU O deixar fugir, OU SeJl1J. ú CllCt.trrc
gat.lo d1.: o gnall1:lr n;.1o }Juzcr toJtl::i :\S pre:ca.u
'.,'ÕI.'S p!trol. c~tc en·~ ito, scn't }?05tO no lu~a.r d.; 
e·xinliuoso. n E man.liio qúu n. uiS!-.0.5ic.ão do u1csmo 
artiJ;:~ se execute no sobrtl<!ilo rcu. Ci<latle d~ 
:;. Pcdr~ do Ti io Gr:mJc Jo S ul , 10 a~ Abri l 
•le 1S04.- Cw·/os Cy;•il/o <lc Cust;·o, c~piüo s~t·· 
v i nUo d~ nudit...u·. -Jl~1u·i~ue Josl: Jlo;•t:ú·a. c:'l!li
t:i.o prcsidcule. - Bernardo Joaqtcint P .;r.: l1·a, 
t enente intenogante.- Jouquim Ca>'llo.<o do.< ::;au
tos, ai.fercs Yogal.- lt::~uiuo JosJ tlo 1\.t.tscüJt..:H io, 
alferes vog:'LI.- Ja<10 .i\'<1JO>HI<Ct:lw da SUe a alkres 
\'Ogal. 

SJ·:~I'EX•.'.\ l>O C'O);SI!.t.HV Sl:N:.&.\1 0 

I:cformito a seTüt!.nçn. d(} eousclho dtl R'uerL':l , o 
conUcmnão :;w réo a dous annos de pris:1o, nt. 
t cn:.a 'l pnl\':\ dos !'lUtos e confissão do réu. R io, 
1-1 do Junho <.te IS;i~.- "U'o>·ci>·a.-Lima.- Cal/a-
• lo.- JJm·;·cto .- J'asconccllos.- 11>-itG. - Fc>·· 
í\ !ií·a Evito. - CaJ"Valho.- Bru{}.r.:..- Si~11-ü~s da. 
Silt;a.- Jlascm·e11has.- Est:i conforme, Joilo· <111· 
.>elmo <la C;·u;, t~nente scr~indo do sccrct:u·lo . 

O Sn. S-"·:to Loo,\TO -Jt::<Ion :-)Ias que onl~n• 
~o expcJirão para n captura d ·, Do1·gos? 

O ~n. l'r.E:JIDEl''l'li: :-.-\.llcnçüo. 
0 Sr.. C.,~s.,~s1o :-.-\. prcsiil.cncia cxpctlio a 

todas ns aut!>riJad~s d:J. provincin orJcns para 
:< prisão de I3org~s : a presldenda f,~,_ m:l.is, re
metteu. ao nosso mlnistt·o em lllontcvidé" copia 
<lo processo dn moeda falsa, porque se suppoz 
qu~ Borges se tivesse asylndo na t·epublicn Or i
•·ntal; sou capa7. de convencer disto no nobro 
•lcputnilo: mas Borjlcs nem cxisl~ no. pr••\·iocin 
de :>. Pcl!t·o do Rio Gt·undc do Sul. nctll nn 
rcpu.blica. Oriental, cst:i no•lde uão chcg:Io os 
nossos h· atados de c:.;u·ad i ~:lo. O '1 ue porém o 
n,>bre deputado clC\'ia fazet· Cl'il dizer-nos qunl 
fo i o rssultado do proce~so qtte ellc fo7. em 1S1U 
pdo me:>mo facto da intrctlltc~~lo de moeda f11lsa : 
tsso era o <JUC o nobru deputo.·lo dc\-~l'n ter feito 
ncstn cnsn. 

'!\o nnno de 18!() nppareceri!o c~duh\" f11lsrLs 
nn capital d~ pt·o•·incia do Uio Grant.lo do S11l 
" em ~:rando quantidade. Em cnli'Lo ndministmdo; 
daqucUa provincla o Sr. balilo de Caçupava , que 
deu us ma.ls terminuntos ordens p:1ro. que a po
licio., tomando conhecimento do facto, cmpre
~asse todos os meios possh·els para deôcobril· os 
ct·iminosos e captu rai-os. Qnal foi pot·ém o re
~ultado? Vejamos. 

« ~- 200.-Illm. e E:.:m. St·.-TenLlo-me ot·Jcnndo 
Y. Ex., em oíficio de 4 do corrente, que cu re
metta J?Or cópia a essa presid:mcia o processo 
<tUe se mstaurou sobre a. apprehcnsào de cedulas 
f~lsns que se fez nesta capital no unuo de 18!9 
<lc qnc rczào os orticios de um dos meus nn~ 
tecessorcs, de 22 e Z7 de Março, lS de Abril c 
::t de Zllaio, tudo daquelle nono ; e bem assim 
os mais termos a que se procedeu direetamonlc 
por esta reparticüo e pelas delegaeins de policia 
desta c~·ladc e da do Rio Pardo parn so descobrir 
c-sso enme e punir seus autores deven:lõ e1t re
mctter eúpia de tudo cxuplo dn' correspondenci'l 
<IUC .ltouve entro o ch.:fe de p~liein e u presi
dencLn ; cuu1 pre-me declarar u ,._ Ex. q nc não 

c.)nst.a nesta rcptlrli1:iio qua so hou\"css~ instau. 
r:ultJ proc•\SSO :tl~unt ~ntra o~ inh\>tluctoros 
dnquellas c-.lnll"'s falsa>, nem <t<to par osta 
ln.·sma r~~pnt·~.i ,;àu s e llóu'\·és.so prtH:t~did«l dir~c
t~ll\l,ml~ a. out.a'l>l3i t.cnnos oa t.Lligencia.s quo tu\\1 
scjtio a~ c .• nunuuica..-V~s f~ít.as :l pa·i!sitloneifl. nn.f[uol· 
lcs oflid-Js J e :'!~ c 27 do Março, 1::! <l , Abril c 
31 Llc ~[aio Ll.: 1:>1\l, ~ as orJcus do ;!:l du :\iarco~ 
14 o :):1 d~ Abril do mesmo a :mo, as ')unes vil<:> 
j untas Jl·"· c.i pias •vb ns. 1, 2 " ;J, ~:tpedida.~ 
a~s tklcgo~do< de policia, •·ccunwtcuJ~n lo COlll 
outra.; prO\' i Jr,ucias a apprcbenst<O da mo::da 
fal sn c a pris io dos seus !ntrotlLtclor•,s. 

((C onstnaJ Q·fiH) f!i\C 0 pr.ll\lOtOr pu.bliCO _junto tt 
1• \':l.L'!I- crim in~l <1.1 CJmarc:l •l ~st:1 capital po~
su'a algnn~ documentos conccrncnk'S a cs:ss 
objcct.u, Jiri::i lhe em d!'lto. uc ll do corrente o 
of1lcio jLtnt~ po•· cOilin s,1h n. -1. ,. ., qu·.ll cllc rcs
p ,mdcU.~ como V. 'Ex Y~r:i da c.:•pia n, 5l fornn .. 
c~n<.lo-mc os documcnLJ$ cuj:ts cúpia.s nln sob

·n.s. G, 7 c $, c dos quMs const:\ •ltiC t"nd•l ap
par;,chlo em circul:t~t1o ncs l :l cidu:lc algum~s 
c"Julas C:tl~as do \'alor de â' IS no jl t•cferido 
:mno Je lt! 1~. o Lldcgado do policia, tJOr o.-Jem que 
tiYcra do che(.; dn lllfrSma repartição, nzet·a novns 
<:!iligcncin; pnra. a appt·chensãol uess.'\:; ccdulas. 
e p~ra o de<cob<'imcuto c pl'l:;,To de seu.s intro
ductorcs, coo;c;,gu.indo súmeme apprchen cl.cr 2~ 
ccdulas, que entregou á thasoumria. t.lc fuzcnda, 
sem que, n.p..:znr Jas in\·cstignçüe:o; c intcrrog3· 
torlos a que - proc.!dett, . pudes>c :lcscobrir os in-
Lroluctoros. . 

"·comtudo pvJe ,-..,rifLcar qu~ P.s~as ecdttlns ll[l· 
prehcnliJas tinhiio sido t'en1ettiJns dn eidaJe do 
Tiio P:tL>lo, ond.o par.:ço quo se h:win f ->it,, a dis
tribulç:to tl.dbs, c ·se deYera p1·csumir que se 
!'li:haYa. o intro..t\letot· ou introductot·cs. N:Io consta 
porem n esta r~pnrtic:lo, nc'n pelús cJ,)c umollt<:os 
que tcnllo n honra de trnosmlttir a Y. E~. se 

. Jlli•l ~ sabct· se LOU\'C alli procedimento ·a! num 
onlcial, i1cm qual cllo fos.;;c, para se dcscollr'lr a 
vcrd:tde dessa prcsumpçêi.o. 

" D~s ccdula~ entregues p elo d~lc~:~do á thcscm
r:~.rin do fazenda, consta. do tlocumAllto n. 8 tct· 
ficado nc.;u ,·cpnrtit;.iio dn policia n d ' n. 72,2i;ü, 
para s•' not.:u·cm pot· clln as clifto•·ençtts que d is· 
ting1tcm n3 falsos das vordnu ·iras: porém elo 
documento n. \l const" tmnuem tcL' sido de,·oh•ida 
cssn ecduln ãqttclla thcsonrnl'in. 

« ~ndn mnis posso informnr n V: Ex., por<}llc 
nada muis consta, nont ,;e põ•le ,;abcr por esta 
>'Ot>nt·Lição. D~o~ ~unrde a V. E~. Scct·~tnrio. dl\ 
policia em Porto At~gr,., 2:1 <1~ Ju11ho de l~)lj. 
Illm. o E:<em. Sr. Dr. Jodo Lins Vici.-n ~nsan
s:1o de Sinilnln:t, -presi<lcnw desta pt'O\'incin. - O 
chef<J de potici:\ intcl'ino, Lui:~ .;l.l·cJS Leite de 
Olitcim JJ~llu. » 

v,; p;>is a camnm o pal'<lllclo entre factos iden
ticos occorridos na. pro,·i ncia do~ s. P<Jdro; em 
um, logo que se de11 o f11cto da npprchensiio, 
pt·oc@deu-sc il cnptarn. nii.o sú Ja.qucl1e em cnjo 
poder forão ncbada.s as notas falsns, mo.~ tambem 
de todo~ que furão indicados como réos do mesmo 
delieto; colUgidas ns pro..-ns, forão suhmet.l.idns 
uo tribunal competente que M julg.>u com todn 
a conscienein que o disbngtte. · · 

E' \'crdade que escapou-so um elos presos, mruo 
o homem eucarreg.:.do ila snn guardn JRZ em uma 
prisão solrrcndo a culpa Lla sua !:tlta de vigi
lancln ou do sea crime. · 

Ora, o que fez o ·nobt·e deputa lo etn lSL!H 
Hou,·en'io cedulas npprehendld:H, ft2:erâo-se ap
prohensões: mas qu:IJ fui o uni co homem que 
esteYc em prisão por causa dest:! flleto! qune$ 
forão as consequencias que dnhi resultáriio! ••• 

O Sn. S.\\'ÃO LonA'I'O .Tm<I~n :-Não pódc ba.v.cr 
parallclo quando ho;1\·e completa diver.>idade.do 
cit·cumstanclas. 

O S11.. PalEsJn.Kl<T.&:- Atten~o. 
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O SR. CA:o\S.\"X,:\0:- Que tliff\!rc-n<:t\ pois · ·ta!io 
e:tistc entro un1a c outra politira 1 

Nomcat•1o do ::>r. João Thom:rz de Meneus F ilho 
para supplentc de jui~ u•unicil)31 de orpllilfls •lo 
termo ún. Ca~hocira, e posten ormcmc <lele:;auo 
de policin de mo:s.mo termo. Sr. prc~idcntc, a 
lista: scxtupla dos supplcntcs de juiz municipal \' 
e de o1·plmos do termo da Cac!Jo~ira t i nl1a ex· 
]Jirat.lo macs dcDOis da minha cmrnda na admi
tlislra)io: tiv.e de faz~r novas nomcatõcs, e entre 
os nolncados eoflt~mplei um o!licial <io (Xc~dto I 
..-cfonlluào, pessoa tnuitú dis!intla pclll s ua J,o. 
I'JC&tiúado o outras qualidades, mns ()S~c ddlldiu1, 1' 

cans11tlo com o pe>o e Ol>lros trabalho~ negou-se 
n exeree1· estas fuueçiics ;. e•·a preci$0 pois com
pletar n lista sc:<tupln quo est.•wn. fmporfc ita, I 
sempre entendi que o facto súmcntc do. d <>Signa
.çâo tlc · uu1 individuo parn esse lugar n1io lho , 
da\'4 o dlroltu de ser couscrvaJ.o pcrmimcntem entc , 
como n1agistr!l<lo; devia lmYer o facto correspo~- 1 
<lcnt.J dn s11a aceita<;íio. O decreto de 2'J de :Mn>o 
de !S!ll sv torno. immutavcl u listei suxtup!o. 
quando nilo é esgotada; dada !l hypothcsu de ' 
ter sido con11J16Hiua aqueli:L de quo se trata, nflo 
o cstn.va; " que cnn1prin razor ·r procn~hel-n: foi 
o que liz nome,\11do o cidadão João Thomaz de 
Menezes Jlllto. Semelhante caso se deu tambem 
na cidodo de .l:'clotas; tínlu> feito o m.m nnte
ecssor uiUa non,et~çilo p11m esse importante mu. 
nici.l'io, mo.s toclas as cidades contcmpludas re
cusarão aceitar p vl" impedimc;; to legal, t\ excepçiio 
de u m qui! ern. advc.~pdc, e po1· isso mesmo sus. 
p ei to em nmitns causas. A •·cclumaçíio do juiz 
de di1·cito procedi ::. nomeaçao do outros ; ma$ por 
essa occnsirlo jul!(ando-se pr('jUdJcndo o unico í:lcs 
ü- e m ostrando desejos o c que sobro a ma teria 
houvesse uma decis>lo do govorno, ns~im o 1h 
l€vnndo o exposto ao conhecimento do Exm. Sr. 
m inistl·o . da JUSti~n. o qttal me re3\lpndCJ u com o 
aviso de l(J d o Janeiro d11 1~;)1, d•zenclo que a 
ruiciba inU:lligoucia era n \·crdacleira ; ').llc o men 
neto l.inba sido approvado . •.. 

O sn. S.w~o L úD.ATO J.:x1on :-Y<-ja a scgumla 
Jltlft() do aviso. 

O Sn. C .\"S.\ XSÃo : -No fl n:.l do s.~u aviso iliz 
S. E 't. qu e os que lh·esscm de ser nomeados d'orn 
em dia>tt<J dcví<lo occupa1· ·os Jugnr~s i ll{el·im·cs, 
pnssnndo os mais antfw>s par:< cim~ : mas isso 
,;c u~\"ul"n entende•· depois do. regt·a llsnun pelo 
go,·crno. A nomcac.iio do Sr. Joao l'ltomn~ ern 
t.lo nnno de I~; estava em escreieio muito antes 
lla dc~isii.o do Sr. ministro do. j tlstiça.: d~pois 
quo o nobre ministro d~u. cssn ~xplicnçào, toJns 
ns nomca~ücs foriio elo accordo com a Sttn don
irina. 
Ei~ o (uc~ denunciado pelo nobre llcputtldo. 

Quanto ,\ non\cução de João "fhomnz ]>llt"l\ dele
~:Jldo da Cachoeira, di~o que n \)rcsidcncia nito 
f l!Z rnuís do que u><~~r de um <.lircJto que lhe diio 
u leis do paiz. Ainda ni«J me constou qne ao 
ndminlstr9.11or da provinda recebendo uma cnrt.n 
impeti..l se imponha a condiçíio de ouYir a certos 
c deU:rmin(l.dos eonselhciroa $Obre a escolha dvs 
empre~;ados que com ellc devem !uncoionar. A nd
minilltraçlio da província -tem uma grande ·res
ponsabilidade; deve manter a. ordonn, ínzer com 
que se administre j ustíç~.- e os cit.ladí'io"s sejiio 
protegidos em seus direitos e garantias, e como 
pode na elle desempenhar este encargo se não ü · 
vesse a plena Jnculi!ade de escolher seus agentes, 
entre DS ~ssoas que a seu juizo sejão idoneas 't 
Qual é o defeito desse empregado! a sua ener
gia, a sua act.ividade'! ter sempre desempcuhado 
as ordens d~ Jlresidencia? poder pela sue, energia 
supprir a !alta de Corça de quo se 1-esente a po
liCia para eftieazmentc empregar-se no pesado 
serviço que dclla se exige? . 

O nobre depatado disse, pn-õm; quo esse de
legado qullndo juiz municipal tinha' oommetüdQ 

netos de violencitt n o t.'rmo dn. ('neho!\ira," qnc 
tendo a presídeneia t'CtP.bic.lo uma rc-prnscnttu;-âlJ 
do juiz municipal snpplente pedindo JlfOJYidench 
cont.rn t:l.oS n.cttJs, n:i1J fez o meno1· c~, ;o, e antes 
d~u·lhr. em recompensa a nomcnr iio de Jc]l)gatlo 
de p OJlícia. • 

Sr. pres!denla, o officio a '1UC allude " uou>é 
deputado é dntnt!o de 7 de )lar~o de 1~ 1 .... 
Est~va quasi desconlinndo qur. este mesm o olfici•> 
tinha sido >lm:t obra elo nobre <.tepu!ado,.porqw: 
qna~i C· incid~ t OI\\ a •'poca em que, sahindo da 
comarca de CneapnYa, se recolhia pelo t.=rmo dn 
C>tchoelr:t ú. cl~ad" de. l'or to Al··~rc:. ::\fos o fncto 
é este: en1 ·l de ~I~u·'=o do nlesmo anuo ti\·13 cl t~ 
snlcir dn ciJa..lo d~ l'o rto Alc~> t·c para nanspor
to.r-mo :'!. !ronfciro. de Uagé nftm de assistir {< 
Jl:lssngcm da dh·isiio do nosso cxtrcito P'\t't\ a 
Hnndn Oa·icntol, c pro,·idencinr do prompto a 
muit:ls cous as . Yé, ]'ois , V. E~. quo t enJo en 
snhido de Porto Alegro no tl ia 4 de ?l!at·ço, não 
cr:J. posshcl receber o ollicio a que allnde o nobr,, 
dépuw.dcl nntcs d ~ me11 regresso a P orto Alegre; 
foi, ~ais, nesse regrt!sso passando pcln vllla da 
Un.choe•ra 4ue tive cvnhecimento dos factos qno 
alli occorr&rüo, foi ~t:~!ão que subo que o 1• snp
plcntc do juiz municipal, não 11otlendo prosiil i1· 
ao jmy, mas tendo ;;ido ello o instaurador de 
um tll'uccsso qnc entro<t em julgamento ~ob ;~ 
preo:ideneia tlo :~• snpplente seu des:1tl'ecto, assi~
t indo :to trillun:~l ,ou coú1o autcridaue ou com•) 
cidatlão OU\'ÍI'Q. os mo.iores docs tos de um rabuJa 
t:nnben> s eu inimigo c defensor do réo, sem qaa 
o pr~shlcnte do tnlmnnl ch amnsse t ste (, ord~tll 
nem Jésse providencias p:tr:> C\'itar a continua
ção da sccnn. 

:Nestn~ circumstancias o j tü~ ntun ielpnl sup
plcutc lc,·antou-so em def~8a J)l"Oill'ia, c dirigio 
tambem pnln'l'ras dcsn~radavcis t\ pessoa quo com 
tantA t vl..:t·ancio. tlc presidente do jury o .insul
to\t·:t. O facto .; de~<"lgracla,·el , Sr. pres idente, c tl 
reeonhe~o; JnClS quem foi o primeiro Cttlpado '! 
o que fo.zcr a pr~sidcoci!l tendo conhecimento 
dcllc !auto:; mczcs <lcpois <lo prnlic:tdo ! c qaando 
mcreccl:kc puni~ão! 

O Sn. S.w:\o J.onxrll Jt:x1on : - E' horrível a 
justifica~lio do um attentnüo semelhante! 

0 Sn. C,\X~.\XSÃ~: -Seria precisa a inter,·ençi'i•) 
th nlltoridmlc super ior para isto t Não tính:l. " 
presidente do tribnnnl nas l üis o~ meios de so 
fnzcr t•cspoit~r c punir o ,·ordndeiro dclinquente ~ 
Quot·itt o nobra dcpntndo quo c•!O. iniciatlvn par
tisse d:l. prc~idencía? Niio entendi assim : maxin•~ 
constando-me qllc o pmecdim~>lto do Joi'io Tho
mnz dG Menezes f•lm nm dcfesn. do um!' nggrcs
slio mul!o cnlculadn. Se o nomeei par:l. dele_gndo 
de r>··licin foi pcln l'll:tt1o que já disse ; c .um 
homem muito eMrgioo, que reuno IH:;umn in 
telligencin, o disto n cnmam \"!li ~r uma pro,·n. 

O Sn. SA\'ÃO L o11.•cro Jt:~Jon: -Tom a energia 
<In turbulencillo 

O Sn. CA:SU~tt:\o : - A prcsiucncia tinlln tido 
uma denunein, dn villa ue s. Gabriel, de que 
llm nss(l.esinllto lie ha..-in perpetrado no termo dtl. 
vil[a da Cachoeira; era preciso.. pois, providen
ciar para snber sa c•-a Yerdo.de1r0 o fMto, quem 
erào os seu s nutores, e 11nrem-se ns providoncins 
neeessarias yara o processo e ea1?tura dos réos. 
A presidenCla ditigio-se para este nn1 CI.O Dr. chefe 
de policia l.Dterlno, que então era o muito bon 
rado Sr. Dr- Antonio Vieira Bra~a, e recomrnen

. dou-lhe que ofticiasse ao delegaao de policia da.. 
Cachoeira, que então em. IgnPc.io ·do Godoy , re
commendand~lbe que proeed~ a esta dilígen
cia : e no entanto dirigto-se tambem ao juíZ.Dl';l· 
nicipal Menezes para o mesmo fim, por nao 
eonliàr muito na energia do sobredit.o subdele
gado ; a camnra ,·ai ou,.ir eomo cada uma destas 
autoridnd.os rrocedet~ nesse caso. 
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H Prv\+inci:\ ,1l'! ~- l)c:.h·u '-.\.) Hio Gr.uhl·~ do Sal. 

l~:lh'\•.:-i.o d~\ pL·("s.tU.cnda élll Por1o Ale~rr·J 7 ~t~~ F~
vcreiro de l~}l-.-H.·s~r,~~ut() . ....-Hémettúnt.l() .n. Vm. 
"\lOl.~ cOpia. o o!lido jnnto qUe~ ~ll·nlJu llv .t.•c."'h~r d() 
.fniz nluaicip~ll suh::;t.iLlt.t·:l Jo tN·m;) ,J_lc !j. Gnhl'icl, 
..:hatnO SUôl ãlt.Cll•;.:"i.o l'Hl'i\ Q,.:, f~\ClOS lll.~l\0 e~p{)-i
tOS c n.•commC'IH!o a. Vrn. qn.~ faz·~n~J,) P\"I)Ctdt.~r 
~ob'1·o- cllcs ás n1~ns sl:l~in.s ~\YCl'igna~úes, inf.Hml! 
a ,·sla pr~sitlcncia uo restüt,,Jo Jcllu~. Jk,·v 511!· 
vcrtir·lbl.! que nesta nlCSHl!t Uat~\ Jnc thnJo ao Jmz 
lLHltiicipa.l J.o tüi'l\10 do. Cu.c:htJeira, e::dg-in.Ju 1:uu .. 
l)cln o~ necessari,,s r:oselarccimentos~ D~·os gn::trLlc 
a \ ... nt.-Jo(io Liu.5 1-itJira Cn.ns-UnstfO (1.~ S·i.n(JHúJI. 
-Sr. Dt· Antonio Vieit·~ Bt·a~a, c11cfe. dé polioin 
lnk•l•ino d~s1...•1. pro\·indn..- ClHlf•n·me, ... -litLOlliO 
.los<! Affonso G!d.tiHli~(""Fes, sccrelari .. ) do ~.n·cn1 11, JJ 

.Ainda hoje; S\·. prcsiJentc, est·-'11. l""c.t· s::tlH~l..' 
•.]li.'JC;:; for~o ns p:t•()vitlcneia:i Jn~lns pelo cx-'-h-'l~
~<\Jo d~ policia do L::rmo da. Co.\ChiJCÍL"fl:_ ~ 111:ts v 
j niz lllnnicip~ü r~:.::.pl)l\d"t..'U·m.c pd;l. scgtuntc mn
ncira ~ 

<~ llln1. e Exm.. Slw.-Em cmnp1'Ít1H!11tü ús onlot.'llS 
t.li! V. Ex., f.!X~n·ad:.\s atn. cfl:iciv de 7 do cOlTO:níC', 
l'Cccbiüo no dia 10~ dirigi-me 110 tlin scgrtlnte ao 
;-,a disLrlcto do te t·mv dest:1 vlll:\; co ~·e:sulttt.ndu <.làb 
hlU~tgaçrJes que coJn iodo o sigillo procedi, Yêri .. 
lir.;:.r-~e a yeraci•.lnde do filete rcla(o.do no ontro 
officio que P•Jr cópia a~ompanho» aquetl", cflúc· 
ittei as pri;õcs de Luiz Antonio ue Y:tl'gas c 
Theodoro. Pir~s, fnltando a de Pacifico Jose de 
Souz<l., po1· aquollé$ indicado complico, por estar 
:tuscntc do nnmícipio, e para cu_ia cnpturn jl pro
,·iJenci.~i deprecados; e depois das ind\spensaYeis 
inf<>rma~ões <lGs <lito~ p,·esos, que 1ol'ão r~dur.idas 
.n t~rm~Js, ô por en.es nssignadOS1 p:tra. os fins 
('Onvcnicntl!st Sú"tli em. dh·cc~ITo no Passo Ue! 
~. Lucas, :JD lc~uas di~tante dcsln ,-ma, c logo 
110 dia 1~ conchli n diligcncia, conseguindo d~s.
courir o cadnYor do a<s:tssínndo, q11c se ntlla so· 
pulw.do em unt cemiterio> junto i\ fazenda de An
tonio d'AYila; e procclendo 1\ nulo de co1·po de 
<lcllcto, notarão os perltns que faltava a caveira 
,, um b1·a~-o, pelo que soube que os a,;sa.ssinos, 
depois de castra.••etn, am putnrcm um braç,o c re
jeitarem a infeliz \"ictima, dccnpitúraO·l\! ! 

" Comquauto os índiei;l.(!os no nct.o da indn.-.a
olo dissessem quo su tinlliío ot·<lem pot· e>cripto 
do subdeleg-a~o Francisco B.il.>dl'ü l'into, para 
pren•i~rem o n<sassino .\Ianoel Al\·es dos Rois 
,, s~us irmiios J~ãc e Domin~vs. todos filhos dQ 
k'lút•üncio de tal, conh~cido pOl.' Alho Macho, e 
conduzirem-os para a fl·~gttc>.ia con\ segurança, li 
YOZ publica naquelle lugat• q~tc fõl'tl. com consen
límeato do tncsma St·. l'ínto que se c•>mmcttel\ 
~emclhante crime, com acquicsccuciA tambent do 
subdelegado d!L'luelle úo d1~tricto do Púo Fincado, 
prov .. da ate com seu silencio. CJm·<·m observar 
que os assnssi nos g~:t.iio a Ui uo nvme d c uons 
homens, a de;;peito âe ter sido autor o velho 
Vargas de outras '"ict\mDs, a tltulo de inimi"'o 
() perseguidor de lc.dr<:ies ; c do mesmo beneficio 
·não desfructiio o asso.ssinad•>, se 11s irmãos e pc.is, 
<1ue pelo contrario são dcsconccltuados. 

« Finalmente, limitando-mo ao ordenado no $U
pradito officia de 7, achüo-sc presos nas ta ,.;u,.. 
aq u.elles dons indi>iduos il o1·dcm de Y. EO(., e 
confonne se dignar determinar, §>C continuação 
da !vrmação da. culpa aqui, ou na fregnezia 
de Sllnta Maria, que será mais util em co;J.se
quencia de facilitar o inquerito das testemu
llhas moradores naqueUes lugares longínqllos. 
Deos guarde a V. Ex. muitos annos.. Cachoei1·a, 
20 ·de Fevereiro de 18M. - Illm. c E:.:m. Sr. 
Dr. João Lins Vieira Cansansãó d<J Soniml:ni., pre
sidente desta provincin. - Joao T1to•n= <le "lle
>lc->es fill•o, J ui ;o; municipal e de orphiios. -
Con!orme. An!o••io José A"ffmJ.So Guim.aJ·âe.<, se
çretario do govern~. ~ 

E' aind~ u me~•uo João Tbomv. de !lfcne~cs 

qllotn rcz ~ itu)'ort:lnte C.lpÜH'a do m:lior dos as. 
sa;:;sinos qac l-.!m tido ~ pro\~in~ia. ,}tJ .S. Pcd1~.u 
d11 Snl l1a muito t~r.npo; fal1i) íl~ DOlningt)S Jos-.! 
B~l>l.i~ln . 

t) 5[!. 8.\.Y:i:(J- l...on.\"1'0 .Juxion:- E;se: .as.sassi~1o 
f,; itlllOCCl\t:tlo por esse mesmo juiz municipal 
em um p-rucc~so ;LnteriOL" dt! cnme de f~rimento 
gl'a.\'e, h~·wm~do at<.) a p1·ova tht confissão <lo rt!i..l. 

O Sn. C.\~to..l~::'lo (lt:ndo) : 

"ltlm c Ex111. St·. -'-lioj<J P-~l:ts Jez hot·as da 
nl;"tllhti, rúcehi i) offido da \"". E:•c d~ ~21 dL) col·
rcnlc. ot·.icnnnrlo-me pt".)Sifll' ao sol<l:tdo parti· 
c.ulm· .Tüã·J Ah~c~ •h\ .F4)Ut,)ura U.it"Jllill~l.O todo o 
n.ux.Hio pn.t•a a dili~~nda dt) quo '·elO o hle~m.o 
incumbido~ a que íuí cumprido ltnmcdiat.amrmt.ct 
fnzeutlo log.) pelo tenente du. guarda nftciom.d 
Bcrna.nlinu F'L';\ncisco llha, ctn c.Jmpanhia. do dito 
lUqtlinho, ccrc~n· a. ca.S;l. da ~Ii..,tlr-1 Pedroso .. e1n 
q uc rcsi(lia Dümingvs J 03t!- Baplista. ; n1as niio 
~c cnconh·ando al\i o dít~ Jhpti<tn., por tet' via· 
J:tuo du·•~ horns ant~s di~ dilí<>~nci(l. liz em acto 
Sl.l.~llítio as mai:; estricta.s inj1:l

0

g::tçlj i)S no referido 
PcJ.roso iLCCt'ca da derrota Olt camini!O que S~"IÜO 
o rt?fel'iuo Baptista, c colhendo pot· sutts l"esro';.;tas 
Yilgas RllSjleitas da. tlirec:ção do fiJgitil'o. 1nandci 
sem pet·d:< de momento seguil· o dito tenente Ilha 
c soldado pal'licular Riquinho á chacara do-finado 
I::;nacío Adolpho, ·aonde havendo-se os r~f>Jrido~ 
cncan·egados üa d iligcncia. com a maior cautela. 
c acerto, dei,.ando os cav,\U03 úqucm do urt•oío 
da Ferreira, forão n pé com a csoolta que o~ 
acompanhou cercando a dita chacam, em a qual 
pouca> honts ante< ha1·la clwgnrlo o ~up!·adito 
Domingos Jos6 R<pti~~a. que fúi prc>o. Officiaudo 
nesta data ao Illm. Sr. Dr. cttcrc de p~lícia, lhe 
tmnsmitto al::;ttnlas tnformttç(ies l'clu.tiv:tmente <'O 
preso, que sen·iraõ talvez parn descourir n crime. 
Doas gnarde a V. Ex. Yilla da Cnchoaira. :H do 
Agvsto de 185L.- Illtn. e Exm. St·. Dt•. Joiio J"íns 
Vi.;.ira C~nsans:io de Sinimbll, prcsidentê da prll~ 
vincia.- Jn{fa Th(Jma: de ]l{ena:cs filha, jui:t 
mu.ni~ipal a de ol'phiios. - U.>nformc, A>ttonio 
.,··"ost} .d..ffon:to Gu.iHlaí·,{es, secretal.'i.O do g,)vern;>~ u 

Esta autoridade, qu11ndo apenas cru juiz mu
nicipal supplentc, exccutlll·a as dilígencta.s da po
licia p01· esta f~rma. 

Tendo o delegado de polida rceonhccí•lo a sua 
incnpacidado de continuar no cxcrcicio dcst" cm
p•·e~o, pedio demissão, c a p!'csidcncia, 1111 nu
cessidrule ue nomo1llL' quem o sullstituisdc, m>meou 
o SI'. João Thomaz de Menezes. 

No:gocios de S<mta .l\[al'ia cl;r Jlo(•a tla J[ollto:. 
- St'. pre>identc, sobro este o!Jj~cll) a. hnprensu. 
do nl)ut·c deputado tamlle•n me Cét ncrcs n.:cusa
ç~cs. O ract•> deu-so pela seguinte ma•wira : 

Houve u•na tlcnunda " nutorldnJ.c polieidl ela 
que um certo G•!ralolo Alv~ Y~no.lin carue no povo 
eom pesos fft.Isos; o liLlWClcg.<<lo,_ homcllt leig<>. 
que uào tiulla grande conhecimento da> diS{'O
si<;ões pcnaes c do codigo do proCilsso, classl!i
cou logo o \\rime d~ estclli'.lno.to c 1nandou pi'<!nde~ 
ao denunciado ...• 

O Sn. SAYÃo J~oD.\TO Ju:<IJn: -E este proeêd\
mento !'oi ju\gndo muito 1·egular pela. p~esí
dencia 1 

O Sa. PIIESm~T.E:-:- Attençi'i.o-
0 Sn. Go~.:<SA...'\'SÃO: - Conservando ua pr>sao n 

e~se GJr&ldo instaurou-lhe o eompetente processa 
com n formação da culpa; m:l$ o qne fez o réo? 
Em lugar de esperar que o processo eorresse os 
seus tramite3 legaes, ente.n~eu que &eria mel~o~, 
para livrJl.r-se logo -da pnsao, requerer ao JUiz; 
de direito uma ordem de habeas-c()rpu.s, e <le 
facto oom o soe corro . de . seus amigos de11 esse 
pt~.Sso. O juiz de direjt.>.~m lugar, porem, de dar 
,. ordem de h.abeas-cQrpu$ pelos meios prescripW$ 
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t\o tiL G J o codigo d~ prOC('SStl : <·x.p~ }h, u m;\ 
hrJeu\ dl.) sollt\l'.l, proccdilllentn !tl1dl"õ.Hncutc cou .. 
irnrio ao qu~ t~ria. u 1n Uli\gi.sh-ad iJ (}ll l '.ni:!IIHn~ 
. ..;oubctise lloS3ln pcnho.r seus U~vcr\'\s: t!Xpc lllo esl'5a 
ord~n1 .lo so lt.Ul'Q sem Í()L·muliU:t•lo alguma, e 
seuJo cllo. arn·.: -;cntadn, não no t:l!:_cnr,~ito . ,POL·qu\l 
n:t. pri.s .-ro CHltlC' (.•st.~xa U: 1·ahlo uu.o o ho.no., tuas 

..:.t.o COILHH!\1\•l:J.ntc da !ur1; ~ polkiat que 1.1 gLl.:ll'• 
.t]n,·n, t..lUYJdnudo e~te Un nnthcntíciUallt' Ua lH·Jem, 
(!lssc aos ~mior.os de (;amido 'l''c . c t·:io <i .:lia P""' 
ta,lot'üS <[l\C c;tnmlo ~ preso ;, _disposlç,io •h nu
torht.vlc policial, " cl!11 eumpr1:1 apr<l'o:nt;tr ~ssot 
Ol'di!m, o que de f ttc t.o f~z : c I''~''<JUC o Sllbde· 
leg-ado lhe rc . .;pont.lcssc fJilO qucrtrL t ·nnp'> para. 
{"X;).Illinar SC o\. . Ord~m Cr3. lc~!\1, \·oltn.ntJ•> COlll 
·~s:m re, postü nQs ::l.migo.~ de <.ieral~lo! estes. l!O· 
1nens SC:l1l mt:lis cer~monin acmumcttcrao nJ'r1sao, 
tit·ár.io n Gor!\ldo c o levü.riio por Uhlnt~ a c<1sa 
do subtlclr.gudo. o qual, \"lllhlo o proso sol_çJ , 
1nanUou ntn\$ dcllo pessoa s Uc co 111hlll\1,, c Cün 
senniu t·ccolhCl..o de no,·o ú cadi~tl cf)JU snus c..>m-· 
pa~•hcit·os, <londe aiaun forão soltos p<n· · mn tt 
liOYl\ suppostil ordelll de hul,~r,r.s-r.ui'J)I<S. <.?1·n, 
sonhores, quc1n dtJ\'C sal>cr m~hi ~.lu 1~1 '! u1n JUlZ 
de dit·eilo ou um bomen> l~•;;o <(llC ap•na~ su 
prcSt'l a SClTÜ' por o bcll1 pultlico lltc cxi· 
::!h~'t .. ... 

O S 3. s .,'l::\o J.oó.,T.:i J1:x1o" <li~ um aparec. 
O SR. CA:>S.\"S:\o : - Queria o noltl'C dcputa~o 

que démittiSSQ a es.o;c ,;ubdelc~a.do, c q ue nüO 
l'CPl'.:l\'ns,;~ o proccúimtnto do J UIZ de dtre•to? 

O Sn. SA'\':\o Lon.no Juxtor.:- O ch>)(c de po
lida pedlo com insistcncia n d emissão cles$c 
subdelcgntlo · 

O :>r:. C.\l<~.>XSÃo: - Nüo l:OU\'0 h\1 l'v(Iuislo;.~o. 

O Sll.. S.w:\o l.on.\To J u~wn: - Heq uisitou offi
dnlmoJJt~. c n:io obst:tutc foi conservado. 

O Sn. Pm<SIDE~n: :- Attençüo. 
O Sn. ÜA"s.\~;;:\:o.: -Se o nobre- deputado con

tinúa n !UU'·IIln npnrt.es s2melhantcs, cu uei'I:O 
.a calma qtle d<;>sejo manter c l ho rc;;pond~roi 
.com energia. 

O Sn. S.\ 'I:Ão LOll.\TO Jcxio~:- O senhor n:io 
me poder:l. sujnr senão empt·cslnndo-me ns suns 
lna7.ei~. 

O Sr:. Pnl:~It>E:~TE: - Ot·dem ~ 

. O Sn. 0,\Jis,,x~:\:o: -Sr. pt·csidcntc, <}t1eri1t o 
nobre deputado que eu fizesse reenhir todn •• 
l'Cspon ~abllidade sobra uma tllttcrldadc lci!jA dei
xando p~sar hnptmQ o acto de um magt~ll·ado 
!luc !mv1n mnndado soltar um pr.:so acm IOnua-

. hdadc ttlgumn. 
])e,·o ll"OI'a declara~ ii. camm·n. que o nobre 

che!~ de poli c in dn capital Jn pro\·incitt .de S. l>~d.ro 
do Sul ndo e:tiglo o nem mesmo p~dto n dcmlS
siio des$a o.ut.oridade; llx~ndeu o fllcto e nsun1·dou 
as providencias da prcs1dencin. 

o Sn. s .w:\o Lon.\TO Ju"IO[l.- Exigio, el(.izio. 
O Sn. P nt'.StDEXTE :-Ordem ! O nobre deputado 

tc1·:l. oceashlo de •·cspoude1· o.o oro.dor. 
O Sn. C.<xs.•xs:\:o :-Póde scrquc J,ouvcssc \'On

ta.de de se pcdi1· n destituição dessa autorid.ade, 
mn.s niio se pcdio; nlém dê que esse indh·~duo 
era apell3.5 t~rccíro supplent<:, c o q•.tc convutlta 
crn intruil-o, mostrar qu11l ern o sc11 deYcr, de
finh· suns attribuiç(ics, estrn.uhal-o do$ erros com· 
mettidos; fol o qt\e fiz, e :tlz mais ninda, po~ue 
ordena rido ao Sllbdelega.do que entra:;sd immcduL· 
tamentc em exercício, privei ao referido suppleu· 
te de . continuar ua JUtisdi~o. 
· Pois, senl\ore$, em uma pro\·inda como é a do 
Rio Grande de S. Pedt-o ao Sul, em que ha 
d itliculdades cu\ prvvc1·-sa · os cargos policiaes, 
cargos penosos que vi por amor do bem publico 

S•!r ll\:'1'"!1 J,!J ic~c;:\o ::t..:>s a g:entc...:. J o gov ,; t•n tl, silo 
:t. ~.-~1 tos o rtJiu:lrin.mf'ute c•::.1n gra,·c~ ~;\\!''Í licio.s,. 
<Jc\·üt c u r• l)l' uru. sim phn; ~rro t[c~ eh.l.;.&.tJ:io. d\! .. 
mit.Lil-o"! ]).:-\"in F.lt praticar c,.; tc u...:t..,) ~Vtn~ute Jl:l.t'a. 
~:ltu;:f.-lZ l.-1' AO noh•·c d~pul-:l.do c a $l~,, :-; tWJJ:,.:Os, 
os cplt\:!S d~saj~h·ã : , pú\' t o ,:lo~ s o3 m :>~l·)S })•it· tro
l>~-;=o:3 {, u.linhn it.'duliubtn'kilo ;~tlO it(llO$. ; ·ccl~ l 
.,naçi.;l!'3':', e depois c.c)t UQ ndur qu~m qacirn cxer • 
Cúl' eargos dosta . ordaiu em qu~ os se rvidores são 
::;acrHicaUos u o otli;> lia·tuclks cjJ ith·a 'JU.~Ul 
pt·occUl.':m uo cumpriuH:nt u de !)llt\S v_ln·igo.çücs? 

O Su. S .l\'.\1> Lo1~.\T,, .Jl:!-:Ion: - ú Sr. s.tt! o 
remune:l'OU (l)m o p •.)S\0 de tcnet\t e . Utt s uarJu 
n~ci(Jn n.( . 

O Sn. Pm!:StJ.JE~~·•: :- AU.cn~fui. 

O. Sr.. 1;,'""'"~:\o: - Se postoriormento a nssP. 
facto, 11omeci-o umcinl Q:a :::na t·da n1u:iv nnl, é 
porq ue, $r. ~rcsid:·nt1~ ~ C precise:. \.plc V. Bx. \: 

t o nolJ t·e rninistrü Oa j ustiça :-;aiLi'io Ullla cousa~ 
no llio Grande <lo 8u1 lra lrcs eln;scs !.lc..guur
das na.cionttcs, :'1. prin1cit·n scn·o pü ra as po.nr.àu.s 
c r·rocissU~sJ a. So,_•gunt.Ll scn~o }):1.1'~ tl.S olci~:ões, 

• c a tJ1·ceira pnra ll~[.mJ.t!l' n honl't'l. e J ig-11 ioln.de 
do p.uz : a cs\(1 ulLHrm classe p~rtcuco o offic"ü 

' de quem se tnltn, p .• r;Jll" mardlOtt c f~z part~ 
do no.<so bt·loso n~et·cito 'll\IJ fui plant.nt• o p:l.\'i 
lbão do im~l'ill n:l s margcns .do Rio dn l't'<lllt, 
c pois n5~ de,·i:r:t cu d.; alg:umã sortu u l'eeom 
petH.al'? 

:>cnilorcs, cu n~o tiull'' illlcrcss~ al;:um rcs~r
Yado li:J. 1>1'0\'lncin <I •> Rio Grnnd~ do Sul, o 

! uuico intet:cssc que cu ttnha era· sútnc11te r ... ·s~u
belcccr nlb a ordem, promo,·c•· por todos os me1os 
a meu alcnnc~ o engrnnd,>cimcnto daquoUn p •·o· 
.-incia, rorliíicnr o espiriw puhlico e impedit· que 
s~ rcprodu7.isscm factt>S que até cntiio se dcn lo, 
c que e do .desairosos. 

O Sn. S.\'1':\.() J.oD,\TO Jt:ston :- A ma lot·in dos 
rio·zrnndcnses pro~csta encrzicamente con ~ru essas 
suas pahwr3.s. . 

O Sn. 'fnw • .ssos :-Eu pcb ni!nh::. pal't3 i:,;nal-
mentc protesto . 

O Sn • . B ac$Q<.:I:: d l um ap:trle. 
O Sn. PnESID'-'XT E :-Atten~lo. 

O Sn. c.,"S·'-"s:i.o·:-Senhorcs. n a ·p,:(l\·incia <lo 
Hio Grande até minha cbeg o1da se t1nhào C>lll
mcltido a ctos mui dcsail·osos eni · eompr:ts de 
ca\·allos em passngcm de co•1traband os mesmo 
dcb:lixo 'das vistlls de certas autoridades, em fur· 
tar-sc o. firma tle um pt·csidcute para roubar-se 
4S:OOOS c outros factos que sendo prnt ico.dos 
por ~ncos nen1 pol· issp~déix:io de .otr~uder u 
tod:os. - · 

O Sn. Dnt'~QCt!: -E' uma insinuação que rc
pillo; discutt\lllOS com frantlll~Bi q ua não tenho 
medo. 

O Sn. S: • ..:lo Lov.\TO Jcl<tou;- Sejn bem posí
ti ,.0 , e fique certo \IUc não podcrú. me sujnr seniio 
etnprcstantlo-me as suas ma~eln:s. 

O Sa. PnESJt>E XTl!: :-Onlem Sr. deputado Sayüo 
Loba.to Junior. 

o Sn. CA.\'S.~l'SXO :- Fallci, sr: pl·esidente, .sobre 
a nomeação de João Tbomuz de Menezes filho. 
c sobre os ncgoeios de Santa :Maria da Boca do 
Monte : agora fallarci do perdão do ~nente An
t.:>nio .Joa.q11im l~erreira Pinto, que f<>t perdoado 
pelo pode•· moderador.. . . 
· O Sa: S.• Y:io LoB.\ T<> J u:~xo11: - Eü o que peço 

··à cama.ra ê que m e deixe responder. . · 
o S~<. Snl:o Loru.To :-E se não deh:ar-llle Tcs-

ponder o paiz julgar.i.. · 
v~ Sli.. DEPI.,.'l'ADO :-E pcrquc a QUI!ara o nii.() 

deixa.ri fallar? · 
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O Sr.. T.• .•.. :~F.~ ~--A <"::UlH\l":l tc~'ll .. lado sempre ; 

l~rga. 

O Sr~. l 1r.E$lHKXTE ~- Atlt~nt;.iio. 

o SI::. c.,~~.\.:..;:-::\1):- SJ". Pl'~siJcniC', quiz-sc lllC 
fazer r..:::.op"-n•:ioL\·d pdu ~xcJ"cicio c.l~ un1 acto Uc 
tnn p~dl·r inc:;p~:m~avê1 ; c1·do que n"lC l10jc ainUa 
11ão ~c ft'Z :ll'Cm-:ai;:1u nlgnm.a ucstn caso. po1· se 
tct· c.:Onl~Cdilto ua1 pc'l·llii•J n nlgum criminoso .. o 
ac-to tlc JlL•rd~j:ll' •· uu1 m.:to t:'"1u Hol.n·c, que cona
pét~.! UJlí~amt·UlP nn _pnth~r l!lnis n.lto coll()C:ldo, c 
<flltUtdo ~·!'i~l..' ndo t' ('Xt.'I'CldO toclas as nossas 
C()ll~d••nt'1i'l8 I}I"'Y11 Ul l'l'fll' (}UC fOi filhO da justiÇ~L: 
n nol•rt' tkpntado p\"tl't··w, qnc niio podia ferir tão 
ai L~•. qui1 l!Jl~ fn~L"r r~s.pcJnsn.Yel llút t:ssc neto; 
t\gqnL·L·t·tHIO-~P, -·~.)11 n:io poJcndo demonstrar a 
pnrtc t!o eunl ilq.!t!ll[(' com (JllC. cn concorri para 
b:so

7 
n Hollt't) tlt•pn1ncln ~lpCtl:::t.S se ~ontf'nton Uo 

:tccnt;:ll·+uw t\L• JH"ut('d0t' <lr-s~c criminoso .•. 

O 81:. S."-:\ v J.o:.u.\T<l ,Trxton:-Eu ftl.llci em !Jy
pot.lh.'~C ; tH:Osc litl•~ d-.!sL·.f~n·a s.:r Jn fvrmad\J 1 pot·· 
que l!lll h1ilt) ü CllSO D l'i!SpOnSU\"cl lo O lllini~-
1-C~·io. rot'tpw csle :ttt.:mprc t:obrc a. corUa. 

O S:L P1:1~"'1PE:o\'l'l·: :- .-\itent;âo! 

O Sn. c·.\~~.1.:-.:s.:\o :- S1·. pt·csiLleute, pcÇQ n attcn
çüo ,1,. Y. l!:x. 1 al'a o oflício quo vou lel', c com 
o qunl c-a cndl'l\!cui no consdho de minisü·os a 
pc1iç:1o Uo t~·w·ut~ .;\nlonio Jouquh1J Fcrl' úh'a 
Pinto. l~s t '· hnwr.·uJ ~pw .n.cnlJo ele JlOrncnr tiJJ]J~ 
no. t·c:aHdntlc cnnnnc·ttillo un1 crime que a.Jl'ccta 
1nuho tl·~ pl·rto a n.orul pnblicr~, 1nas esse l1ome1n 
C"ra 11n1 iuf liz, conhvc;.•u tanto a r:;ua d~gra~uUa 
_posiçiiv, •111~ 11e1n tc\·c corngcm llc negar o olctu : 
sua mulht·r, a sna primeira c YenladcJra mulher, 
con.lt·l·.,a.:ln ·~ aml•runha(la sob o r·cso de uma 
si:tm~:io \'crJatldraulClll•; infeliz, lcmbrOU·sc da 
t'(tl'."Ot'l't~l' !1. t~s~e t1u:-~nnro dt':r>O~itndo nil. mollnt·
chín. c.·lln~ . .'tl a tlêJIOf.iit:u· 3S suas lagrimas ê ::ts 
.suns snp}'Hcn.s nos p~s de- qn(lln a poUil"L soc
corrCl'. 

~olo·S<• <JllC ~~se htnncm jõi. cst:wa l.lasianla 
ca.~tigaJt_,, po~·•llll.! ~(·nUo tc:ncn c do 12'xcrc:to jú 
hnv;n P''l'tlidu ··~se poôlO c as honras n ~lle in
hcr<'ntl·~ ~ c n:"'ao cstnria com is:::o sn.t1sieita a so
cic.Jn,to) ? ... :IIns <'úlllu o m~u unico fim é moBtr.n 
ú cmwu·tt tJll!ll f<li o contin~ente com t)UC con
co'tt•i parn N!i~" }lC·rd:ío, von le1· o ofllclo cl.e q.tte 
lm (lOUcn fulld, c <!UC fui conce))i<lo nos seguin
tes t•,I'LIIO~ : 

"X. &~.-Jilm.r; Exm. Sr.- Cnmprc-mepas;;ar 
:is Jn··ws <lc ,., Ex. o incluso 1~e:querin1cnto do 
t~n·~ntc <In 10'• l>utalh;io de inf.mto.da Antonio 
• Jo~hJUinl Fcrn::ira l'.i1otv, accusaiJo perante o t.l'l· 
lmnal· •lo jury tlesla eapital do crim.: de uiga
mia, pelo qual foi sentenciado a sctP- n.nnos de 
prisiio slmpi(•S 110 g-riLO maxlmo do art. 2!~ do 
codig-o uo processo crimiual, cvmo Y. E~. ver>• 
dos docmncutns nppcuMs ao mesmo requerimento, 
qne O ÍllSh'Ul'lll lltl fimnn do decreto n. l!04 de 
12 de .Julho lla l&il, menos cópia da contt·arie
dade do libdlo, porque o réo n não apresc11tou. 

«Dcos guarJc a Y. Ex. Pnlaeio dn prcsidencia dn 
provinci:> tlc S. l'curo tio llio Graodc do Sul 
em Porto-Ale~rc, ·l de ::-ioyembro de 1853.-Illm. 
e Exm. Sr. Jostl Tlwmaz Kabuco de Araujo, mi
nistro c sccrctmio de estado dos negcetos da 
justicn..-Joao Lins FiciJ'<I Cansansüo ae Si-
1lim~ú. » . 

Eis, Sr. presidenté, a contin~€ncia_ com que 
entrou .a presidcncia de S. Pedro do Rio Grande 
du Sul no perdiio du rolo Antonio Jo~õ Ferreira 
Pinto. Nada mais direi sobre este poDto, 

Fa~eorcs ao< amigo.<. pm·seguiçao aos ad~ersa
, . .; os.- Os deus f~ c tos que forão :~prcsentados ã 
~asa, Sr. prcsident~, como pro\·a dê que cu,fazia 
favores aos amigos ~ perse~uitão a-os contrarios, 
forão <JS scg"int<·s : 1•, o nao tet· 1n.'1ndado per. 

Sll'guir t~ ri.?spon~!i.hilis:tr Pt'1ll'-l~ lll" .\z•'l'l'clo SüllZ~l, 
1hcs:ourcir~l 1..!:1 t1w:;.ourndn tlü l!io Gnuul~ Uo Sul., 
j)()l'" umn falt:L c:-ncoutroui:L no Uâltll~t;o qn<! ~~ prú
coUcu nos <!ofrcs daq~tclln tiiL'f!.(H11':n·Jn at·hando-se 
nuscnte o rcsp~cUvo thcsutut..:it'IJ, •• 

o s". ~AYÃO Lon.ITO .l~XIt)ll ut'l nm npnrt~-
0 Sn. CA.:<~-•x~Xo ,_A segnnda tl a <lc ter dc

miUitlO du ~xcrdcio UQ eon1nHnttl(1 o tt~UélltfJ-Cll
ronel da :runrtla HOCionnl <lo mu1ücip;o da,; Dót•es. 
l'atl'icio Hodrigucs Vicit·n. Yon fnlf:lr so\.)te estes 
tlous f;lc~os, mo.s :mtes disso me pot·mittir:\ n 
cnmam <J11C eu leia o officio que me dirigio o 
inspector tia tllc>souraria daquclht pro1·inein. quan.:lo 
1nr. Ui..1U parte u~quel!a OCCUl'l'encia. ~Lt·:· : 

Eis·aqni, senhores, o qllc sú passou. O l.Jalan<:o 
ú caixa Uc,Ti:.t s c: r dado no prínciph1 do ann(l, c 
da:lo ellc ,·erificou-se que c~ístmo 1\l contos " 
tnnto em moetl:t. (]tlC nilo era nadolt~ll, c que 
luwh nm akaltce de ft:OOOS, tlus quans í~r:lo ea
contrnd•JS :?: OOUS, no t!in se~llillte, et~l n,olas, porque 
niio era o thesoureiro o que se acha1·n presente, 
porque cslav;l tlocmc, mns sim o fiol, c o;; :J:OOO:i 
que faltav:i:o ninda fur:\o i111mcdint:mwntc <•lltrc
gucs no coft·c pelo findúr do thcsoun•iru. 

Duas c'>nsos hou,·o nisto~ a prilllúLl'n, n. il't'.Jgn
larh.lalll! Llc se .nd~arcm eln mo~ .. dn u:io nacional 
r1uantias qnc dcviUo csbr ··ml HIOcda4in pu i~; c. 
scguudn, um insignHic:.t.11ü~ alcaucl~ Ue- :l:ooos. A uh~~ 
de entrar na aprccinçào Ucstu fw:to, ú )lt't'Ciso 
que Y. Ex. e a camarn saihão qu,• 1111 pl'twiuci:L 
d~ S. P·~dro do Rio Gmntl•! tlo Sul ~Xi•t•: um 
g"l'tl.utlc. mat no conu11Grcio em tmati rt•liu~l~(:s com 
est:\ Ilr:lCa; vs protlucta~ tln•ttwlln pro,·incitt nii.• 
s:io sufficicnfes para saltlat• n• cOlltf\• 'l"" n prn•:n 
ue Porto-Alegre tem com a ~npitnl do imt>cl'io. 
Senti o a importn~ão do lllCI'cnt!vrinB quo n•tndln 
chla.:lc r•:wbc tlirecbmcntc õcst:l cnpl!al superior 
"o v11lor dos productos que tlircctnlll<'I1\C cxpo1·ta 
pam ar1ni, resnlta que p<Wn snhl<> com seus crc
dMes ncccssitão os negociantes <lo mnndnr di

. nllch·o por Yin do lett·as tiradas daquclln thê~ou
rn.,·ia· contra o tbesotu·o; mas como aquella 
thcsourarin não 1·cnde suas letras scnii" em moeda 
nncionn.l, qttC naqucll:t. pt·o,·illcin scn·e de mct:
cadori a, porque a moeda corrente tlo mercado 
satJ as moedas estrnngeirns, especialmente dü 
cunho das r~pnhlicns do sn\, r~snlb qtt,., sempre 
'Jllú essa operação tem lugar, o que e ó. sahirla 
mensal tle cada vapor, o commercio se Yé etn 
grandes apuros para. obter moed!l de cunho 11<2· 
cionul: fui justamente o que ttcontcccu no pri
meiro tlia do nnno qunnllo ue Portf'I-Alegrc sahio 
ti cot·rcspondci<Cia parn esta cvrtc . 

Essa .foi a cansa da falt'\ cncontt•ntla uo eor.-c 
tia. thcsourai·ia. N ~te bem a cmn:u·a, os W:OOOS 
que se ~ncontrár:io em on~as hcspnnholas nsse
guntYaO o valor de qne e depositaria o thcsou
rciro, ellM e~tavão com cfreito como e:n deposito 
~té serem um ou dons dias depois resgatadas, 
como farão, por igual valor em mocdn de cunho 
nacional, como na realidade o farão no dia subsc
quente ao balan~o. e que tenho f'IS documentos 
para os que desejarem ver. (.,Iost,·mtdo-os.) 

O segundo fncto é o nlcn.nec de ;'.:OOOS, dous 
dos quaes forão logo encontrados, c trcs tinhãe> 
desnpparecido. :\{ns J?er:;u»to cn: não poderia esta 
somma ter sido desencaminhada dos cofres de> 
lhesoureiro na melhor bon fó? (Apoiados.) A lei, 
senhoras, consítlera que esses lhcsourciros estilo 
sujeitos a taes dcsfalquc3, c tanto assim ti que 
lhes cunsigna uma gratíficação especial para essas 
quebras. · . 

Ora, na ~rovinda. de S, P~dro do Rio Grande 
do Sul, cup tbcsouraria gira com tiio grandes 
quantia~. que muito tl q_ne se désse uma quc
br>l de 3:000$ sem ser criminoso ou mesmo cul
pado o theooureiro? Deveria. elnssi!lca•·-se logo 
como pre.,·aric~:to a falta desse d inheil-o? · 
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Senho1·~s, o tltcsoureiro <}(: que se tr,lta õ utn 

cidndüo Illmto l'cspcitavd (npoi.ados:·. <JUC ~em pro) 
gozoa de muita considcr~~c; e pcrten<:c " uma 
famiHa multo con~i.lerndn.; ,·! · lun cmpnJg3.do com 
'\uem durnnto a aJministraç:1~ do S•·. ~ousclh~iro 
Unh·:to., $Cnllo thcSo1Lrcirtl dos ordenados, sf! rll;H 
o SCgtJ.i.nt(J r:1cto~ O thcsourci1'0 ge1·a1, lllLC' cut1í.O 
<}tn. o fallQcillo Ilodrigo Jos~~ de }?jgucil~cdo ~!o. 
reirn, homem-.tn~o.:u;ru.lo em iJaJe, muito ]Jnncsto, 
mns um poucü CO!)ÍUsO c !listrahido, tendo um" 
-occa-:sL1o de fazer snpprirncnto~ \lc dinltciros n 
esse thesourciro, deu-lhe pot· tl.1~ScL1ido nn) sn.cco 
de on~as julgand1) que lhe da.v:l. um sat.eo com 
moeda~ de p1·ata. O tllcsouroi•o <.los onlcnauOJS, 
que uao examinou então a qmuüin, dcpo;itott-tt 
u1) t(}ft·~. c ltll dia seguinte, eutl·amlo em S>ta 
rcpnrtiç,io c ex:nm in::mdo o sncco, achou que cr:lo 
oth;as Uc ouro em lugar de p<ltacOcs~ Dn·igio-sc 
cnUo ao ihcsourciro g<;ral. c lhe dis;e que clle 
se tinha en):lanndo dn.ndo·Lhc onças po1· pttlacuos. 

O thesaurciro g~ral, senhores, So\hio d~ rcpar· 
t..i~-1\o c foi nprep;oando pQr todü n. pn.rt~ n. pr.~
hidao:lc do tbcsoureiro dos ordcnadog, c dizendo 
qttc C$t..'lrin i!!fallivclmentc p erdido, <l " Stta rC· 
Jlltf.nçilo compt:omcttido., sem justificae,lio, o. n:l o 
sc1· n probidade c honr.tdcz do.qucllc digno em· 
pregado. (Apoiados.) 

Ora, scnl1orcs, um homem· desta nMltreza, s<> 
porque t!csappareciJrão dos seus coft•es <l:OOOS, 
com os qunes entrou no dia segllintc, t'luerio. 
logo .o nobre deputad() quo fosse demittido, sus· 
penso on urro sei que mais? 

Aqui est(t, sonhares, o te1·mo )·tlm~!ti.:lu pdtt 
tllesout•aria, e delle se vil que tudo e•tu\'a rc· 
medindo ; a importanc;a do alcance esta,·a satis
feita, c a moeda. o..stra.ng:ch:a couYcdida e1n Ytt 
Iores naci(lna~. Aondf~ c3t:l.Ya, pois, a. parti.'! 
criminal d'·s te acto ·~ Q11ereria o nobre deputado 
que só porque se vedficou um alcance de õJ:OOOp, 
rtt\o forão ilnmcJiatnmentc satisfeitos, e [Jorqltc 
so deu a irregul:tridade, de algum[' sorte atto· 
nna'da, de existir nos cofres uma quantia em 
moeda estrnngeira, se mnnduSM logo lançar o 
estigma de pre,·aricador a um homem respeito.
yel, c que. sempre gozou c continúa a gozar do 
melhor conceito ? 

Disse tnmheru o nobre dcputndo que ou nlio 
tinha <lado parte ao th6souro do que se linha 
pn,sado ; mas .eu ueY<> ucclarar no nobre depu· 
tndo que o thcsaureiro ja tinha feito quanto era 
possh·el n este respeito. TinlHl·Se estt·anlla<lo n~ 
thesourciro a sua fdlta, ordcnnn:.lo-!Jte que n:lo 
recebesse nlais moeda estungeira ; esta. de facto 
cstaY:\ convertida em nacional; o d~sf.tlque es
tava preenchido, c por conscq ucncia q uc mais 
havia a fazer ? 

Passarei agora a tratat· an demissão do tc
ucnte-co~onel Patricia Rodrigues Vieira, dcnü~silo 
que o nobre deputado classificou como acto de 
grande injustiça e at~ acintoso. 

Senhores, o tenente-coronel de quo se trata é 
Ulll homem que no districto em que t·csidc tem 
scn·ido constantementc de tropeÇo .:.. bos. adnli· 
nistração policial , como passo a provar :i. easa.. 
No anno ãc 18;)'2, pouco antes de eu I.Qmar conta 
oJa administração da provinda tinha·se dado na 
iregueúa d~s ..Oõres o ~eguintc facto ; • 

• Illm. c Exm. Sr.-Pêla. cópia que junto aprt':' 
sento a V. Ex-. do officio do co mmn.nclatltc da 
'Policia deste distt·icto. vera os acontecimentos 
do di:\ 29, ~ como, Exm. Sr., p:treco que mui 
de proposito o tenente-coronel do corpo .deste 
<listricto tenta contra as autoridades, ndministror 
tirand.,lhe a força ph vsica e moral, C!llcando aos 
pés não só as leis cómo ::s ordens de V. Ex., 
com um procedimento tã<) prejudicial á. sociedade 

·e á ordem public~. Este homem Exm. Sr., com 
o seu procedimento do dia 29 não deixa por 
principio nenhum em d11vida aos pobres e sin· 

ct:ros l!al.>ilante.s d.;~tc lugar <Jit~ L E~. atlmi
Ut~tt~aril uma JllStlril '~H:tl u. sn:lS cri!ninosas 
a.eçO.c~, c as~im \'em \r. Ex p~·~r t0nr.o ao so
ccg,) U.cslc dtsLrictiJ, <Itr·~ tüo alt.::r!lrJ._, s~~ a~11a. 
porque .Y. Ex.. n:ío jgtlt)ra ~que lUJ.l mal cortftll,; 
pela ra.1z fn;, de~<lppn.t·,l.~~m· ~mi.L':B cnn=--L"CJ I-lf•nclns 
ttl.ll~ o mesruo mal tJótle r esLtl t ,r: n.er~ litando 
\ . Ex. qu.c o COJIUUHtnJu 1 ltste lwntetn c.tt ou
tro qunl~rueL· empa'C'f;O. vil·~·~ St~m·pr~ fttu.,.r~lcntR.r a 
disco:a.·l\"lu., a lnsnbonllna..:.l) c a f<tlr.'à .:t:: urn 
~xcmplo. v~r-sc-hu. c distrido sem UUl;l ::ttltoti
dadf' qac pt'~~ucha. os ~r~a...; . d'-~"-el·e s. {.:()ufirniO 
púr s-er notori.~m.mtc rla'oU.co _tl~dtJ rluan.t+) me. rj:
lilt~ o conunnwln.uL<: Jn. pohnu, que rm1 <--opta 
rcn1etto n Y. E;{., nss1·:gnr•1nUo m lis .tL. , - , Ex. 
qu~ ?~. paei~~os ci~>\dàD> des~o •lístricto P.spet'iiO 
tln sabu1 uclll>crnçoto tlc Y. Ex. nào ~ú goz;w da 
paz co~~u dn. scgurn.n~~n. qu~ :l~ lei.-;; l!w oiT~r~~ 
i.!C:lH. t:. o quanto d.; pa·mnpto s.; n'lú o:rr.~rece 
co~n1nnieaL· n Y, Ex .. :1 qnc-m. D!:!o;i guaL~de por 
Hllllt(!_S nnH;')S. Fre~uczl!l da~ Dul'e . .;, ;31 U<! ~:\g·JSlo 
tle l~d.-Illm. e E><m. Sr. Dt. T.a i~ Alve" L~ite 
rlc Oli\·cira IJ~llo, ,.iC~:!·pL·esidente (b. provia cln. 
-Mil>Wd Jo.,, IJ: Alc,.~ast>·o, sul>del·cguJo sup· 
plonlc., 

« Illm. c Exm. Sr. -Aceitando o cl\1'>: > de 
subdelegado _de policia, para o qual ti v e a h<lnro. 
<lo ser por '\· . S. nomeado, ett JUlgo do t11t:u ri· 
g.Jroso uevcr desde já f,>zer chegar uo conhecimento 
•.le '\'. Ex. que actualmcnte nma das maiores 
ncco.;sidl\dcs de IJ.UC 52 ,·es " ~te esta lrcrruoúo. <: 
n existencia d0 umn policitl íl" 13 homerls, que 
podcndt> ser do co1·po policial ao menos nos pd· 
meiros tempos se pre.<tará por sua mobilidade a 
importo.ntissimos ser\· iN>· Tambcm inl"'o oppor
tuno 1•cdir a \t. Ex. cnargi~;ts pro\·idan~\ns sob r& 
o abttsivo CtlStltme de u.udarem qu·1si todos os 
ciobdãos armado3 o qu• indul.>itavelm mt' · ó a 
causa do. maior parte doa e~·imo.s qne infeliz· 
mente tem-se commettido em toda a proYincia. 
c comquanto eu reconheça qll~ no.s leis se cn
ooutra. corrccth·o n. semelhant·~ abuso, todavia 
para c\·ltar quaesquet· coo.flictos que s~ poss1io 
<lar na ell:tirpar;ão de tão inveterado qufto pre
judicial habito, e mui principalmente nesti\ !1·e· 
guezia, onde a mur .Prt>·te da officialdade da 
guarda nacional ó n primeira a apresentar-se 
armada estou persuadido q~te ess~ mal ecssari• 
t:\lvez C<)mpletnmentc se \'. Ex. · tomo.n lo em 
considernçil.o o que levo expcncliuo, or,Jeuar qu~ 
pelo com mando superior tia g1tarda nacinnal \·c· 
uhiio. ortlens tenniunntcs t1 e;te •·espeito. Finnl
ntentc p~~o & V. Ex. hajr. de relevat• estas r<· 
flexões, filhas unicamente dl) ardent~ desçjo de bem 
acel'tar c corresponder :i. confiança que Y. Ex. 
em mim dignDU·S~ depos1tar. Deus guarde a 
V. E!!:. Freguezia de S. João Baptista, 5 de Ja
neiro do l&>:í.- Ilbn. e Exm. S1·. Dr. João Lins 
Vieira Cnnsans\\o de Sinimbit, presidente tl:L 
província.. - Joaquim Gonçall:e., da Si!aa.
Ovnforme, Antonio José Alfo,.so Guima•·crc>, se-
ercta.ro dl) go'temo." · 

« Exm. Sr. - Tomandu conta em 15 do cor· 
rcn te mez do cargo <I~ subdelegatlo de policill 
desta fregnezla, para. que flli por 'V. E,;.. no· 
meado, fiquei sorprezo tw ver a11darem uu~anà() 
a mesma diversas p~rtidas do guardas nacionac~ 
sah as ordens dos capit:ies Joaquim da Silva. 
Brandão e Joaquim Jos~ dn Silva, dando asõal
tadas e varejos em cas.•s de varios cidad:ios, 
como fússe 3 d~. Julio Cezar Caetar'lO, de João
dos S:~ntos Soares, ue !\fanoBI Ah·e~ da Stlva. 
que foi assaltada de noite, e outros, e a minha. 
propria casa, que por dlla!O vúzes foi Yisitada a. 
título ou pretexto· de 1·eerutamento; estranhando
este procedimento por me parecer abusivo e at
tent&t.Qrio, o1!iciei ao meu antecessor e ao 2 .... 
Rnpplente em exereicio para me transmittirem 
qualquer ordem em vh1ude da qual taes dili
gMcias fossem Mt&~, e tive em resposta que 
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JlCHl Uc '\"'. Ex..' hi'lll J ,; Dr. dh.!{ú Jc roH~.:in, 
•~XiStla ('lH 5\:U l_.lOtielw {}l'clêHl algHI\la .. rt. r.c~pdto, 
•: tlo arcl1h'1) da .. su.bddr~:u:in. nl'i.lh~ ron.sta. ~ ú. 
,·isln do t)HC~ e~·p~ro q1l\~ · , •• Ex. se dign~ní cs
\!lar~"'ce:rJrne-, Sf' ta•·s t.HHw)nd~ls f(.'it:l$ por ortlem 
tio comm:untnnt~ do f.!,)rpQ de ~nal'i.l{l.s naciç-na~s 
scn\ }ar(•d:t hrt~llíg0nc~a. 1]0 snb(leleg-allo pod.t.)m 
consid.··l'~r·n.; k~acs1 .c 1'õC pos->O ou devo fa:o:cr 
suswt· up•o;•t"<:Jce<litnemo t)uc julgo fórn da ot"<l~m. 
Ouhosim .fn':tt1ldO ser dv n1ú1.l .Ue·ycr ú:>:.!unina~: 

rhL11l~ r•ot• to~o.h.'IS o::; nroJo~ n seu ulcan~, 1we ... 
t•'ncl(•tt aiA \'C1<Ul-n, dMluo-lhe busca u~ Sll<l. Jlr<l
prh\ cn~~l. E.sse su.hdelegaào, sen1H'Il"P.S, ó um cidndiio 
t·~sl~iw:·•el, colloc.aJ.o ctn umfl. posidiQ vantnjiJS:l dt' 
ft)rtnna, mo~~o llH'Stll,) illustrüdó~~ tentlü . f,\~t.J.HCn
taUo vor u·c:; n.nnos uma. das ae:rvlenl.\:15 úcst:\ 
cúrte ..... 

o cslu~J ,l C>m que se adrnyn ~ h.';Ulfl.llllitlndc, SL'-" 
&?u.rm1c:a o. n1D1~~lH,htclc cl.1, fL·egu~7.ia que p (H' V. 
Ex. foi ~m11\:1\lt~ à tnlnlln ~.ltnlnisn·n~:io, nmní. 
üS lnspeC.LüT~s .,lc- ~tuartcit·õ~~, ü pOk" C'~ü~s ·nlc 
foi comJhllllii..':'ld0 i)llC os tn(Jl'~(l0l'Cs de sr:ns fJU!\l'· 
tc-1-Vl·s, priJt(•tpnhnt·nh: (fS gnnrdn!-; nael(lul\c-~1 
·vi.Yhio t:ln conti1~ttú Bohre:;a1t.~} (~ nh<nni'l. pclns re
p<!ti~~ns l·t.·Yist~s qnc pvL· ('U'·dcsn do tcnc-ntc-r.o
rvnel c~nn11Hludanw du ("i..ll'!_l\:.1 far.h1o as qu:üto 
co111pnnltins dc.t:l frr.gHczia, soldo no lMZ de 
-::\oYcmbro to~lús os dmning0s, c nú 1nr.-z de D•J
zcmbrü c l!O corr~·ntc 1).1{'7. de l:) ('In: 1<1 dias, n. 
J)relexto uc lllll clcstncmncuto para o campo 
nlilil~1· de :5. Horj,., o cl~ lon ]Jroximo romvi
ntento ,Jc :,.!llernl Cülll o Pàra~uay: o que r(irJ.rn 
é l'-Hl , ~T~W(! }ll"l~\lb:o dn in<lnstria e da ngri
cnHm·;>, poh $<'1Hlo o> morad.m::' pcln maior 
t•n.rte d!ldD~ no tra.l(..g:o tl:\ l:n-otJt'n, tóm .:.l p01'"i.It!\.' 
t•tn ca,Jn J·cvista Ll<n • .ts Ui<1s J~ S.Cl'\ico, c ('lR l{O 
nJniol· J:jst.nncia tn.."::;., o que faz {JHC cst~l !ro
gu~zb.l, •]UO ~mn.talm"nt~ c·.xpona pbrçüo tlo cc
l"('~S, t.:n-e ann() pf•r viltthl,! \l...:. 11"1~\o tcrnpo. •Ja 
prll;:.!U d0s g:\fau1wlo~ L!' désl:ts ntnilhhH.l~ls rc-,•btns 
tt:llhtt d(: }Jt"Q"CUl'i.H" H!~l.lf.::.úS, pui.s f~ <:úliH~ita lH1ú 
c.hcga par:t o pl·ç.pr:o coll~llll>O," enbendo esta in
justt~ ]lcrs~:pniç;íü só aos infdiz.~s gtlat•tl;.ls Hn
cionn·~s t\C':o't:l. fr~~gnt:·zia poi~ ('m ..S. Jos.é, Hu
que)J"<1ü, C:ln:::="l.tS:-.ú c Otltr~ts, l)IC cansln. e:st..·u" tudo 
em p. rr~ilo s oergo e trnuquilith\k. :;;,)n n::üs in
foi'llJa<lo quo i•i_ se neLa a.-isa,lo cot!.o o co>'fH> 
tlc gtHln]lls: nucio.uacg para 1m1a t·cvi.;o~.ta gural, 
que d vY e. Í('t' h.~~.a t" :1. '.!. t~O pru~iw o tH<:z d\! Fc
YCL'Ci..l"Q nn costn dú An·ot\iq Vdbaco con1 ~L,\\l
pruncntn p0r ires (has e mls:5n, c dizcm~tnr: n.t
guns oj)jciacs qufr 0 fim occu!!o uc tal rc•·isla 
é iJ31"ü se olJtcl' 1lT!l uõs aliaix-o 4l.S$i~"'n:Hios a 
fU."\"Ur dO (:{JIHlllnnllant;;: tlO {:(lrpo, llàO "st!i ... r,a_ru 
q11e íim A"ríst:1. d~s,;cs facto>, quo me npi.-O)S~P 
n lcY:n· ao conhcciul~l lio de· Y. Ex. espero ~~ 
digH:u·f~ o~c.hneccor-lne se ttt('$ rcui)iVcs siw auto .. 
l'isudus por Y. Ex.; c "" ckvo tolcnl"l·ns, útt se 
C!JlllO primc}rn nut?rhl<~dc .~uministratínt c ['Oii
cnll Jc.:!sta tr~guezia, cOJJSalcraJuJo .. us como ns de 
qtH) trat~ o are~ 2~ do coUSgj) ~rhtlisull c Oll\.ro.;.;., 
úc\·o fn>.N-as dtspcrsn,·, llo <JUC desejo p!'occdel· 
can1_ tuuo o nccrto, para ~YHn~ con1lictos da J<>ris
dtcç".o, qno ,.;o s<.-~nprc ~ m i'l"~j uiw elo seL'I"Íço 
publico~ em dctrnn~ula dn fúr~a 11\0l·:\l que <1e1·c 
lCl' · toila aut<.mdüue llo ,Je~empénlm das func
cõe~ de seu corgo. Deus. gu~rrl~ a V· E,;. per ' 
multo snnnos.l~reguc>in ~o:;. ,Jo~o B>tplistn de Cn- ' 
macnnn, 2$ de J:.muiro do lt>->3.- Jllm .. e E»m. 
s,·. Dr. Jo~o Lins ViciN Cuns:msiio de Sinilnhú 
d!gai•simo p!'~sioléutc clcstu provincin. -O sttl.l· 
delegado <le policia, Joaqt<im Goa~a1c.e• tia Sílm. 
- t;(Jnfal'nte, .~httoniv Jo.:sê A(Tvn!i;O Gtt.i1na,~trcs, 
:;~reta rio do governo. '' 

Passarei agwrn u ler o $~gttin t.c cfllcio. que 
:me foi diri::t\ao en1 JnncirD deste :uma peJo no,·o 
e actual subdelegado clé policia dn fl"\'"ll~zia u~ 
S. Jo3o de C~macuau. íL&·} " 

Ei.~ aqui i'()Íf., Sr presiilcntR, o quo ó o t~· 
~0:11\e ~()f<mel J>atrido Jo<to Hodrigues Vieira ; 
e !•Olll{•m d~ um c:tracter ,·iolento qu<l tem d~
SeJoS d~ lllando. que na frcguczia dss Dures tem 
.:stab~l~cido mals de umo. v~~ C<Jnllictos com . a>; 
autondnd~s poHciaes ; não eont<'utc com n no. 
mca~il.o <jt\Õ n prcsiJcneia f~z do se~;tmdo delc
:;:ndo para o d(strictD de S. Joiio &p~bta ui~trido 
d<l s~" but.'l.\lti\o p~d~utlcu rul\mroçttr e~sn nuto_ 

03 ~r.~. !\JJ·:X:>()Xt;A~ SEiXO, e.\.LDln·: e l•"'t.\.ú ; -
Apoit~Jo. 

O SJ,. TR!.Hs:>os '-E· inimigo pc~so;II do te· 
llCJllú·CQl"Olld Pull"icíO. 

o Sr .. c~,i:'==-·'LNSÃO:- N"êlU (\ 1H'C3idcn~Í;\ tinll:J.!?. 
(,hri~~~r:1..:. Uc e~coiher pt\l·a t;t::S~ c;.ar~o \1111 nndgo 
da kn~~t1Ll} corunêl Pattlcío, c t1CHl C's ... n illimi
z:lL.lO t.•ra 1notfYo para qui.! o lcn.;ont.c C01'onel fosse 
·vun~j:u· n.. cas~t desse ciUn.t\ilo ~ n~.o podin. llen\ 
llc·Yi:< pol' fotllln nlgunln tmhar:v;ar a. ~c<;üo po· 
liciul. Eis aqui porque o pl·i·rei uo cx.·rcki(l .J.o 
~ommnndo tlo corpo; n:to o demetti ll;lo o priw:i 
de lHHHya.~, apCf.HlS O óiSp<!llSei dest.; X0,·ciciO, qtlê 
;;c tot'tHn-a incompntivel com a bo:~ a"•:iio da póll· 
d:l de <)\te muito carod::t o dist•·ícto. 

O nuhL'c dú})Utado o seus am.i.gos Cl\C:ll'~hão o 
nog,·1cio pm· muro modo, <.li.sscrão qu•1 <:01n essa 
lHinha dr.-litH!L~flç:ào cabia <.lm desn~· sobt·o c.ssc 
~.:hlaU:io, {j,UC' t.~u eQmo qlic queria incn.k:n· quo 
cHc ·t.)nhn rect:biJ.o Ua í:tz(!n<\rt. publica hh.lcvidtt-
m~nlc :i\.IUS. N>lo se cont~ntt\l'UO cu•n i~to, qui
?.el"rtu ·pron1r mesmo q11c d(l mínhu piU't~ lwtn'C 
intüntu ~'' interesse Clü pNvOci\r <lo g-o1·cruo um 
ittizo dcs(;woravcl úccrca da Juoralich<dc • icss~ 

'"lllcíirl. You demonstrar a niio ·ycrucida,lc 1kst<\ 
ncm>Sll<;ilo com o irrefragaYCJ tcstcnnwho <lu" 
uat:.u. 

Sr. pr~siclcntc. nnnca ti.-e imlisposiçiío ec.ntrtt 
o t"en•~7.tc-coroncl r·ntl'icio Vi~ira. Rod1·lg-IH'S: se 
ct\ r.~s~o homen1 aCccssi·n~l nos incen .. ()~ <1rt. Ji
sonj:l, \cria antes motivos pnrl' trnt:.r a esse 
ciuudilo com s~·mpathia. A c:tmara vai ouvi>· as 
r:•zücs que para isto tenho; 1w~o a su:< nltcnç:1t> 
pm·tt c"lc oiflcio que rnc dírigio ú tenente-cO·. 
muel PtMicio Yieít"o. RNlrignc~ nilld:\. em 2l d>) 
);üvcmb,·o elo mmo passarb: 

~111m.~ E:<m. Sr.-Sendo o gO\"Cl"llO d<' S. 2>I. (> 

Xrnperador tã<J p>·cyiclcntc o in sai:co•·re•· scns 
snl><lítr>s, l]ttuodo ttccommettidos de nnt tlugdlo 
t:l1vlaUo p("lO cão pa.ra. eastS~ do~ J:wnl·=-u~; o· 
,;cndo Y. Ex. ~o" digno del~gncto nesta prol"incin, 
ctJj~ ndmính41\,riío nadn de!xt~ n ucsejnr pçln. 
sa·o,~dorin com que partilha a jt1stiça e. J>!"omo\"c 
n rellcidu\lc d~ seus httbitantes ; nilo h~~ito crn 
lc\·ar ao conllecim~l\to de V. Ex. um elos maioYcs 
mal~s qu•1 hn ~1:mos tem oppnrccido neste dis· 
t~·icto. A H do corrente snrgío dn Serra dos 
Tnpcs, c em dh·crsas dirccru<!:l, uma nuvem cs
pnntosn ele gafnn1lotos quo tem destruido todn~ 
as plant.t~ücs de milho c feijão de ()Ue faz o 
tmic., alimento a imm~nsa pcibre;m ·ucstn frc
~e~in. O rro~resso deste m~l "t'ai tocar o t•ltimo 
dc"cspcro t>eLt falta do sem11ntos !)al"n :ls plan-
tarõ~~ do snns lR"I'onras qur.nd,, n ptllgt> s~ rc
th;~; ~ 11. algum~s pessoas ou tenllo visto dcrmmat• 
lagrint<ts P\'t não terem dando h<"~stl-as, c nem 
os mciQs de as. obter; n s•mdo en uma das 
victlmas, não encontro um alqtieire sequer destes 
cerencs p,wa comprar, e por fsso ·julgo da dolo
l"OSa sl'túacíio dos menos anasta.dos que cn. So 
porém V. E:x. qui zer rem~diar este confiicto, q uc;. 
sobrecarr~ga em uma íra~ção dos povos confiados 
à sahh administração de V. Ex., forn<'CCndo ns 
$ementcs· à cn>t~ d(> . estada, ~Ulbora. tllle$ em 
stta íutnra. eolb.eila :1 indonmisem, sGra isso um 
ben~íleio de ete1·no reconheeime11to il pcs~o~< de 
V. E~.; mas deve ~r CC)ll\ t\ possi'il!l .br-<lvidade, 
porq uc o tempo da _plaotaç_ão eshl. ~ passar. 
:OcQs guarde os Jlre.;10~os <:ba~ de \ • Ex. Frc
guezia das Dôres, :ll de ~0\'<)lllllro de 18f,!.-, 
lllm. c E~m· Sr. presi<Jcnte (1.;-sta pro,· inda.-



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 16/01/2015 09:44 + Pág ina 18 de 23 

SESSÁO E~l 1G DE JULHO DE 1855 

l'ar;'icio Vít:ira J!~dl'i9zc.:s.-f'onfonne, Antonio 
Jo$é Affonso Ouimanres, secretario do guYerno. " 

?<". 11.-E3te officio foi por eópi~ t\ nsscmbléa 
provincinl em 2> de ~ovcmhro do 18;:)1. 

Vc pois a camara qnc niio hn•·ia. da. minh~ 
parte preYenção alguma contra o· individuo do 
que se ll't\!a, Tralarci ngol'a dos dinheiros que 
elle indevidamente recebeu, o a çamarn reco
nhecerá se h a v in da. minl1a pm·te nm calculo, 
como disse o nobre <lepntado, pat':l. infnmar essa 
autoridade. • 

Djzin en :\O Exrn. S1·. nlinish·.:t Ja gnerl':l cnt 
11 de :II:lio do at.no passado, o .seguüúe : 

« K. 1!14.-IIIm. e E~m. Sr. -0 p1·esidente (]f\ 
commissão encarregada de examinar ns contas 
do minist~rio d:t guen·a. nesta provincin, cncon· 
tl'OU umn dnplicnta JlO pagam~nto d!ls etap.;s 
vencidas pclns p••açns d'o corpo de cavnllnrin de 
guardas llltcion:ws . da fregne•in <lns Dôrcs, c 
mandand<> eu onv•J' o command:mlc daqnellc 
eorpo, só ngot·a pude conseguir ;'JS exolica~õcs 
eon,;tantcs do offieio junto por cüpia. Estando j:\. 
nessa corto <'S lil'l'oa e mais :tlllpeis de que tomou 
conlJccimento n. refcrida·comm1ssão, von submettcr 
este negocio i• cons•demção de V. E:.;;. pam s>)l: 
definitivamente decidido nessa córtc .• -Deos gual'(le 
a V. Ex. Pa1ncio da presidencia em Po1·to-Alc"t'C 
17 de :llaio de 1~54.-Illm. e Exm. Sr. Pedro0 de 
Alcantara Dellcgardc, minist1·o e secretario de 
e~tado d~s negocias da gucrra.-Jo{io Lins 'Vieim. 
Cansansüo de Binimú'l1.-üo:ilforme, A>iiOnio ·Jose 
Affonso Guüna~·a~s, sccretnrio do governo~ )) 

Enl' resposta n este offi.cio ~eccbi o sc~ninlc 
aviso datado do l~e,·creiro do corrente !In no: 

'' ·mo de .Janeil•o. ::IIinistel'io dos negados da 
I!Uerra, ~m 10 do. Fevereiro de 1855. - 111m. c 
E:.:m. ~r. -Devoh·o <1. Y. Ex. os ineh1sos doen
mentos que acompnnh:i.riio o seu ollicio n. LO.!. 
de 17 de ~I!Iio ultimo, afim de, ;, vista dellcs 
expedi\' V. Ex. as ordens nccessa1·ias )?tira qu~ 
o tenente-coronel Patricia Vicim Il.(ldtJgues re
ponha o qae de mais recebeu pam pagamento 
de e~apes ás praças da guarda nacional d:~. frc
guczJo ans Dores, quando· ns eommandot\; de
vendo-se contra clle cmpre:;:n: os meios lc<>ae~, 
no caso de recusar n- indicada rep.osir,ão. 'D~os 
guarde a V. Ex.-Pc<C1'0 ele Alcuntar" Bcllcgm·dc. 
-Sr. presidente da pro\·incia do S. I>ed~o.
Cumpm·sc. Palacio (la presidencill, em Porto 
~~e11re, ~5 de Março de 1~. - _ Cansansaa à,; 
~.n .. ,!l>v.-Conformc, ..-1momo Jos': ..t{foJtso Uui· 
ma.•·<1e~. sccrctllrio do govc1·oo; » 

O qu~ fez :1. prcsid~ncia? Remctt~ll o :wi so á 
thesournrin da fnzendn ordenan1o-lhe qne fizesse 
aqu~llc t~nente-coronel' ~nt1'Bt' pnrn 08 c•Jfres 
publicoa eont" o producto daq,uelh\ duplicnta, in
contestn\'clm.-,nte duplicata, como \'On provar, 

Sr. presidente, o ::;r. 'general marqucz de Ca
:xias, quando commandante do e'<~rcito na pro
"\·incia de S. Pedro do Sul; deu ordens t'! guarda 
nacional da mesma provlncla para se preparar 
e marchar a tomar part.c na ·intcr,·cn~ào do ltio 
da· Prata, declarando terminantemente quo esses 
eorpus devião contar o~ scns Yenoimentos do din. 
em que marchassem de snas paradas. 

Sempre se entendeu, Sr. presidente, que as 
p!U'adas dos corpos sito os lugares destinados 
para.- a renriião dos mesmos, ist'J C, ordinaria
mente nas freguezias. O tenentc·cOl"Onel Patricio 
Vieira Rodrigues, mandando 1'cunir o batnlhii:o 
do seu com mando, d~u. parte no respe<:tiv<) eom
msndante · superior de 9.ue tinha cumprido as 
~rdens, e quo· em virtude deltas seu corpo se 
reunio em parada no dia 2 de Agosto de 1851, e 
dahi se põz em ·marcha :p<o.ra o se<l destino, gt\C · 
era. a vi lia de· Ca-,apava: no· entrPtanto que esse 
tenente-coronel orde.:~ou que se ~irassem em Port<> 
Alegre- vencimentos para essas ··pm~s des<le o 

TOXO 3 

clin rnenci~n~do nt~ o ultimo tlo mcz, vencimento~ 
flUe etrecti\'amcnte recebeu; ao r.:c<•lber-se :w 
lugtu do seu destino ot·ganisou novo pret e ti
rou vencirn~ntos de 25 de Agosto até oi. Quen> 
podcrl duvidar de ~nc hou,·c nisso c·,·id~ntc
mente uma duplicata? 

Tendo n cornmissão de cont:ts vcrificn•lo esb1 
il·•·egulPt'idnclc, pcdio Melnreciméntos n cssé tc
nente-cot·onel; c qunl foi a explicação 'que deu~ 
A. seguinte! r.< {;Ji utn lapso de penna., crn lugar 
de tlizc,· qne o seg,tndo pret dcvio ser de 2;) do 
.lulho ate 31, dis~e que• e~·a de 2.'> de Agosto.u 
Note V. Ex. que a o.dmittir-se n escusa do te
nente~ coronel, commctteu elle um gl'ave crim[! 
1nillku.·, ~í. vi:-;ta do art. 2(1 dos artigos de guerra. 
n que estava sujeito, o qual G do theor segttintc: 
" Todo o otlicial de qualquer gmduação q\\e s~j(l., 
que estnndu melhor informado der a seus sup~
•·iores, por escripta ou de l>oca, sobt·e qualquer 
objecto milit~r, al"tlma falsa infllrmaç.ào, ser,; 
expulso com mfam.a. » 

'Por conseguinte, St·. p1·csiden.te, tenho o dil'<it•1 
de estabeleee1· o seguinte dilemma :-on o tenente
coronel :Patrício prevnricou tirondo vencimentos 
de !15 de Julho q unndo sabia q t\& só lhe· per
tcnciiio uc il de Agosto em diante, por ser o dia 
em que, segnndo as ordens do general, começavtt 
o direito aos vencilnentúS po•· ter· sido o d" 
reuniilo do corpo em· s•u.• respectiva parada; O!l 
clle nao disse n Ycrdadc ao commandante su
perior, amrm!lndo que no dia 2 de Agosto fõt'(l. 
o dia d~ reunião do St!tt corpo, e nesse· caso 
commettcu ~~·ande (lelicto contra. a disciplina ; 
- :<áo- premicia$ qne se deduzem dOi> proprios 
documentós apresentados por esse c~-eomman
tlantc; agora düi~arci á escolha do nobre depu
tado qnnlquel' das duns conclusões, c não me 
oecup:ll'ci m:\is com este objecto. 

O nohrc deputado, qne julga qua eu p1•atiquci 
além tlo que devia, qna1\do apenas tirei. esse 
tenente-coronel do exercício do e•>mmnndo do 
.co~:po; que queria qnc eu mandasse procedc,
imm<:dinLamente contra o thcsourelro da fazend:.. 
sórnen te porque se lhe acliOu uma falt~< de rcgu
i::Lridade ; nilo proceden entretanto da mesma 
fú1·ma quando um negocio mais :::rave foi submet
tido ao seu conhecimento, como \0\t provar '' 
caiD(l.!'l\, 

o juiz muni c i po.l c de orphi'íos do termo a,, 
Caçapavc. tinho. arrecadado herano:;as de subditos 
poduguezes nos annos de lS!ti c lS-1.7, se bem 
mê recorJ.o. • O consul desta respectiva nação 
tinha por mais de uma vez reclamado que rc
mettesse o prodttcto desses espolias pAra o con
sulado p~rtuf?Uez: nunca lhe r..,, possh·el conseguir 
isto. Estan~o eu na presidencia da provincia 
1·ccebi umc. rechmaçào do novo consul neste 
mC$mO sentido; · immcdintamcnle e:>:pcdi as prc
cisns ordens para. <J.UC esta remessa se v~rificasse, 
orJenando ao juiz· de direito da comarca <l,De a. 
isso constrangesse o juiz municipal remtsso, 
tomando miuda informação do caso. Como, po
l'ém, se. houve o nobre deputado a. este respeito, 
sendo elle o juiz de direito respectivo a q ucm 
eu. me havia dirigido? O nobre deputado recebeu 
a orden'! da presidencia, c exec.lttpu-a pelf!- ma
neiro. seguinte: fez com que o JUIZ pre\'artcBdor 
entrasse com effeito com <> producto d!óSsa arre- · 
cadaçlio para os· cofres publicas; mas, pergnnlo· 
eu esta"a satisfeita. a justiça pelll parte da mo- · 
ralidade publica pelo desempenho dos deverc~
que lhe corria como magistrodo ? 

O Sa. s .. vio Lo nATO Jcxror.:- ó nobre . depu· 
tado. está a~cnsando-roe por aquillo mesmo .que 
appl'OVOU! 

O Sn. C.L'<S.\Xsio : - l\iio tenho lembran~a. dç 
que offi.etalmente appro\·asse ·o comportamento 
que nesse caso te>"e. o nobt·e _dep11tado; e se· o 
!í:r., Sr presidente, e porqnc mnt1l ~na qu:J.l-

:2-1. 
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• lth~Y l .. !Sulu·:üo U;t vr~~itlc.~ l\ei~- it Yi:il:t ele Liio f ,-j·,·u·i·) lül)l"l\\":1, c que a. prcshlend:.\ quer~n. mofnr 
)•<.\ l pil:J.ulc p:lrciuli • .l:.~ • .ll!; (: tlcm~us . :e.tllhvl'('S9 pn .. ~ I uo$ (tUd~OS0:3, \: por. i s....;o deu·llte n 11011\ ... ~a-.:.l:et Ue 
dsaY•l neste e:>.so <> nulm, <lcput:ltlo ~ll o;·d cm · insped~r t.las escolo~s dOlo frcgucz io. ... · 
·~"- ~>reside .>:~ :>. p~ra fazer :t ~tuillo •til~ ~· ti? ÜCI'•·: O Sn. S.w.\ o LOMTO .JuxJon:- O 'liiC cu disse 
I.!Stt'lct.o 1 ~ao tu1ha coms•go o lung.sU!l.t.lo !l~ está cscrlpto. · 
peo1·a;; cyi,IQntes do ~sc:muo.loso nhrtso, qunl l 
al>uso t prevarica>li•> <l~ssc jrLiZ muuieipal '? E' O Sn. CA:<~.1:<~Io:- Sr. (lt·csitlcnte, eu não til o 1:1. 
,·cru:tdo que 110 oflicio ~m que me deu p~1rte do conhecimento' dessa r ep\·csentn•::i.o, <J riC hswin ,;ido 
rcc~lhim~nto ti esse espolio nguarJosa o JUIZ de feita por :ll~mnas pessoas. rlo termo d•) Pirntinim 
direito ulrel'iorcs or.teus da prcsidcncil\: mas contl'll o ~c a n:lrocho, o a i :c ln mc>mo quo ti ~esse 
aond~? Em viu".C\l1 Yisit....'llH;ln os outros t~rmo5 n;!,,, ~cYia Ruilich:ntc p..lr:l II IO: SCr\"il· de pr,>va dn. 
.Ia comnrcn , c âc seguida em march:l para i'orto culpauilidnd~ ou incnpncidn.Je desse homem ..•. 
Alcg~·c? mas d~ixe•n•lS is~o e van.1!ls \'~r Q í.tcto em s •1a 

"'-·· •• 10· .-Tllm. e Exnl. gr.-Em camprimcnto simplicld:~.Jc, i~to 1·, como ellc so pnsson uu ren-
"' l ida \ic . 

ol:.s dete•·min:~\;c!s que \".Ex . me tt·::uosmittio <' tn ~r. prcsi,lcntc, 0 inspector da · in;to·uc~"1o. pr_i-
' '!li"io de ~ Jc Dczcmbr" ultinl e>, sol> n. 4, o r- mnri:o dn chladu d<1 -I'vl'lo-Alc::;r.! c da pl·o,·mcte 
•lcnci ao juiz n1unicipnl e de orphã os desta ,-ill"· • do ltio GralldC .do Sul, p or ncces;itladc <l-> s~r
dt! Co.r.apnvt\ que, cn1 t ermo br~vc. d ccl nrossc o i ,._ico, CJtte.1dou cvn\"cntente dirigi1·.mc n scgniute 

~~tl~~~Sq~6rt~~~e;~S y::·g:~j\~~~S dd: m~~:t: to':~ 1,· l_)l'úpOsta elllllll\ oficio que_ me l'etnct t.JU .. .. 
tngn.l e Mnn·•·~l l'rnnci~co Ant.unes , <1~ CjliC Lrntn O Sn. S .\ 'iÃO Lon.\TO Jll:<.ror: : - Jss" c~,, cem· 
v vice-consul de~- 1\I. Fio:lelis<imu, Antonio :llnt'ül. ! Yencionn.do com o presidente. · · 
.•lo Am:tral lUbeiro, no ol!lcio quo dovol\·o a O Sn. CA:<S.u:s:to: - E;;sa. prot-o3tn o) concebida 
\'.Ex.; c o mesmo juiz, em ol>Mrl·ancí•l. daquellil nos s~guirltod tcrllNS. A pessoro. qn~ m'a. d~rigio 
lllinha ord'm tt-nnsmittío-me a respostn qn13 em era incap:.Lz de p•·estnr-sc a qualquer man~JO do. 
proprio orig_inal levo ã prescn~n do Y. Ex., dando ordc.n desses n qtte nlluJc o nobre ucpntado, tü nd:l. 
nm:1. circumstanciadn infot•m~tcilo tle todo o ~cu qn:mdo úm presidente bouyessc cn.paz de a i~~o 
p1·ocedimcnto na nrrccad"'=.lio doa meu!lionados 0 convido.r; 0 nobro) deputado d~\·c sab•:r qunl 
''spolios. P elo cxo.ruc que fiz d os rcspectl\'OS nu- é 0 cotWeit.o' do que goza o ::>o·. LeopolJino de 
te>5 de nrrecadnçiio, reconheci serem oxactns todas Antuj<l l (Lê 0 tlocwncnto.) 
:\S :.llcgnçõcs prodtuidas pelo juiz respoodente Creio, Sr. pr.isidente, que <lepoi$ d e tunn pro-
•·m rcf~rencio. aos mesmos autos; como porem 11ostn semelhante fe ita por ulll cmprego.~o d" 
ni'io n1o parecesse 1·cguhu que o producto dos iut~ira coullnuçn dn prc.;idcnci:t não potllll ser 
··~polios nrrecad~dos se c~ns"r..-o. ssc fúro. da col- rejeitada, tanto mais quant~ sendo o proposto 
lcctorio. d~sta villa, não ob;;t:mto o pi<\'Licul:n· um sacerdote, e~se só titulo m n \.lnsta\·n par:~ () 
conhctim~nto que tenho da tn·obitlnlh do indi- julgar. iuouco n:otcs de tel' mnnl(~~tas pron\s em 
,·idno em cujn mão existia, determinei no so- contrario. 
hredito juiz de orphiios que sem perda de tempo 
\í?.esse recolher à collecturia n im(IOl'taucia do O Sn. S.n:l:o Le>n.•ro Juxron:- E o nol> rc Jepu-
tn.l po·oducto, cobranàp a mandando jtlntm· n tndo . uomeott-o F• estando em \'ing~m pat·o. noutra 
,·:~d:t úm dos nutos de atme:tdn~ilo o conheci- fre:;ueda. · · · 
mento em fôrma pnssado pelo collcctoo· d:.L im- · O Sn. C.o:~.o::-:~:.o: -Sr. presidente, cu · nào p•·c-
porlancio. relativa no produeto de cadn um do~ téndia. •·espon<ler a npart:e algum do nobre d•:ptt-
•Msmos espolias: o que nesta dntA se cnmpt;o, ta:lo, mas utlo p.>sso d cix.<<r do dno· uma expUcac"io 
1icando nssow satisfeita n. re'luisiçào qtl~ o supra- n esse que ngorct acal>o de o•t>ir. De que servia. 
mencionado Tice-eon_s~l f.tz a Y. E~. no_ otlicio ::;r. presidente, uma nomeação pnro. 1m1 llomea1 
' IUC ora de,·olYo. J.imitd-noe :1. 0$10 unico Jll'Oce· que jâ n~o podia exercer o lugnr para que et·a 
•limc:nto por entender que devo ngnnrdnr as nomeado? O que se conseguiria coon isst) ? •• . 
nltel'iorcs ord~ns Jo V. Ex., qn~. em Yi~t11. dn 0 SH. ~\\":\O J'.Oit.\TO JG~ton :-l•'oi uml\ nomea-
respostn do juiz accus:ulo o dos documentos con 
•1ue n roe3mn s~ l>as•:a, rcsoh·crú o. t·csp~it(J o ~iio acint.osn. 
•!UC <>ntcnder em sua .-~hdoo·in mnis accrludo. O Sn. C.•:-:a.,:;s:\o:- E~sl \'Õ~ao·io, So·. prcsi-
llcos g<tnr.!e n Y. E><. \'illa de Cllçllpa,·n, 21 de dente, 11presento11 nm:1. ropNsentaçiio de mni:o da 
J:ltleil·o de 1s:;1. - lllru. c Exm. Sr. Dt·. .Joiio 400 pessoas de stta r,·eguczi:t 1\ aeu frt\'Ol' •••• 

.l.inll Yicira Cansans:to de Si timbít, 1•rcsidentc o Sr~ g_.1-:.0 LonA. TO Ju:sx.>n : - O nol>•·e d~:(lll· 
<la p•·o,·incin.-0 jui~ de d1rdto, JSJ<7u Ecunnc· tl\d.) nuo .-,capaz de põt· em <luvida a pNl>id:.1& 
li;t.a d<! !l'ef}rci>'O:r Say<iO Lo~alo.-Con(orme, ~1n- dos ,-~reo.dorc:o dll camarll di l'irat.inim. 
''mio Jose ,tffonso G"ioiHtrt1cs, St'Cr~tnl'io do go· 
nrno. ~ O .Sn. C.\XSA.:<s:\o: -E muito. 

0 Sn. S.n·:\o L oD.\T.:> Jc:<ton : - Admio·o n c:m1- 0 Sn. S .•-.::\o Lon.•T<> .lcx10n:- Niio JIÚ<lc. 
:::um; està·se accusando a si mesmo. o Sn. (;.l:Sli.\:<SA:o:-Em t!mpo cu lhe provarei. 

O Sn. CA:S"Al'S:\o:- St·- pre~ideate, nti.S coma1·- O Sn. I'n~>StDEXTl1.: ,- Att~n,1o! 
<;as da pro,·incia do P.io {~undo do Sul nii' el<ist.c 0 Sa CA.l'SASsio: _ .D~mlu,?o à.:; uous oftici.ac.< 
hoje um só juiz de direito, essas "aros 8ito todns da gu.al·àu naci<mal da P eJ••:r. ~J'(Inca.-T 1·atand~ 
exercido.s lntcrinamcnt~. e npro\'cito a occasiiit• a presidenein de s. Pedro uo Rio . Gro.nd~ do Sul 
para dizer isso ao nobre minisLt·o da justiça, a de . os·g~nlsar a dh•isiio que tinha de snarchnr para. 
onaior parte dos termos se achiio oeeupados por 0 Estado Oriental, e não querendo faze1• cllliir o 
homens uão eompetenten1ent.c habllltadoB : e em peso desse se,.,.·iço sobre um co1·po súmente, l:Xpe-
tnl estado como e com que apoio se púdc contar dio orJens a algaru; .Para que de cad~ uon delles 
<la magistratura! so.his<em praças suffieum~ po.o-a organisat· o eorp:) 

Nomcar<'lo do patfi'<! Jiassu 2>0>'a di•·cclo>· da que dcTia dar a çamarca da P.>rto-Alegre. Sen<f<> 
iMtl-ucçao J»'ima•-ia de Piratinim .- Sr. presi- ~s5CS dous oflieio.es de que •> n<>brc depur.ado falloa 
dente, fai tambem acc•lSSdo nesta caso. por ter intimado.; para marcharem,· ·ambos sa reeusánio 
nome:ld•> 1J3ra inspeetor das escolas de uma Cre- ao s.erviço, a\legando suas onolestias. Note V. Ex. 
~lleúa ao dgario collo.do da mesma ; a .J:Iessoa que o a cam.o.rt1 quo esses dous officiaes receote~J!~Dte 
me aeeusou d~se que pendia do chefe 4a igreja havião sldo nomeados ofitciaes da guarda nac•onal 
1·io-grandense uma der.unr.ia ou aecusação foe:it.a. e bavião aceitado; com a recnsa delles o que deve-
p~r cidadãos elnspicuo~ d:o. ft·cguczia . onde es;c ria fazer a presidcnçia! Fez o quo lhe p \'Opôz ~ 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 16/01/2015 09:44 +Página 20 de 23 

J87 
eonunrtnJ:ante superior Ja gn_1rd.a n::tdonat da capi· t1os llrL Elll'op:t.; P1 port<H1t 1 ~ a pt·t:-!i:dr:mcia llil1l:t f·~ r. 
ul da provincia. .. . <Jne nã~ fu"S~C jú. pra1h;:tLlo em épocas ~~uteriorep;~ 

0 su. ~hYXo Lon.,·ro Jt:~Iur:. dít ltlll nparte.. e nlém· dís"-0 o auxilio flli pata a acr)'ü>i•::io d•: 
uma easa on•1e os .ccllonos nnuessmn clenn· us sua·; 

O Sr:.. CA.:-. s.\xsXo: -8r. presi<lent<J. ,·ou leq1ara oraçucs iL<Ji,·inda~e. • 
"V. Ex. c a cnmam ouvir o ollicio qna Jirigio o Fnllm1 to.mbem o llúllrc depnt.t~do·na pl<>11il•i~ü:> 
tenente-coronel das Pedras J~rancas, <[UC c tio por :~o.< parlt•es cntholicos de. Jmlgnrcm nn wloni:t d" 
afinidade do nobre depu lado q"nc me accusou, no S. Leop"tlo; uaJa ,; mais falso, Sr. pn·siJcnte, •J 
commantlnntc superior da guartla 1mcional da ca- o nobr" deputado tinha j{, tanta ~~rte>.[l de q u '' 
pital, e o qno c:;te me dirigio con1 o outro incluso. seria. ~orü.raria.Uo, quê se pr(n•ênio log-o, dizt:nU<l 
Eis o ollicir, do eommJtnduntc superior. ;1.<·.) que n:1o poderia exhihir pro\·as; tudo quanto ha a 

O Sn. :;;.w:\o LotúTO J<:~""Ion:- Ess.; o\Udo n:io ~cmelltante 1:espeito, .8<; presidente, 6 o segü.illtc: 
•~ Jo inncnt.c-c.oronel da guurUanacion:l.l dus Pedras A pres~n!\-a. de dous nlissiütl.1.r.\os catholicos 11:t 
Branças. colmli:.L ue S. LcopolJo tinha <lado lnülÍI"O n des-

0 &t•· c A::<<A,.s:i:o: _Di:< 0 tcncntc-cor~nd ).fa. intclligencia emrc seus hallitantes de c1·ença di-· 
ver.<n; um uclte.s menos p1·uclente, o n,.,.,.. Joü•) 

ec<lo em S•) u ofl!cio o seguinte. (D.'.l Saulat>., prohil.Jío ntc que os colonos d~ l"Íto <.li\·cr;;v 
O qHe fc r. a p1"esidcncia '' vista disto , em rda(lo se retulisscm em ajuntamento de família. Isso eo-

a. hon,ens q\t<:- só se tinbilo cs[Ol'':l\dl) parn obtr!r ns mc~~va a produzir nlúO C'H'úto, uma. eertn. irrítacíi() 
l'"tcntcs de ~Jlici:tcs dn gunnln '"'cionnl com o !lto do espírito. Serin prudente a administração qu•c 
nnico Llc gozar dns immnnidatks qne elln~ tm- deixussc correr a~ cousns por ial fúnua que ell:.s 
z~m. · ~· chcg-tt$SCtl l a uma gur.t·l~a t1t.'! religifio? As"iln nilo 

O S.r:. S.\.\*.1.0 l.onATO Jexton::- Estú t}ng.n.ntlllo, IJcnsci: entendo qnc n r~!igh1o cntholica par.a sc-1.· 
é ful:;o i::i~O. ... segnldu C fÜll'U~fu.la nfio cn.1'~CC _ d~SSê zefo impt~tl· 

o s l' - -. 't'l t y _E cl•:n~ c cxa.g~rado, qnc antes sct·~e de prevenir í\$ 
"· .• \:<>1.\:-(S.\O:- ~r. prcs1 cn c, ;;o · 'x· paixões do que em con,·enccr o cspiritv. Esca reli-

. niio exige do nobre deputado que constll"Vü a ordem, giiio. tÍ santa 0 bcllà; ·pm·ifi'lucmes 0 seu culto, 
•tue n!i.o cstej:l interrompentio a..co.Ja :nstnnt~ u fa•:nmol-n brilhante, mas ni.io eml.Jareccmos o cult•• 
meu di~cut·su, cu declaro que nilo CIJntinuarcL modesto dos (•Utros. E quem .poderia pensar. 

O Sr.. Pm::SJJm:<TF: (dirigi•·do-s•: a~ .<:;· . .<;r,yir~ Sr. pt·esiclent.e, que, ainua qnanuo o presideut" 
Lo!J,!to .Tuntm· ) :- Peço ao noll1·c deputado qtto üo Hiu Granuc, o,-~llla 11cgligcntc, deixasse d~ 

· niio continúc n interromper ao orador. zelar a· prcemincnci<~ dn igrej-n, por isso fical"ii\ 
O S1:. c.,xs.•~•Xo : - Accresconlard n~or3, dla al.Jandonada! 

Sr. pl·~siclent~J. que pan1 preenchl~l' as y.-1g~s Quetn niio sub{!, senhores, qnu C3sa ígL·~ja h~nl 
desses doLt~ ollicial}s n quc1n demitti.... hoje um chefe, cujo nome ó n <Xpl"e~siio de toda~ 

o s1~ 5.ü . .i:ú J.on., TO .Tr::onor: : _ S•:m l")ucr as \·irttHloJs do Ev"ngolho, c cujo 7.do pela ~ual"Ô!l. 
dcmittil-os. o defesa do seu templo c sem limites! (Apoia<l1<>.) 

Poderia o nobre o Tcnerando prelado consJn:il: 
O Sr.. C.l:'<$.<"s~o:- ..•• a (Jll"~m llomcci ·? X o- ·o tolct•ar qae uma nntoridade qualquer fo5se im-

meei a dou~ }lnreutcs do Illi' Smo noht·c cl~putndo, put· ao ~en clero preceitos irrcligiosos! 
segundo n pt"l.)posta do com mandante, t umlJcm sen 0 Sn~ .J.\CIXTIW DE ).IJ.:xnox~_\. :--E qtle !l1'rad~~-
t.iG pvr a1inidadc ~ e, pois, está provado <JUC ncs::;as cc~l ~1 nrcsiLlcn-tin os SCl'\"i~ •.. ~s ~1u.u tinlLú. feito a 
.tnns <1~missües fl\i nconselllndo nela conYenicncia ~ 
íl o scr,·ü,o publico, ~c não se mo p0c\e contcslnr bem «n igrd n. 
isso. O Sr:. C.lxS.\"sXo :-E que fc>. 111ais:.que nr.om-

s,.. p>·esi<icnto: ainda fni acct1>nu•) pd0 noure ))anhauo do seu l·ospcit:nc~ dcro fez-me a subida 
deputado de ter feito concessão uos dinheiros honra de ··1ir por mnis de nmn ,·cz em minha d~~-
publicos pu.ra se constntirem casns· para e.xercicio pediun oll"cL'ecer n beijar o seu precioso anncl couH 
tlu rcli:;~üo. cvun~~ica da colonia de ;;;. Leoprlldo t~stcmunl~ú de sua ducc c p .. tcrnal nlieiçüo I 
<In provrncut do· ~tJO Grande do Sul, c tnmbcm por Scnbor~s, n. .portaria qnc expedi sobre a _prc-
havêr uma portari<> dndo nutorisn~ão fiO pastor ten~iio do pnst.or protestnnto da colonin de S. Lc.;-
protestante do exercer nr.tos da sua l"cligiito aonde poldo niio foi mais do que 11 rcnovnr.iio de ignn~s 
fosse. chamado. lHas o nobre deputado qunndo me couce~sücs fdtas pelos meus nnt~~cssor€s. Qunndu 
qui?. aceu~ar p~r~ que não foi pl'O~urat• nv meu se (lcha,·n n11 prc.;iúoncia <ln pro,·incin do Ri,, 
relataria as p~lav\·a., do· que me servi qnt>.nuo Grande do Sul o iH't~\l"nuo :,;1. cotlsclhch·o .lo~\ 
mencionei essa esmola? Alltonio Pimantn BolCllO, tinha-se prntica·lo •) 

Disse o. nobr~ dcputndo qu-i cu on·~nuia a reli- !acto que You referir; 
gião d,1 nossos país, que eu 1H:n-h\ cst.t\>clccido o prc;;idcnt.0 dn provincht, rtttendcn•lo no qu•) 
templos protcstnntes, que havia pr~Jlibitlo aos lhe reprcsent:íri"Ltl os co!.mos nllemã~s 1\'lot•ndor,'s 
nossos pp,dres de fazerem proselytos ••.• E \"OU, nos districtos do Campo Bom, Padrv Eterno, :\IJtnd•) 
Sr. Jll'esidente, narnw o que s~ passou. Novo, e Dous Irm1ios, e a informa~,io a qne S<l 

Sr. presiJcnte, ern um dos topi~os do m~Lt rolo- procedeu do diteetor dn coloníR de S. T..eopoldo, •l 
torio, quando íallei do esmolas que mandei dar <lo l " pMtor ào rito cvangelico nnq_uclln e.olonirt 
po.ro. a ~on$trueçiio de capellas _do culto calholico All"llSlil Guilhet"lllc };:lcnzc, resolveu Mneeder a 
rornano,.para não fazer um no,·o paragt·apho !aliei lice

0
nça que pedia o Dr. Otto Henrique Theodoro 

tambcm das esmolas que mandei dar para se fnZ()r Reche, pam ·que possa. exercitar·nnq_uelles dis-. 
a. casa pnru. o culto cvangclico, mas mostrarei 1\ tJ:ictos as funcções de pastor rlo m~nc,onado rito 
c.'l.mal'a se no lugar competente tive ou nãD em protestante. I'alncio do governo· de Porto-Aleg>·~, 
vi~ta as pala-.ras de que se s~n-~ a nossa consti- 1• de Julho de :1850.-José Anto·>r.io Pimcnl''-
tUtção. [Lé.J · · Bueiw.- Conforme, Arc!onio · Josá. Affonso Gui-

.J:l se Yê, pois, que eu sah~ei nt.~ nos cs~ru1m· man<es, secretario do gQYcnio. 
los.... . o pastor Hacsbaert .; tnmbetn um daquellcs 

Quanto no auxilio de 200S, confesso, scnhot-es, que pertencem· no rito c,·angelico da colonia dt"l 
qne o dei com a consciencis. tranq_nilla, e sem que ::>. Leopoldo, que por occasião de ...-isitnr en 
por modo·alguu1 offcndesse os principíos religiosos, aq_uella colonia me disse elle que podendo sc1· 

. .mas antes com a convie~;ão de que cnmp•1 o meu chamado por qualquer casa. cst1·angcira d~s tnl).itns 
dever. E. nem ism, senhores, era cousa uova na que na proviilcia profcssão o rito e-.angel•co, para1 
provinc.ia. do Rio Gràode do .sul; j:\ .oo tiohão como pastor, assi~tir a qualquer acto rclatlvo " 
..Sad~ eoogrua$ a pastores protestn11t~s- contracta- sua. ·religião, e~s:nnento, baptism<:>, ou pam ou.h•) 
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'iu:üqucr ~nc~'iU\lento, ~l~s.ejari•t _poJcr Í.t~cl-J seu~ 
't<IC as mtLOnda J f.!$ puhc~:\1.!~ rliS60 o P.ttUcssc~u 
privar p:ll'a o qac prc..;.t~fi\'a du urHa ·poa·t an:t 
Hli1lhll

7 
dand•J .. lhc es:)a }lCrm is.;liú. H·~sp~)uJi 

<jlle tendo j;\ OS IIICUS :llllC't:CSSO I'CS .Jac]o lilll<l SC· 
lnt'lhautc coa\cesSÜ4.l, n:to Uu.\·lduva Cl\ t:tan bcm 
,Jnl-a, c ei~ :tqul, s,•nhore~, u l'ort.'\ria u qnc m.: 
Lnho rdcri~o : . 

.. l'rovincin de S. l'c<l t'" do Rio Grnnd~ <lo Snl . 
.:..J>al:tcio d:\ prc•i<lcncia . em 2 da .-\briltlc ls·~;. 
- 0 pr~•i<lent"' da Jlro,·incin. nttoucl<nd~ :to qnc 

·lho •·••prco;cnto u o pnsiur <lo ri to Cl\"l\ll::(•1lico na 
<'olonia dil S. Leopuldo, ~ean Pie-no Ghristinnnc 
Hat!Sbllcrt, resol\'(•tt eon~•kr-lhe liconçn P" '':t q•te 
poss•t exercct• em todos os IUA'arcs desta p•·ovincin 
em que fõr chnmndo :ts func~ves elo seu mi nislcrio. 
- Jollo Lii,s T~ici; ·a. C0.nSt.n1~t10 flt! Súlht1-&1L
•"onf ,rnle, .. tlnto);io Jo~'\: .1110nso Uuün~.u·acs, se~ 
a~tario o.lo flO\'él'uo. " 

Como se pód~ pois <l iz .. w~ $Cnhorcs , f]H~ n pt·ç~ 
"'icleocia o.lo R io Urande do Snl nutoriS(Jtl o culto 
publico da religi:io pro>testanlc ·? 

O SJ:. c .mn•h nA• XE,·.r.s : - Ao menos ollicial
' uento . (.4.j)Oiados.·, 

o Sr:. C .\X:H:SS!c:> ; - rcrd·~c-me o n olu·c d··ptt
jado , o.\ p l·csi llencia J'l!to :l.u t<i.;.·isu•t officinln•eut.~:!, 
niio r~z mais do quo scgnh' as pisadas dos seus 
:tntecessorcs p~1· preven~ão, par;~. que as autllri
t.!adcs policines das pequenas po\'onçUes onde, 
~-.mo mnguem põde dU\-ldnr, s inda existem muitos 
1.rcconcdtos, niio pudessem prohil>ir css.;s netos 
.to rito c\'nn~clico, de ml)dO n C\"itnr occtll'rc nci ns 
•lcsn:;ro.d:t\'ets. Tenho muito peza t· d e não s er a Cole 
respeito da opini:io do nobre deputado ; mas eu 
niio sei o que l1nj" nisto de eontrn1·io ús regras 
ll:\ igreja ; ainda. e$lou n es<n ig nornnci~. O pt·o
t~sta.ntc pMe ex.ercer o l'i to d~ sun reli::;i~o em 
saa CãS3, ningncm Jli o pôde prohibir. 

, O S n. Con n.i':., D.\S i\ F.\' E.~ (1:1 u m aparte que 
não Ou \·i n.tos. 

O Sn. C.<:><SA:ssXo : - Isso 11ãe é conccdct· official" 
mente, é um neto Sttb-ot!lcinl de tolerancia, q uer 
•lizer que nito se dori\0 poderes UOYOS para o 
""ercicio do l'ito eYO.ngelico, mns tolerão-se nqucllcs 
<·Od~ro!S que OS proteStanteS j :t t!nluio. 

YAI\10S Sns. DEl'CT.n.oos ; -A c )t\siituidio pcr-
1'nitte · o e:.:er d cio dos cultos. · 

o Sn. c .• :><SA:-.'S:\0 (dil-ifli>lllo-s.: ~o ..,, ._ COI"I'i:l< das 
Neves) :- V. E);. no npa1·ta que dclt reler ia-se a o 
presidente como indivíduo, on ;, lll'esillctlcln com o 
~nlidnde moral ? 

O Sn. Co::ne., D.\s 'Nt"'M: - A" prcsiJenc:a 
tomo cntidndc morn1·1 

O Se. PnESIDE..'<T t:: - Atlcn~ão ! 
O Sn. c.,~~ .. llslo: - Pois bem : Y. 1-:x. m~mo, 

opte o! sacerdot~, se di l·i ~iS$0 os destino~ da pro
\' incia de S. P edro do Rio Grande do S lll, onde 
•:neontt-asse uma 't'CISta população de protestantes, 
" sonbe.'\se q ue se tinlliio dndo folc!c.s desa nra
llaveis de intolerancia religiosa,. estou per~uadid o 
'luo, sacerdote como é , sç aquelle$ do rito' cvan
;:~lieo lhe p~dissem a utorisaç..'lo · para poderem 
"x"rcer o eeu proprio l'ito, Y. Ex. me.;mo não 
lhes negar ia isso. {Apoiados.; 

O Sa. Conaih D.\S :SEYt;S : - ~:io pJdia dar-lhe 
semelhante penni ssão. -

VAmos SR~- D~-;PiinDÓs : -~ão p<ldia negar-lhes 
porque a constituição II1P.s permitte. 

o. Sn. ~na~t., DAS N'.~>v&s d oi. unt apai·tc q ue não 
OUVUDOSa · 

O S n. PnESIDE~T.r.: - Attençiio! 
O Sn. C.<><S.\NSl<>: - D iz o no>brc deputado que 

(jll3ndo uma autor idade polici:tl. quiz~c prl>hil>ir 

a cdeuraç;i u ue quohtucr acto do l'it•) c,·angclieo, 
IJitê cu ·tiuha u ch!\"1) ;· ue cumpclli t· c »S"- autori
dade: rnas t~tt entendi que era n•ui l~ m:ais con· 
,·~ni~uto c l vg;co p t'C\'N l il" logo o ntal, C\'i ta.ndo 
qn.1 t._sscs. t.~ . ..;os $e dc~s~nt ((11Wirtdos ). de mt)d o 
(( lltl a ac~ão rWllieinl nuue!'l intcr\·i~sse nessas 
• JU~!<:i c.<. (Azwi nde>s. ) 

Disse tnml{cm o -n ;,tn·c doputa ilo d rptom prin
cipa!mem c .. rospon.Jo q 11c a pr csidcnct:< dn pl·o
vmc•3. de "'· p,,.Jro d? lt1o Gran<'lc do Sul tinha 
s ido pcr seglli•lom, rt :lctora: c me parece qu~ ate 
disso t]llc Cl\ luwin tvl'n tld o> in!(o\'crn llYd a ifro· 
vincin. E:t d••scjo porê1n que a e:Hnnra dos 
Sl"S. uo>put.ndos po••a snbP.r quem o o intulcrant.!, 
se o l·r~shlt'nt~ da prõçineia. quo pcrmitLia que 
a.l~uns h l n\ H:ns t)UO nãv SJi SI! são ami~as. dos
lh)La·cs deruLAdos lhe vicssol\1 pot" n lgt1mn.~ ,-~zcs 
fot.t:e1' acintv ú pL·opt'Ín rcsidoneia, ou l'iC utn ch~fc 
üe JIOlicia que, clw~nndv um. no,·o ndm inis trado.
a uma prol'incia, e a~sejaudg a popnlll<,,iio da sun. 
cop ltt\1 cLu·-lhc ú<:m~nslrnçvcs pulllicas d o t·cgo-

1 
zijo, :t amC'a~ou c quiz :ltú contt·:t oUa emprega:

. a fo rça p u l>liCi\ !! ..• 
I A camarn v~i c>uvi1· o '}11:! sui a cst\! rcs
. peito. O S•·· cons, lheiro ?II~nocl Antotdo lilllvão 

tiuhn. em ont •·-•s ~ras dir igiolo a Jli'O\'illCia de 
S. l>o!dt·o do Rio Grnnde d o Snl, c a ti nha diri 
g ido com tal ~ino, hal>ili<ll\d~ e pt·núenein , que 
grangeú.ro. nclla muitas aft\!i~Ucs, do sot·to q uo 
q uau!lo em l :;lG o Sr. cons~l hciro Galvão bmo11 
no\'amcnte conta dn ndmiui$trao;:lo da mesma 
prm·incin, :t população de P<lrto-Al~gre se dispúz 
a dar- Ih•: u mn demonstr ação de l' Cgor. i.io ; o ll •>llro 
<leputado. q 11e cntiio era clJC!fc de pol icia da pro
Yincia, dirigiu tL p t·esidcncia o seguinte omcio: 

" I llm e Exm. Sr.-Pot• ter os mais r.,u,Jndo3 
mot.I \"Os, c em ,lcscmpcn!to dos deveres n mcn 
c:trgv, tuanJ~i int ian::ll' a uu1 ajuntamento numc
rosu de pessoas desta cidade q<tc se dissolnl~se; 
e esta ordem (oi t rnsmittida a \':trios i ndi,·itluos 
que parccião os pt·incip~es l nfiMIItcs do ajunta
mcnt.o. nJo só pelo teuente-e()l'Onel cotnmlln.la ntc 
do C<:Jrpo policiai, ~Oru'> pelo officinl ào 7• ba 
ta.lhão de ca çadore· . . ·. estú ·de dia; a tubos estes 
otüclacs m e pnrtic.unu .lgora. que o gl'llpO c~t[• 
plll'till .U em dcsobeÍl·:ccr á intima~iio q11c e m meu 
uo me lho foi feita, dizeod•> o bad utrcl l sl'tlcllW
drigu~s l}arccllos , c outros indi\·iuuo; compo
nentes do nj UJltamcn to, qtto ufio •e imi>Ortm·,lo 
com as ot·d~JH uo cliefe de pJiiciR. JIOl'•JU~ llSSint 
se ClCh ll\",io nutor isnJos· 'XIr Y. E:t. Acbo-uw 
port:mto ~.omplo:tnmcnt.:l .ics;~bcJccido ; o gmpo 
pass<ia pcln• l'lln~ dosta ciúatlu com o mniot· dos• 
prezo <la.~ d l\·orsns intimaçõc.< que em u•cu nome 
lhe tem siuo Ceit.rts: minhn o utot·•dadu cst:\ intoim
m outo mcnoã<:abaola , prctext:m do> os d~-sobeJiontes 
nila ler obrign~ilo de obedecerem-me, ú v ist.l d14 
nutGrisnçiio o ordem• q 1te l'".cebêr.to> dJ Y. Ex
Acho um impo:;siwl quil \". Ex. ta c~ <>1-den!' 
expcdisso, c t>llr isso tanto m11i~ e;candaloso "' 
rcprcltcnsivcl ~c tot•u a o p roceditncltto do gnt pu 
d<!SObcdiente, que parn c:o mmctter u m crime ouse 
invoear o .rcspett:t\"d nome d• V. Ex. n:to obstante 
por;im a grn\· id~de do racto que cu tenho a honra 
dc le\'1\r a presença de Y. .Ex .• deixa rei dt< us11r 
da forçil. p ara compellir os dnsobedientes ao c:um
pr imento de ·seus de•·eres, cmqutlnto V. Ex. sn 
n!io d i gnar commÚnicar -me Se Cllll e0c ito dCil 
semelhante tlutorisaçiio ; porque em cnso negativo 
usarei da fot·ça como me c:umpre em l>bSet·vnncia. 
da lei, e no caso affirmativ" (<l que, como j :• 
di sse, reputo um i mpussh·ol :. fare i ret irar 11s 
pt<trulha.s a setts quarteis . . Rogo. a V. Ex. se 
digne agora mesmo t ransmitti r-me suas ordell!O 
para meu govenlo, porql!e o ajtlntamento der 
obedien l.e conUoúa a percorrer as ruas desta 
e idade , l.an~ndo !oitletes , Cazendo grande vozeria. 
e esc:>nda losamente dQsrespeitando a autoridadi: 
q11o S. )f. o Imperador bonve ~ bem con~ 
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fi.u· m~ . D~n ,:; gl~l\\'do n Y. E~ Pur l•l .A l t~~r~ . : 
{<S u hora" d tL noite do uh~ r:: tle He-.emuro -: 
<lc l SUJ.-IIlm. c E xm. iõ t' , e · · n~cllwit·o c s ,· llD.UOt' · 
~1anoel AllOOnio G11h ·ão, pre~ide ntc <h .•s tn pl·o 
Yineia . - O chute tlt~ p 'lic itl._, J olio l~ttt'ngelista 
<lc: Zl'eyrci,·os Sa!Jt1« L oltqto.- Confúronc, Antonio 
.IO$t} .·I f(onso Guín1ai·ãc·~, secreta rio do ~overno. u 

" 111m. c Ex m. Sr.-A' vista das (:rtwissimn; 
•>ccun·.:ncias q tto infdiz!llente ti vcl':io lugar n e31:t 
capitnl n•• >toit :\ pro,.,im:t. pa ssada, c dO" proccdi
ntenW 1ltt•i 'r· E x. t~\·c ptlr a eommigo . em d cs .. 
p eito J!l.; r~pctidns partici p!lt.;Ü•1S q n o. entã o Jh: 
chcgnr ao conh ecimento de V . E x., ta nto \"e>·hnl
mcntc~ con'lo por ~scrj pto, sobre n•inhn nutot~jdftdo 
tle ch~f~ ~~~ p .Hcla estar se ndv ús c,m·i:llosamcntc 
w euuscabada por u m ~l'llpo de indi\'i<luos que 
npa'l rlnh:w ão ,;cu ctimino; o p rooodot· COl!l o pre
tex to> •i<'l a ut•ll'isaçii(l c ordens qnc )101' V. Ex. 
lhe tinlül<> sido tht.d.~s; nehnndo-ntc Clot conse 
'lllcnci rt pcrSI\Jltlld•) <le q nc V. E:.:. ctn mim não 
tleposi kt conliança nl~ma, ttüo d e;ejandu qnc n 
adminl~h·ar.ão de Y. e.'<. encon tre o menor t rn
pe~o em s"na mot·cbn, e mesmo j ulgando-me na 
"ctnnlidadc tlcsp itl~ da neces.;nl'ia Ior~a mora l 
par;\ eontinuat· n cx.ct·cer com Yanta.gem do ser
viço pulllicú o import.tnt~ cargo tlc ch~fc de po
Jicin, voa rogar n ,~. Ex. qu 13 ~c lligne solici tar 
do ge\'ct·no itüpctinl minha deu1isslio do dito cm
p re::o, c cmquanto cst» não chegn espero que 
Y . Ex . se dignan\ conceder-me Ulllll licença sem 
t.ompo c sem Yoncimento al ,:rum, pois des ta sorte 
llca V. Ex. habilitnuo p~ro. i nterinamente pt·o,·e•· 
o c•n·g ,, <.lc chefe dê policil). e m al~;lln~ uos j•.üzus 
de dit·c:ito d esta província quo csteJ:LO) no caso de 
mt rcccr n conll.m~a de V. E :t. Deus guàrd ·· a 
Y. Ex. Sccrc t lll' in da polici:~. em Por;c . Ale~re, 
U de Oc:.:~mht·o d e 1$1\i.-lllm. e Exm. St·. con· 
selhdro o senador ::llnnoel An~onio G .. l rüo , pre· 
sid~ntc da p t·o,·l ncin.- O ehefe de policia, Jotio 
E oa>1gcli.s la de X<:!J''ci>·os Saytio I.obl;llo. - Can
forme, AUtQHÍ t) J <J$<) Affonso auima,:a~.:, see,·e· 
tnrio <lo SOYct•no... . · 

o Sr. SCIU\dO\' t.:ah·i'io , r esp nndC\t·lhe, . cotn 
:tqllclla vruu~ncio. qll~ lh~ era carnctetü ca, pelo 
seguinte modo : 

•< To:ulo r cspondi<lo verbnlmentc ao ([nes it o do 
olfleio que V m. me ·dirigio ás 11 ltOI'IIS da noite 
de t:3 do corront~ , julgo do!\ece;snrio consignar 
por eseripto qtta o tenente-coronel tio co•·po de 
JJOlicia , que ft>i o portador dolla, 1'1 tl'l\ns mittirn 
exaelA c fielmente. E pelo quo r~spei t:t. no con
l~xto Jo segundo officio dataJo a l i, enbc-me dizer 
qnc n Vm., e niio o. mim, cotnpct~ ôut· o8 passo;,; 
q'<P mo nconselho., ~c est.o\ .eon,·cncido dn convc
nicncio. o nccossidatl~ d"llee. Déus gtttu·de o. Vm. 
PalAcio do govcmo em Porto Alegre, 17 de Dc
z cntbro do ISW. - Jofa"oel A nt o><io (;a lc(7o.
::>r. D t·. Joiio E ,·,mgelista do Nogrclr<>s So.r ão 
T.nbnto, cJH,f~ do polici a. do. prov incia.-Conforme, 
.tllton io JoM .Affonso rruinw1·<ks, sect·~tnrio uo 
~o,~enlO.M 

J>i \'C .Y . E x., Sr. pre.; itJen tc, quem era o in~>
lcmntc, se era o pres idente de S. Pedro por duas 
vezes em q_ue os nobres depuhdo; jnlg:\riio al
cançar o trmmpho dn stul cauu, p~l'COrrendo ns 
ruas de Por to AlogN cóm musicn, 'I'Ot erias c 
fO!!Ile~s quo " ierão mesm o l .. nçal-<>s j unto ao 
paiÃCio d:1 presidencio, ou· se era intolero.nt.e essa 
flOiicia· que 'lUeria r esistir A lllllnifçata~.>io da po
t>ulaçllo, dos bom ens mais conspicuos de q ue a 
mesma populaç:io se compunha, a o pt·esident~ 
.q o e acabava de ch egat· p ara toma r posse da 
adminis tração.. . · · 

O Sn. S .w i o L o:aATO J O'NYOa : -E' f&lS·l , hei de 
pt•oyar 'quando r esponder. 

O Sn. Pn.ESroÚTB:-Attençii.o ! 
O Sn. 0.-!<s~s>.o:-Isto n íio tem r.JSposta . ·A ca

mar.& IDJ permittinÃ .que en leia :~qni um officio . 

q tlf! n S •·. G.al\'iit• tl il·ig :o ao gon !rn o itnp! r i:al, 
f:l~cndl) () l't.!tr:~to Uo n llbt·c Ut-puta~ lo: a tã o C ~s· 
cnpto mP-u, r t:hrV· mc no juizo d .: nm honu~n' hoje 
no l.nmulo, ')llC ..;rn. u m ~tpn:cinJnl· mnito. ~xo.cto 
Uos IJomcns c dai ~vus:.H J ., paiz.:. ~.. · 

O Sr:. S.n .i.o LotuT~ Juxwn: - 1!: o rotl'n t<l do 
Sr. <lcputndo e>~t:l 110 sangue dernunndo e m lS U 
nas Alng•ja s . 

- O Sr:. Pr:~: >w;;;..._ .,. ,. :-Ord~m ! l>cro a o noll•·~ J c· 
p ut:ulo 'diJ"i!}Í?tdoa.~e a() $ J·. Câ Ju lut.sci o ; q ue 
e,·:to trazer pu·a n clíseussii<> evu;.~s <JU<l u tor
nem 1nais dcsa gt·adnv\:L 

O :;u. C.\:->S.\:ssXo :-Dizin o Sr. (>alYão: 
" N. SG.-Ilhn. e. E " '"· Sr . - Si.o a ~· do cor

t·ontc 1n cz t.l c Outulno me vci' ' :.'L9. m ãos n ch·cu lox 
do :!1 do .Agos to expedida \' •r Y. Ex. ·nn ·quali
dndc llc prcsidcnt~ do canse ho d'' uüni~t•·os, bcu1 
~·>tnp<>nCtl"a·-lo da dout dna cxpcdid:t lU circlllar 
o n~elhor d_ispost.a. p:u·a cx•:c:ulnl·n, pre~agit~ to: 
Ua.VIa. a d tfllc\lldn.dc q ue m..: a guu•·da o /Tcnio 
cscandccido do nclual chef~ de p oolicia . \"~rda
'(lêir" partidista, ll~l, inc:ms:tH l cut ltusinsta· tem 
r attcor s incero a totlo~ qu <ntos n ·i o pcnsüo como 
ctle; a politicn.. oceupa todas us saas f•tculdadcs , 
absorve todos os ou tros sentimentos, c o\Jra nello 
t.i o p >dei'Osam entc co1no :1. reli~ino nos seus mar
tyre~. - I ntclligcnci:t e. hon.:st:dnde no scn titio 
e;pedal d :l palan n., q ttan il·· ap[lli<:>lda ll mani~
t r:ld·•s, t em esta 1noço, é tt m IJ ,nn pni do fa~ni· 
lia, m~s a. pt·ob idndo p·>llticn nece"sa<i ~ n quem 
•xerce com cllc · cmpreg.> tlo pura confinn~n , ó n!l. 
aclualido.de nm principio moriJ?so , que o rala, 
eons.mJe, definha, c t:ujo dingnosticu nunttncia 
,.ida ou 1n01·te SI) ns urnas no prim(!iro ~aso 
!aliarem llelos seus , ott contra n o sc:;und(), N ã o 
tenho a té a qui uma sú queixa f~ito cont ra esse 
empregado: preferi i:allar-mc pm•a arrcdnt· de mim 
a snspd la de .:onfundir com n causa p uiJJiea a 
pnrticul:u·, embor a ti\·essc a comp lacencia , qua ndo 
ministro d <l j <lSiiçn, de rcmo\·el-o duas vezes a. 
pedi1lo ,;cn, da capital do Pat'iL para n comarcn 
dú nio <h ·a.nde, e dessa com•u·cn p;u·a o Rio Pardo, 
e deponh\'io ~ssa~ oecurrendas em m(:u f~\vor por 
íórn1a tal q uc tcorne injustillca\'e l o . pt·occdi 
menlo comnugo t ido logo no segundo d1n de minhn 
cheg~da e co~seeuti\'nment~ n.té hojc.-);,<o peço 
n re•nociio do mngistmJo que deve cs~a•· em 
tnntn harmonia com o pt·esid~nt~ eomo e ste com 
o minis t.at'io ; mas atiendcndo pela impetuosidade 
d o seu ganio, p<Jia po.rte ncti,·u que tem tomaJo 
n:t3 clc•çU~s q ue cst~o (& JlOr tu, ]JOr lll~umas de~ 
s uns alli11nçn.s, c p»r muico~ outros factos pe
quenos, n tai numerosos, c todo$ concomitante» 
paro. unico 11m - o de ll.$segut•nt• o triumpho de 
seu parUdo- justo .; que eu prc\·inn n V. Ex. 
dessas eir cums toueill.$ o do~ meus recoios, jú. ctu 
desempenho de mc11 dever, jú pal'a niio sorpt'Clltlct· 
V. E~. qu31q11er neto quo n minha poslçtlo mo 
a conselhar que pratique em mo1n.:nt.a t.:io critico. 
e .\ sua nol.iei!l. che;n~ t1ntes dl\ communk açilo 
ofli.cinl. Eo1tretenho nmd:t umo. l ll\'C esperan~.a. de 
n<lo ver a tranquillidade publica perturbada no 
momento da oletção, o~ auimos estão sôb1em~d<t 
nnit.~do$. c ainda a ssim nada temerin do enthll· 
s i'Rsmo dos p:>rtidos, se deixados a s i mosmo, 
e se pot· de~ventura minha nlio oeeorr~sse :<gora 
n clrcllms tancia. de SOl' r~tirndo o hKtalbiio 'i• 
de c t~<lo•·es, em cujo commandantc doposita'\"a 
tão illim ltada confiança, que com clle nada.· rc
ceiára. YOtl remct ter H.s respecti,·as autoridades 
a c irc ular1 e espero <JUe a santidade de sua dnu
m na J>roauza maravtlh<mo eft'!lito. Deos gi.Uirde 
a V. -E.-.:. P>tlacio d a presiden.;ia em Por to Ale
gre, 8 de Outubro de 1817.-Illm. e Exm. Sr. Ma
noel Alv~s Branco, minist ro e secretario de 
e•tt\do dos negoci'>S do imperio:-Ma»oe! A t1tonio 
Galt<to.-Conforme, Atttonill .Toi,; Affonso Guim4· 
rlles, se.cratario .do govel'DO » 
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E1n 2.1 LlC" 1·--~'.j'i"0.ÍFn ,1,. 1HIS, ,l:nHio r.oni:l ~lo~ t 
1·~ultado::. das <'leir.:-,c-:;~ Uhda ~linda o St·. (ial'.:ii'J 
o seguinte~ ~ 

"""· :!O. - 1\lm. e E~m. Sl'.-,\s cl~i~õcs filú
)·3:o·Si~ ll~5t;\ vr,-•yind«\ t:mn 10(la :1 lUO~lcrne;.áo, 
c a t1at' .. $c rredito ~\ n1gnns f,octo.-; ll}encion:Hlos 
nas fólhü< pnulieas, foi '' uníc" en~ q1tc a lei 
inlpCl'(llt com toda ~L sna fun:u ~ fl ncJxas f?')d~m 
co1ntuUo _npparcc,):• 11:1 •·nmm·n. tcmpüt:nna 1ll? 
algum:\.;. ll'l't.:~ulnn1_1ndc~ ~ Súrem por ~o.Jl'IU_!l Üll 
cx..'l.rrcr:tdas. finl! n~~~e~~ntem do umn exphcaçao d~t 
parlo do ~~_n.•._,rno. Pur!l 11::\l,ilitar os ~rs:. nlilli:~
tl'OS a llnl-~s~ t~nho :t hon1·:1 de pnSS;tr ús HlÜDs 
J.e V. Ex. os Hnic(1S documentos que sobre e-ste 
. n.s~mnpto c~tstctn un. se~·t·chuin.: o de. l~. 1 é 
nm~1 qnpixa ,JQ ch,~fj~ llc JlúliCia tt·anslnittinàO-lHC 
a tpl~ lhe {11lllt-.rL\·úr.~ o scn (ldüga.do •~o Uio 
t~runde; no ('tiidn llo c.lilfJ dtt::ft~ "üc policia. no
tetr.t·\ V. E:'\.. o .qn•>: pensa esse ew~pl·c~;tdo (!Q So 
11atall1ii0 de cn~:\dot·,,s e>tacíonnclu nnqnolla Cl· 
olnd<'. So cu annn irn :"L sua rcprrscntaçüo o I-\io 
Grande teria sid0 ;;estcmnnha de s~cnn~ bem 
~..lesag:r:1dnvds. po~·qnú dcs.ns;ombr:tdn. n olr
;:tnrohia do1qur-l1~ lugar da. nnica íor~.a f]HC po
deria obf;tar no s seus (lcsn:-grümcntos, nm st1 
voto 11i'io recolhcdn. !"L llrn~ r.tuê n:lo :pm·.tisso d!t 
eo[lcç:\o Ql\~J !l:c llr:~porl:l. c-:;se 1nt.l.o, cnp ot:l.nüonda 
por um :1:'1:nf:-Jrn'"io, 1nnnivcJ1a do rcd<1cto1• de_ "Uma 
t'olhu. O de n. ~ cvitlência. n animnch·crsõlo do 
..... 1wf~ Q(;; J:olid~l indt~nJo a. mc~a. p~rocl1kü da 

.. fr('gnezia ~ mnHnr-m~, sem cn1.b:ugo tlo avlso de 
1-1 de Jan~íru ll~) an no p·as~:vh) qwJ t-.:··~·! n. n1a ... 
tcl'io, pelo tacito consentimento. qnc lhe dem n 
as~c-rnhlf!a 1egislnt.h·;t. ~"fio ol)st.:lnlc a f'-'l'c;!l, a 
scdnc•;ao tl:l polida, n clcí~:iio d~s tlcputndos 
ofl'crecc nm 0X•.'mplo ele impnrcio.lidndc l•Ol!Cns 
vezes visb_}. ncos gnard~ n. Y_ E!(. Palar.io do 
go,·~rno ('tn l)orto Alegrr, 2:.1 tlo F'e\'er~ ·ir() de 
IS-kl. -111m. c Exm. St·. ~[::mod :\h·cs l.lrnuc..,, 
111inisü·o c sccrct~rio de ~slo.Uo dos nf'gôc.lús do 
itnpcrio.-)[aHOt?l .. -h1tonio Galctio. - Uonfüru1o, 
... 11~toni-o JO$(~ ... ·Ltron$0 Guimarf7r.:s, sccrctnrio d.<J 
g-o-ç-crno ,n 

OS~:. S.1Y:\o L•~J:.>To Jc~wr::-.Ht tive occasiilo 
J~ l'(;!spoudcr t"'Jn juizo soln·.J todas ·essas ;1l·gui
'~~i3Lts d1.) ~l'. <ialv:io 1111~ esi:i rcpr;.lcluzinJü o 
::-;1·. ,Jl•tmta-lo; a rel:..h:ii.o c:xprimio·sc da mnueira 
'?lli.lii hon1·o.;.u st HlL'n r~spdto; nii:o tive- n ..... lln 
um YL•to ~~)ntru. lUim, nem. tl•J 1ncno.s fui pn,uun
daJo. 

O 8-n. Pn.1~:'1Dl·::·n·;c: :-..\ttcnção t 

O Sn. C.\~s.\:s:(\•) continí;a na h.·:turn. 
t) ~~~- S.\Y.\•) L o n.\1'0 Jr::-.:u)n :- Chnmn.t• po\'jpn· 

lhiio, m:mi\·clla t!e um perioJiqucÍI o, o ~l'- \:len·a 
Jlra:;:a~ 11l~j~ l.J~\l'~O dç l?irntinim, i~LO pro\"u r_f1w o 
:sr. Galv:io linha otlio político, o seu juizo aulo 
crn imparciaL P('co rptc se t.)n\t~ ('s,h_• upntl~ como 
prulcslo qn~ fu<;o. 

0 Sn. P=w~-rJ.O :-Atte11~;,,), 

O Sn.. C.\~~.\~s:\.n ~:f:onti~Ht-'tnt1t) f< t~·rj :- ct .:\ in· 
tel'\·en~ão da polich 1!11 cld~~o <los ucputnuos 
<>llereeen um ex~mpln de p:u·dnlídnoll.! po1tco.s ve· 
:Z(.IS "Ç'isto~. ~ >> 

O Sn. :,;_,y:;:o I.on.~-ro .Jl-:<lo!l: -E~emplo de 
imparcialidade ; n inlcr>en(;i'lo do chefe de poli· 
da nus cleiçücs con:;istio em qner~r tt retirada 
da for~a armada que cs•an\ aquartelada dentro 
da cidade do Jlio Grande. Pcro ao St·. tnebygra
:pbo quo tenha a hondade de t<Jma~ esta -npa.rtc. 

O Sr:. S.n::\o Lon ... To: -Xào precisa, a contra
dicção este~ mesmo no oflicío do Sr. Gah·ão. _ 

o Sn. s,,\"IO LonATO .Jn:ror::- Que c !l-e niio 
CE_a juiz imparcial está proyado pcln ilcnomina
··;ao f!U.C ahi dá O.ú S1'. liarão de Pirntiniln. 

O · Sn. PnE~Il>1,:<n: :-Atten~ilo! 

O Rr~. C.\:-\~-·~~.si•l : - O ~1·. (i;t]v;io nfiD fall;\ 
at}Ui no Sr. har:lo tl...:! pjratiuiul, o noUrc deput..\dü 
é <Jn~m o tlcd:1Ta. 

O Sr~- S.n-1o J..on .. •.:ro .1 i:i\TOl: :-Per~L.ntc Ui)S S.1·s. 
(lcputn<lO:S J.o ltio Gran~h:.· a (}\lC'lÚ $['- !~.:fere o 
SI'- Gah·tio nt'slcv1licio. 

O Sn. J .. \• .. :1!'-iYJJO 11.€ 1Ir::~q;o:-.:-t_'·" :~~ilu S;:tLcm. 

O S<:. llnc>•il"li:: - O tlohr~ o.)r,put,)do sab~ ,.:, 
o que lhe faz conta. 

o Sn. s.\.Y::\0 J.on.\.l\") .Tr·sv)r:. :-E' COU$:1 noto
l'in, qncr('m 11cgru.· n Y~r(ladc; pcn.'ém. o publico 
tvmar:·~ Jllll:l. de quem cstt~ Uc Loa 10 Ha dis
cussão . 

O SR. PI:f·:StDI~~Tl·: :-AhCt1•:tlo, s0nhorcs ~ A dis.
cns..-il.o ni'io pl•dc~ continnnr rol' s~mr~lliantú llUl
lleinl~ 

O Sn. Sw:\o Lotn·ro :-.lit o pnblitu fonnon o 
sNt juizo ~t ostú t·êspc:ito. 

O ~n. C_\.-:-.;~.\.~s:::o :-Poll(ll'0i tam1v:·In apl.·.:scnün-
o juizo do suprcn1o tl.-ilmn~tl de jnst.it;a por occa· 
siüu tl~slc n('gocio. 

o Sn. SA'\'~1.) r.,on.\_TI) .Jnmtr~ ~- Trnga, c ncrc· 
ditn <}\te n~iô me hn de CH\"H·gnnhnr C'<iln isto~ 
O S1·. dcpntncl..:. pat·a nw !leens:ú .. • hll d~ m-o em
prc.stm· as suns ln:\Zellas. 

O Srl- l'rmstuE:<Tl: :-Or•tlcm. :;c·. d.:>pntn lo! 

O Sn. C.\~:'I.A.~slo ~.-Sr. prrsideutc, se V. E~ . 
não impUe ordem .•. 

O "StL l'c·:Es.1nE:-=TE ;-E· 1) •PlC tenho fdto d,)R·.~·:!-
o pdncipiu u~~ta. Jiscus5ão. . 

O Sn. S.\YÃO Lou.l"t"O .lrsr.>r. :-Tenho sido cons
tantemente proYocndo descle o comc~a tio dis
cmso. 

o Sr:. e.~::'\S.\:-tS.Ã.O :-Pl',)YtJcnc-ões ~iio as qu;) Jl)c 
tc-;n o :.:;,·, d.cpulr.do CQnst.nntcntçntc dirigido, e as 
qnncs protcS;to não l'l.lnis t\i.t..:n<lí:l', condc1nnanllo .. as 
no mais sotemnc lll'sprczo. -

O s,. Pm-:•mE:<TE :-nt•Jõm, $r. dopnlndo! 

O ~n. S,\Yl(l Lnn.~t.-ro .TL":\To:t :-Púnsa t'JU'! c~l:'L 
nn pro\'"inchl d() Hio tiranUü. 

O Sn. nr.u<QCJ·: ,_N,io insnltc :~ ll\11 <l<)J>Uiatlo 
do Ilio t~t·andf!, n;1o tem tlir~ito de o fuzc1·. 

O Sn. SAYlo Lon.\TO .Jnaon :- Ellc p~nsa ~1uc 
aiml:. cst:i. nn. proYiucía tio J:lú Gmndc. 

O St~. Pr..1·:~1DE~TT~ :-T~'t. chttmct 1\ ordêm n S-1·. 
,lcputnllo (t(!lo.s Aln.~·Jus ~ t~ n~orn iguahncnl~ u 
ftt•~O .ao b.;lu':'lt.1o n1Ctl1bro. - ., 

L-~1.\ \"(1~ :-E Y. Ex. n;;,, '' Jll'u\"•)COll ~ 

., lu~· r..\ :-"Mns poiJe-~c re<1»n•k1· s,•m insnlt:l 
r.·ntt·t~guc no tle5pr~zo (]1l•~m ·! 

o SI~- PnE:"tnE~Ti~ ~-~\lttm4:ii:v! 

O Sn. C.,:.;-.,,\~~:\f) ~-:o;1·. pi'().~J~ll'IH(', ,-~ Ex. 1u1 d~; 
eonbecct· <Jilanto C~ltt_ di~cuss•lo mo .i penos~. 
dcsagrn~avd; cn PQo.lt no Mim~ dcputn.do ~to 
mo llCCl\SOU <jllC USf!-SSC U~ calma, de lll<JdCrO.cao, 
porque rc$p~1to. nuuto a esta camara, 1·espcito 
Jmlito n mim mesma; lHtncn ftti acosto.rnado ·o. 
estes pugillatos, nunca ane neostumei a estas 
dii;cnssues que fazen1 perder a dignidade. 

St·. presidente, Mpois rlc ter nu ministrado a 
pro,·incin ile S. Pedro do ::-;nl 11e1o espaço de 31 
mczes , tendo aproveitada ndla os serviços c ta
lentos de todos os seus nobres e distinctos filhos 
sQm di stincçilo de côr nern de IJUrtido , a cujo 

l)ntriotismo nunca recorri em vão para me auxi~ 
i arem na pesada tarefa do ~o'>"erno; depois de 

,-e r reuni do em tlcrredor do dc·lcgndo do go,·erno 
imperial, tJ::ar·a o coadjm·nt·cm no interesse da 
causa. publica c promoverem a ~rnndc>.a de sua. bel! a 
J>rovinciae com cllà o cngmnd~cim~nto do jmperio, 
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tod.is css.!s \'tu·,ics 1"t!~péil::n.·~i~ únü'ura tliY~did•lS 
por Cl"J.:ll0=l-i Uin~rsas. tna~ hoje n .. •uuitlos no sen ... 
timcnto nohro u;\ naeionalid:t<ie: <JUtl.ndo logrei iL 
fol'Luna do YCI' a. p1·odndn. de S. l 11Hh'o no g.ozo 
da n11li:3 S~:r~r~~na t1·:ul.11Uil1id::td~, ai"i:o _obstante o 
esta lo tu~bulNllo ,, tempestuoso tia rcpnbliea vi
zinha, e :l p •j_luln!::'"tu l"io-gt•an•l•luso contida OUl 
sua.s pa.ixUc~ ou em s.uaa ~yn1p:ühias Jldo res
peito ott <.lnt~.'i p~lfJ. conti.an~a da nntoli~Ln.dc, .inl
~u~i, senhoL·cs, •tuc :tquclln proyiuci::t. tinha. feito 
"Uln gn1n-lc ll:lssu pêlra o pro,grêsso ~ I! quando 
no saitir delJa recel,li as unkas c \'Crdarlch~a.s rc-
compcns.\s ch Yid,l publie:\ 11:1 demonstração por 
ta.ntas für:.nas m~tllH<.:~t::uta d~ Lcne,·oleneHl por 
minha. pessoa. ... 

O Sn- S.\Y.i1) LoB,\TV Jt·:-::tú~: -D~t~Hmstra~õ~s 
ndntu.sn.s de um. pa.di<.lo c nath\ nH.'tis. 

~) S~. (}.~);'S:I..,;SifJ :-•••. C S~mprC ltOJlL"lldo COlll 
a coutiança do g•JI'Crno imperial: qufl1Ll0 n 
essas ilhtstros COl'pLlra.t;-i'it~::: ntunicipncs cleitlls soL 
inJ!ucnci:lS diYCl"::ias, esse L'espdtl\'~l clero com s.eu. 
1·encrnndo chef~, usscs br::wos milíhros, cssns 
e.orp:n":lçUcs con)nlel·ciacs nae;iontles c esh·angdrus 
darem-llJC to.ntus pl'O\'i\S de Lone\·olencia c amizade 
no momontQ Je minllil despedida, chcgud o. pc•)S,Ir 
qui: algum serviço ltotu·t:-sso' pt·esln.tlo ua ÜllpOr
tanh pt·o,-inoia <!e S. Pclro; mas qnc? a\{:uem 
chegou ao an·ojo de dizer que o presidente dess;1 
província foi um prPoidentc tnccioso. Ent>io sc1·üo 
tarubem facc:iosos todog ess~s c:iUndãos qac commig.: 
csti\•ct•ti.o c qtv~ me hourúrão com sua est-ima. c 
contiança! 

Sr. pt·csidcnte, m'>l da pro,-incin do Rio Gmnde 
f~ n1tü do paiz inteiro quando ·~ ~ra.dot· qua ng0ra 
falla c OlJ.Ucllcs .que nclla sustcnt:'•r:lo c apoiat·ittl 
sua administrao;iio \,.lllderem s~r com ju.stiç•lacoi
mados de facciosos, porqtt~ senn indicio certo 
de qnú ns llt)S~n~ in5tituJçiJes estari:lo Clll perig.) 
.c de que seus inimigos, ú sombrn dcllas, lhes 
prepara\·üo n mina. l'dnho respondido. ( Apoia
dos. Júcito l!~m, muito ~~m .. 

« Requeiro 11uc se pc~n n:> goYN'llO imporíal 
(Jlle mande por todos O$ n>cios n sen nlcanc~ 
procede1· a mna minuciosa indngnç<ro dos crimes 
de f .... •1•imtlnto e nssR.:;sinn.to pe1•pctL·ados n:a. pr~l
vincin de S. Podro do l't!l desde o anno de 
lSJG ttlti o de 183i, com dednra~iio das cpocas, 
dos munieipios, nomes da; victitnas, pl·oces:::os 
inst!llll'll.doS, O SCgUÍIU~Jl!u I]UC ti \'en1o, quantos 
1·éos fon1o presos ·e qne destinos t.in~l'iio. 

« Saln tln camnm dos deputados, lG uc Julho 
<ic lS:N.-Caasaasao ti.: Si11imbti. " 

O Sn. l>nt,:.<mE)(T:;: :-A di3cu.ssiio deste •·equc
•·i m cnto ncu ··osen·adn. pnl'd () diõl. propl'io. 

o "s:-:. s.~\':\1) Lom.~T(l JGS!OTl :-E Ctt peco a 
pnlaHn pura fallar so!J•·o clle 
L~1·an ta-se n scs~uo á i ·a horas tln 1.1\r.lc. 

l'le&siãu c•a t 7 de dullm 

l-REStDEXCU, ))0 SR. Yl!_oõ.Cô~DJo~ tJE B.\~I:'KXDY. 

Sc::.ot~mo. -Expediente.-OrJem do dia_-Or
çameotto ·dos negocios est•·angei•·os, JJiçcw·sos 
dos S•·s. Pa•·r.mhos e B•·a,uii!o_ 

A' hora .J.o costuma w-se n chamada, e 
achão-so presente3 - os S1·s. Yi$eonde de Bae
pendv, Paula Oandido, Machado, Correa. das 
Neves, Lima, Leitão da Cunha, Pacheco Jordão, 
Mello Franco, conego Leal, ()aldre e Fião, Luiz 
Soares,· Ferrtlirll de A~iar, Teixeira de Souza, 
Teixeira de Macedo, Dias de Carvalho, P.tdua 
Fleury. Y. Lisboa, Brctas. José Ase.Jnso. Ban
deira de Mello, Pinto de Campos, Rego Darros, 

Anlil·~·· Bast•)s, La.r:lo ·l~ ~I.tWtJim, Aranjo .Tu1·~,..9 
Almeida e AIIJUfJit~l·,ln .... , D.;ming-tu~s Sil\'n Paula. 

· Baptisl1l~ Dutl·a HQcba~ HllH,iro, Pnl"fltlhc·~st Au.
,gu~to L~ba\-·es, F. Oe:ta·!ianet, Antuui ~ C.:..1.nJi..cb., 
Brttsl']_tu'!-, Pcdro3'ir~l, Li\'l·nnWllt~ •. .:\prig-:o Guima
r:ics, EJ.un;--dv França, G•)c::; ~lqneit·a, Antoni(} 
Uarlos c Canlw. 

Compnrcccntlo dopois os Srs. IIenriqllQ~, Go· 
mes l{iheir,), B,~rnarJcs· d~ UrHl\"Õã, Castello 
BrancG, Pãttla ~:mtos, ,.;;, c Albuqucr•rne. Costa 
::lrnchn<lO, Bcliz:uio. ~'lontoito llc B.tt·ro,;, Fcr
lHl.udc-s Vieint ) ·vieirn. de ).lnttos, T .. lquc~, :-5o!ir:l, 
SOil7.3. L :ü"io, c 1tnpo~o dn e~m~u.·a. Q s~·~ pr;:.·si
dcnte abre u s~ssii.o. 

Comparecem depois 03 Srs. c:mcg-o Sil\·a, TL·fi
Ynssos, Azercd,; Coutinho, A mujo Limn,,. HeH<Jt·t, 
Thcophilo, P::u·anaguú, Hculrign<~S Sih·n.. !\abuco. 
13randão, R\beit·n da Luz, S, :um!. :.ia.rüo Lo bato 
Juntor, s~n-ão LobaLo~ :\chin8, R.ibet1'0 de An· 
dratln., Sa1;to<:; c Almei l!l, S:J.r~tÍ\·.:l. Ferraz~ D:l.L~ .. 
bosa da C11nhn, l'Mcn, li >l'la, Fi;:u~ir:l d~ "lello, 
Luiz A mujo, Lima e :.iill·a S obriahG, Son7.:1. Men
des, liippolyto, l'~rcira da Si!Y", P<!es B•tncto, 
1\Icndes de Almeida, Secco, Za.cltarins, Yiriato, 
Ang>lsto de Oliveira, Jo:Oô .ILltlu:<< c Pa;~~. 

L~·~B e appro\·~·SC n n.etn dn. s~:;s:it1 fLI"ttece.o 
dente. 

lim oflicio do S1·. minist.t·o do impct·io, enviando 
.:t1pia do do p1·e;3idcnte d~\ pL'v\'i11cia da Goym: 
versando sobre os limito• da pr•)joctaua provincia 
<.lo P«racatú. -A' commis.s·1o d~ estaltstica. 

Do Sr. mi11istro da marinim, danuo a; infor
ma,ões que,- por esta ca"1ara for>Lo req>lisitadas 
ác~rea do requerimento em ~~~e Dionysio <le Aze
vedo Pe~anha pede ser aposentado no lw~·ar de 
official. maior d:t s~cr.::turia a ~cu cargo.- A . .' quCIIl 
fez a rcquiskiio. . 

Um r~q~erimento <la administm~.1i.o •L>s esta
heleeimcn tos d B ca1·idade d:1 cidade do Hecife, 
provineia de Pcrnnmbuc•), pcuindo autori..açiio 
par;\ possuir bens de raiz. -A' com missão de 
fazendo1. . 

Do I'edt·o Jos•; Baptish de Qndho<, ·[>C<lindo 
nma pensão. - A• commi:ss:lo do }>ensU~3 e- Ol"do::
nndos. 

Appr:o\:a·se n re;olnçao que nutoris:1. o governB
a ndnntttr a fnzct· acto do ;:1.• ann•> •h faouldade 
d~ dit·eito de S. 1\mlo o estudante Antonio Jon
quim tl.c Si')lueira e SilYa. 

ORDE:'II DO DH. 

Or.Ç~)(li:S1:0 DOS ~::;CiQ('IOil L:Sfr..\:;li~;IRlH. 

Continún a discussii:o do ot·~mncnto do. dcspcza 
do ministerio dos negilclv3 cstrangeims. . 

o St"'. Pa.ranl:lO~ {l}linist,·o dos MfJOCios etr
tJ·angcil'os) :-0 nobre dep11~0 pela. Bah1a q uc en
cetou o presente Jobato · ex1gto alguns esclarect
mentos, e fez varias considernçi>cs relativamente 
aos nossos negocios externos, a que devo res
ponder. Proc11rarei cumprir este dever tanto 
quanto p~rmittirem a exiguidatlc de meus re
Clll'SOS e a natureza dos assnmptos de que se OC· 
cnpou o nobre deputado em sen brillulnte dis
eurso. Seguirei ra,·a est~ liul o fio que me offe
rece o diseur~ do nobre dGpllt:ldo. 

S. Ex. começ<lll por chamar a attençio do go
verno para a n(lti~ia publicada em alguns jol·
ttaes dt!St:l oorte, segundo a qual um subdito 
brazileiro de nome Luciano da Costa füra tu~ 
ziladc-no dep~trtamento do Serro Largo, do es
tado oriental do Urngu!ly, por ordem do reBpe
ctivo chefe político. 

A• primeira noticia da morte desse -subdito 
brazileiro, dada ptllos jornaes dcstil curte, o me·~ 
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iHustrc nnh~cc~s~\r dllciou ao prcsiJcnt(! d~\ pto· 
''inci:l. de ~w I>eJrt'l do lHo Gl·::mtle d() ~nl, rcw 
,,ommendando-!he qnn mandnssc ~;·ndi_cm do fa~t.o 
~ q11c tnn1smitlissc Cfilll urgencin ns lnformnr,uc-s 
.que pudesse collh.'l'; diriaio tnmbem nm desp:•eho 
t\. l~ga~tiv in1pcri~l t~l\"'l :lJontcyidéo~ f:n:endo--lhe a 
Jl'lCSllli1. l•C(Oit1l1lCIHl:;t.,•i"f0, C Ol'~êlll\lld()-)hC fll\0 Sl1 
t:ntcndC:-"sC c. tn o ~overno Ol'I€ntnl c rcchuu::~ssc 
..:onformc fosse tlú direito. 

A )C'gnç~f\ im pc·rial em ).Iuutc,·idt~o resl_)onu~_n 
•lUú o gowrno ela rcpubliea nJo tinha c~nhc-:_1· 
mento do facto, as,-im como e!la tnmbem nao 
havia reccbid[} n'lticin aignn1n antt:s do f!e~pn.~ho 
do wn·.c rno imprriol; q nc li~ern as. sollcno.~oe.i 
~onnmontcs, e tlnna cnmpn11H,nlo a ordem uo 
no,·~rno imperinl~ como crn. de seu Ucvet•, c cu 
~('("}'(ISI'I':ntn.t•ei , C'IHliO e Pl"Otwio tlo zelo dü nctunl 
mini;;tt·o <lu Dr:t>.i! on> :\f<:>ntcd'l~o. 

O rroverno impr.rL\l niio recebem ain!.la ne11huma 
outra(:'cOnlmunicn\:-Uo official sobre ~sse facto. L_endo 
a noticia circnm•tunciadn l1a pouco publicada 
11esta c•),·t~, c a qac se refc1·io o nobru d~putnd o, 
immcdiat.:lm~ntc transmitti-a ao conhecimento d:t 
legação imperial, retirando o despacho antcdot• . 

Per«nn t•nt o no hro deputado em q ne termos •~ 
:1chn (, empt·estimo feitt) pelo impcdo no g-eneral 
Urqnizn. l'lll ,·{',·(nLle do convBniv de 21 Jc No
"\'CDl brc de 18.::.1. 

E' ·vl.'!rJadc f]l~C pdo n rt. j o d~ss:c C(•ln-_;nio_, como 
disse o nobn~ UC'Jln t ado, o gcn~rnl t;rqnn:n _se 
obrjgon n. vbtt' r u~") go-verno que s_nccede,sso 1111-
lllCdintamcnlc :.'ll} gwrcrno clô go-~rcrnl ~~os11s o 
reconh. ciJllcnto do eltl ptestilno do Dr::tz•l c• ·mo 
divida da confedern•;'LO Arg-entina, e '}UC cm:ctunssc 
pl"OnLptamentc o seu pa~nmento com o JUro de 
ti%. no ;1nno. Nàtl consta ao gO\'erno imperial que 
o Sr. gcn<>m! TJr(]niza "ll:>ntettesse prmt ~sse tim 
~~t nppr< ~\':tt;i'io do cor1gresso l,egisl!ltiYo da con:
federaç:\o Al'gent!na o .:::mprestirno qne lho for. 
•> imp~'"'l."l-' para. a.uxUial-o nns dcspczus tlo c~erci\.o 
nrgentino que opeL·on co1Hr:\ o dict-~dor l~osas. 
l\fa::1 nesse n1esmo artigo do conYenio de ·2l llc 
!\ovcmbre de 18úl foi ~•tipulad'o que, no caso 
niio pr01·avel u•) se n:1o obtc1· a()ttellc Jcconhc
cimunto, n dh·ida do imperio jJcaria. a cargo dos 
es\a(lO.< de Entrc-IUos c de C~ITicntes, c fJUe 
para g.nrnntin do png!Hucnto con1 os jluos e~ti· 
puladüs~ os rc::.p ~-, cti\'o:; goYernn.•lorcs desd•} lú~O 
In·pothc..:cal•ifio as rendas c os t::,rrcnos de propri~ 
dâde tmblíca ·dos lllcsmos estados. Portanto o 
emprestimo f"ito pelo imperío ao S1·. gencml 
Urg_uiza P.slot Sllflieiententcntc gamntido p,,. estas 
est1pnla~;.,cg a q11c me l'clll'o. O g0Wll'll<> impe
rial nint1a nãt) jn lg,~ n con\·t:nicut::! reclamar o .seu 
ll::t:::amento. 

A reelnma~iio de algnnR sttbJit•lS brazilch·os 
pelo apresamento que s oiTr•'t•iio n. l>ot•<ll) dos bri
!liUCS r)nfm·i~ c P1«;1t, p~rtcncentcs no commcrcil 
dos Estmlos-UniJos, ,; de dntn <la 182í, em 'lUe 
esto facto tt~Yo lngat•. PoL ,·ariBd YCZC~ a ca
ma,·a <los Srs. deputados, tendo d<: r<;solver sobre 
requedm~nto dos intere~sados, podia informa~ões 
a? governo, informa,ues que llw forão submi· 
mstradas. 

A comm1ss:.0 de diplomacia dest.n camn1·n em 
1:$47, seuuo l'Cial01· o 81·. Ant.onio Paulino Lill1po 
.de Abreu, hoje visconde ·de Abaeté, deu· um 
parecer StJbre esse negocio, indefe1·i ndo a prc
tençiio dos supplicantc~. E' pois · um negocio 
este que se acha · affecto ~ decisão da camam 
dos deputados, e a 1·espeito do qual o governo 
j>i deu informaçues muito ei1·cnmstandadas. 

· 05 brigues Ontm·io e Plant dirigião-se em 
1827, quando o impctio se achava em guerra com 
as pro..-incias uniuas do Rio da Prata, do POrto 
da Bahia para o porto do Rio Janeiro: lorâo 
acommettidos POt' dous corsariM com bnndeirn 
argentina, e n pl'Opriedade dos pa.so<agei~os 1Jra-
2ileiros, cntl'c os flll!les . se achm·:<o alguns seno· 

dot·~s c depntaiJ,-,, foi opprchendidn como pNp>'í•.• 
dade inimiga. -

l{ouvc fones saspeitas de que cs commundaotcs 
desses hrigl\es Pstrn.·üo Uc inteUig('~("~n, com os 
npresadm·es c forão com cll~s cOllm\·lcntcs; mas 
un1 pl·ocesso summario que se in~tuurou pela 
!\uditoria uf.'.rnl da marinha. n respe1to do cotn
n1andant.c .r:;to brigue Ol~tm·io n:!lo confinnou essas 
Gnspdtast ist.o é, .. n:lo RJ•parect'•.riio pr(n·ns sufti
dcntes-

Os intcrcs~1dos rec~rrC.rüo uo ~overno }ll~ptiria.l,. 
;_tll~rrando c1n~, scguwdo os E~t:~.clos-'CntUtls o 
priucipio du que a l>nndei.-:~ cubre a carga, <) 

~··,·cmo imperial podia rcclamnr ao g~Yeri\CJ de 
"'n~!lington qn_c obth·essc 11mn mdcmmsnr,a_o_ do 
governo al•f"úll~ll\0 pot• cs~cs npresan1euto$ tc-rtos 
a borllo .!'~ navios p~L·tcncentes nos E.>ladúS· 
Cnídm;. 

A lcaaçiio dos Estados-l"ni,los llP.sta c,>,·te, bem 
como cl~poís o govemo de "'nshington, 1·cspondet1 
que os Estndos-Unidos n1'io est~viio ob1·igaclos n 
fu.zer li~mclhanto rcelama~?io ao g~\·eruo argnntino.,. 
porqLUillt0 _o ~rincipi·>. do. ~]lte :\ b~n~eirn col?n: 
~ cnr.rra, tHliJ e um pnncqno de d1rt'!lto publico 

. uni\·(."~snl, Ü nm pt:lndpio dú l]iJ·eitO r:OnHmcional, 
· q ne pnrn t~r npplicaçiio no caso de que se trat:wa. 

. ftn·a p•·eciso q•t~ cstiv~ssc estipulado_ entre os 
Estndos-Unid(JS e n repnblica. At·gentlna, c ~tuc 
pm· su:\ Jl:utc o Brazil igualmente o .ndoptas;;e. 
Todavia promettcu o [!O\'eL'llO uc \Vash:ngt0n qtl"· 
darin ontem ao sctt 1·eprcsentantc em l3ncnos
_.\yr~s lJtl.l'll nr-oinr ft$ redmna~·õ.;s. d~ IL·gnrãt} 
impel'b\. . . 

A l~<>n·:iio imp~rlnl em lJil~no~-Ayrcs reclamou 
do oo\';~l';IO arrrcntino a indeuUÜS:lÇ~iO COl'L·CSL)On
dealC a csscs

0 

ap1·e~amontos praticados ·~ bo~do 
. de n:n·i•JS ont: cstnYào cobertos con1. a. bandctm 
üus EstaJ(JS-Gnidos, mns suas rcclamnçõ.es não 
forão ~Htl!nàilins~ O go·n~t·no argentino respondeu 
que priltlcii'O.l>'Ciltc n1io se p~·oYa\·a qtte .os _co_r
saL"iO:i fossem n:rgent-ln<Js. lHlO se tncnciona."'!lO 
smts nomes, '!li O podoriiio mesmo scc pirnta3: 
cn1 seg:unu_o luga~, t)ne re~onl:ccida. n obri"a~.;to 
de iuden1msn.r, na o tto Braz.tl, mas s1m aos Esta
dos.Cni<los competia reclamar a inJemnisaçiio; em 
t~re-2i1·o lu,.,.ar, que não cst:1xn sntl:eicntcment~ 
provada (l."importancia dos ,·alares cuja indcm-
niso.y;1o eTa rd~.:1am:-~.d..'l. _ . . 

A instano.ias da legaçao tmpcmll em Bttenos· 
Avr'e~ cleclarúu o governo nl'~entinu qu~. estttndo 
pár~t enviar um.ng.mte <liplomntico :i. curte do Rio 
de Jnnoiro lhe flnrin Ol"dem pari!. se entcncler com 
o govemo 'imporia! e p•ir Lc1·mo n essa questão. 

·Assim lransfét'idn de H•tenoa·A:<"t"es parn esta 
cUt·tc n. rc-<:lamaçãa tle que so tt·a~a t n:1o- tc-,·o 
ella se.rruilnento, pelt1s cLrcuinstat\cias qalc ~obrc
Yiento lu1s ,·clnt;Õ\~S Uo imperio con1 a. t'cpublic:n. 
Arrrentinn, drclunstnncins que são bem conhecl· 
tl~s da ca mo.rn e do paiz. 

Nestes termos pois ficon n reclmn:Jçãn 1 el~ti va 
aos llJ:>l·csiomnncntos !ei~os a bordo dos br1gues 
Onta;'\o e Plant, pélo que diz respeito ao governo: 
e~tc_ ne~ocio, porém, como jll disse, se ~a 
atri!Cto h cama.1·a dos Srs. deputados, dev~ c:-clS· 
tir esse 'parecer que foi dado em 18~7 pelo. m~tt 
illustra.do antecessor como relator da comm•ssuo 
da diplomacia desta cr.rnara. 

Devo aqui. confirmar o qnc disse o nobrll d~
putado pda. Bahia. O nobre deputado, na -vc~
pera ou antc-vespem de ser dada para ~ ~rde!n 
do dia a di se ussiio do .orçamento do m11nsterro 
dos neaocios Cdtrangeiro~, teve a bonuade é UCo 
ferend~ de p1·evcnir-me que prete!l dia fatta~ no· 
erup>·cstimo r~ito ao gencrnl Urqmza, nl\S r~cla· ·. 
mações de qnc acabo de tro.Lar, e nn conserva-· 
ção da di visão brazíleira em Montevidéo. Co firmo· 
o que disse o nobre deputado · c ngraMço este · 
seu favor. 

Passo agoTa a dar os outros esclar~imentos q_lte 
o. nobre dopnto<lo .exigi o 110 con·er do s~u dts-
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e nrso. T<)mos Te<:lamn~õ"s d e pr..sas pcnd••ntcs 
com o I(O''ernv do l·'t·an~a. ~m lSU3 , qunodo)· ~s 
for~ns tllwacs franceztls bloqnN"·iio o po1·to elo 
nuenm';·Ayres , furao apprehet,didos <:to brigu~~ 
brnzilcit'Oi:!: S. Clu·i.t lo't·lfCJ c Pcn~amcnto. c •l pata
cho l:.'<lt '«>':lo , na occasião em ').ttO s a.hh1o <l:\7 
<}uclle porto. 

Esses apresnmeutus er:lo im\uhilnvclmente illc
g:l~"· lJtll'ia ccs~a•1o o bloqueio fcll'l pelas folr•:~s 
brttanrucas . .• 

O Sn. F"n r.,\ 7. :-Apvin<lo. 

O Se. P.1 r..1xnÕs : - ••. o bloqncio tlas fo r<;:);; f•·nn
cczns nüo e~ttt,·a c• tnbelccido conforme ,... uir~it.) 
d_ns gentes, n 1o era um bloqueio regttlar e ellec· 
Íl\'0.. . -

O S n: F &ruu r. :-Apoiaclo. 
O :>n. P .m .1xno• :~ •.• todos os dias iw vios ele 

tod os os port es c de toün s ns lttl~:õcs C:ntravfio 
~ sn.lli ii·o lh·rr:m ent~ do p o rto clc Bue nos -Ayrcs, 
sem q uo os l!lo~UC<\tloros pudessem . hnpi>olir n 
!Sua passngctn. hssc s n :n ; os brn.ziteirlls fur.lo 
apris io n t\do::s ~tn n otificação pn~"ia, cQnt rn n qnn 
se nchtll'n cslipula rlo cn tt·c· n J>.·an~·n. o o Dn,r.il 
p~Jas notn~ rc1·cr saes d~ 1l c J.1 de ::\oycmbro 
de lS.J.l. 

O Sn. 1~J.:nnA7. :-Apoiado. 
O Sr.. J>An.1x1ros: - A~sim npris ion:ulos os na

-vios ht·~%1leiros , .for:to sul>mct tidos no julgamento 
de nma com missão france<n i n,;ütuida em licn· 
t~vitlco , cYidcntcmcntc ~orlt1·n ns t·~gt·as c usos 
int~rnacionncs, 

A \ egn.:ão impCI'Íll\ em :\[ont<!l'iolo:o didnic-sc ;, 
lcgnç:1o f,·u ncc>.a rccla llla ndo ~onh·a css<:'; nprc
~:m•entos c ~ f<io'mn do julgmn~nto a q ue iuo set• 
subtn elti<lr>s , c pt·otcstando po1· todos os dunmo>S 
e prt•jnlms que dahi· resultnss.)m rros proprieta
l·ios brtuileiros. A h~g~ão frn.ncc-~u. n ão nttcndcu 
a ('Ss n rcclutnaçã<>, dc-cl:~rando. que os intet'essn· 
<los t inhiio rêcnrso para o tribuui\1 de . presas em 
Fran~·a. Os interessados usút·ii·l dc·ssc recurso 
(no menos alguns dclles) , c o governo imperial 
expcdiC> l ilgo or<lem :i lcgaçilo e1n Paris p :nn q M 
os npC>iosse e p•·otegcsse. O conselho de cs tNIO 
de F rn.nc;n confirmou as srnt~n~:l'S d:td:ts contra 
csso$ nnvios brazileiros pela cornmissão 1ranccza 
instituída em l'IIonteviJéo. 

Este nep;ocio :t.;ha·s~ pois pcndent", e como 
:tc."\bo d~ referir. O gO\'N·no imperial n iio se tem 
rlcs euidnolo dcl!e; ninda recent emente o meu il· 
lu~traolo antecessor t eve ocen$í:1o de r cconnnen
.Jal-o :1 lcg~ção imperial ctn 1'11ris. 

E· to.mllcm cxucto que vario~ nnYios bra>.ilciros, 
nos nnnos de 181-! a 18-1S., foriio apris ionados· 
peln mar inha do Portugnl nos mares d'Africn, 
fim• •h jnrisdicçi\o teni\oriat de Portu~al. A' n1c
didn qll e estes factos che~ftriio ao conhecimento do 
governo imperial expedi o ollc ordens :1 legação im
perial em Lisboa pllra que ~cclamaasc contrn t<io 
nttcntatorios . p roci!dimontos, exigindo niio sõmente 
a sua eesaaçio , mns ~nna sntisfaç:\o eondigna 
pela otrensa fcit n·.á bandeira do Brasil com o npre· 
~amento de navios brasileiros fóra dos mares tcrri
lGriaes . de Portuga\ ; c bem assim as competentes 
indemnisações pelos prejuizos e damnos qtte ·.rcsul
tasscm de t.nes apresamentos. 

O governo de Portugal não ot tendeu 1\ nà ssa 
reclarnaç~\o , allegando que não tinha noticia , 
nem se pmvava que navios brazileiros fossem 
apresados pela ; marinha d e Portugal fóra d::s ma· 
res territoraes. A legação imperial rc!'lieott mos· 
trnndo quo esses fac.tos er-J:o notorios, e que elles 
se eomprovaviio at.õ com decisões · dM proprios 
tribunaoe!l -portugu.ezes. 

O go\'erno de Portoglll, posto que nss im res· 
pondessa á ·reclamação da· legn~iio .imperial, re· 
conbeeeu iD<lirectament e q11e os seus cruzadons 
llavião proeedido !llegalmente ; pois é pu blico que 

TOli'O 3. 

Por djfl"aront~~ Y ;~?.t"S, ~m 18 H.í ü 1Sl7, ·e~pctlio or : 
dt~n ::; nos C() llHlHlnda nto :-õ da~ cst9.6J c s tul.\·tu:=·S üJrJ 
cruzeiro nos tnn.r~s cl'Afl'it.n. !J~lr.n.~ (Jnr• n iio visi
tns.íi~nl n,: m 3-JWi~il)!' :lt:~~~~l !'HL·.·jo ::Llg-nm quo nii;J 
r. ,ssc port llg tt~7. Ot\ Jugtez for <\ do:) tn~w·.: :ot. t f:r ri
toria es. 
_A lega~ão impcri:al p ro s(lgn io em sua r~clall1n

c;.ao, n nts ~ ')m resnlt:\llo , at·~ q ~tc om l~)l o go
vcrn? uc f>ortngal Jcclat·on q ue mais de CSJJ:Í~o 
consu.lci":H'l :\ assum i_>t o t1o ~t·~"·t), c d~u·h\ n. L'CS· 
pll:it.a quê dc\'i:l :"L lcgat;:l o brazilei1·a. 

:0 Sn_. Fm•r-IZ : - lh1s n:u.b <lo snt;sr:t~ão pe:l;H 
' ' tolcnctns . 

O Sr.. P .l f!,\:>11<)8 :-P0r c·•ta occnsi:\o o gonrno) 
imperi:tt ord~noll :\ l~:;nr: 'io em. ·Liston 'JI'c pro
cura,:s~ colher todos os dado" o document•JS 'I'"' 
pu<l~ss~m esclarecer c cumproYar os r11ctos d•J 
uosso.s r cc1n.mru;õ.:s , c ~1uc- t r!'lns wittis so •lc t ndo 
rn-ucisns l nfornl;l~Ut.!:; . 

Yicrão Oi tns infcwma<;V!..!S , <l f.,Jl·::i·J stthmctliJ.~\s 
no exume dn scct;:iio rcspccth~t\ Uo cunsellto d !) 
estado. B ut yi~l.a do pnrc'eer dtt scc~·1o do> con

. selho de os lado nuvrts onlens c ins~t·uc<'1íe• se 
<.ler<io :'t lcgw;iio itupc t·i~l elll Lisbon ptti·n qn" 
r"noYnsso e sustentasse çom todo o zelo aqncl
lus reclama~ões que Ye t·s:tü,_ como disse o nobm 
deputa do . nã o Si> sol>rc os p rcjuim s e clalllnos 
que soft'rcnl o os h t'nr.ilei 1·os lll·opri~t.'\dos desses 
navios, con1o t~mbcm sot rc a olfe nsn f~it:t ;, 
lJnudeir:t lli·nzileim. 

O Sn . F J):rtn.lz:-Apoi:t,lv. 
O Sn. P .\ !l.I XHOS :- 0 n oln·<J tl~putado> fullou dn 

cowm issih> mtxt.n. bl·!lzilcirtt c portnguez~l ; notou 
que os scn~ t rnl>:-tlhos ti·m siJo l entos , c por 
\':\da~ '-' CZCs intcnompidos ; e onnnciott n opi· 
niào de que pn.rccin con\~cnicnte acabar cotn css~ 
conuuis s.:"'to , e decidh· "5 quc.st~cs por u m. nc· 
cordo cnt.t·c os tlous ~overnos, com() j i't so \1nvia 
:t<L·pl.>ul o n ·n ;spcito d:ts liquidaçi:ics a carg<> àa 
comrniss:'io qn<! r, ; in~titniua mn virh.tJ~ do art. S·· 
do lr.:ttntl o de 2~ <lo Agos to de 182:i. 

A ac tnn\ commiss:l o mixtll ·brazilcim e partu
gucztl ; ,\ ,;ti~uid:l em 1::3:3\J , em vlrtuue do art. ;>u. 
da convenção ntltlicionnl llo t rntn<lo de 18-25, ti
nha. n SCt\ cargo ~s recln.m~j;ii\?s do govt' rno a 
governo O a> l'Cclnmn~vc~ par ticnlnrcs qu~ dizem 
1·cspcito n dcspcr.as f~ita~ com movimcuto e SllS· 
t ento de t ropas. 
Apcnn~ iustnllaJn, cmtcnol<·•·ão ()S commissarios 

portugucze~ que i• eonnniss:io su eontpctin co
n h c..-cel· .d tts reclntllf\{"ÕCi rlc governo tl. gc\·c t•n o . 

.Esta intclligcncin !ui contcslndn pelos commissa
rios bmzildros de nccor<lo com o ;::;oYer no im
~rial • · c era c"i·idcnt~i.nentc eonb'llrin á letra 1J 
cspirito uns estiplll n·~cs, csttt,·n m esmo em con
trallicçíto com actos uo goYcrno de Portugal. 
A comml~sào institnidn em \•irtuclo õo a rt . g, 
do tratad<> uc 1&2:> ba \'in.. separado e r cscn·ado 
)l<)t' sens despacl1o~ para a commissão do art. 3, 
da convenção addicional as reclamações de pnrli· 
cu lares que \'ersa,·ão ~obre dcspezas com trop:ts . 

!'(ão sendo possi\·cl dar-se um aceordo entre 
os commissl\rios das dtt~s · naçiles , susten tando o 
governo imperinl a opinião dos seus , e governo 
de S. !ú. ~idelissima n intclligená n .quo bnYiilo 
apresen tado os cornmissarios por tuguezes , decla
rou o goTemo imperial que s uspenderia po1· snn 
p1ute os tra balhos da com'missão, e ordenaria. 
nos commlssarios brar.ileiros que liquidns~~m as 
r~clnmn(ões prowntentcs ilc contractos celebrados 
por autoridades 1Jr~zltciras, c que lta,-endo entre 
estes ercuor<!s alguns brllZilciros , como brn:r.i\cl· 
ros ::'.ooxi:io entre os .:redores por titulas pnlisa· 
dos pl'las autoridades portnguczaR, mnndaria 
pn<>ar nos credores brazilciro~. o adinrin (I pn~::n· 
me'ltto dos otttros nté •l"'' o 1!'0\'Crno ti~ l'<'rl.tt· 

. nnl satis1\z)!!Se tnmbcm M ind<!mni~nti•cM UC\'Í• ans aos subditos brazllciros. 
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l~H SESSAO E.il 17 DE JliLllO DE 11)E">5 
· .E:uEio o gV\"N'n& ,1 ... ~ Porin~:ll ~tdmitLio :l in~ 
t<:llig-~ndn. qnc o goú~l"l\1."1 bnpL•rinl o o;; ::;~~ns 
(:\)lmnissõ1tios lhlY.ilO no nrt~ ;;o tb. L!~lnvcn~:lo 1 

n.Jdidona!; po::.· llllll\ t:: ontra ptHhJ f\li n com
ndss:io t.•ncancg~•Ja llê liqttiJ.:'lr t.nuto n.·~ t'{:Cla
!!Hlt:ôc:s ~lo ~ovcn10, co1~10 ~"l.:::t ti.c ):J:~ru,~ul~ucs. 

Jh'!iD~t:lJl!ll}:l aCVlHUIIS"S;lU 8tl:S.Cl1,0U•:;;c ll\U;'l. UOV~L 
llu\·iJa reln.tiyalnc:ntc ú t}pvca Õ!J ~tuo s.-~ Ui.!\'(:ln 
c<mtal· ns rcdamaçV:.•s Ue govcnw a ~ü\'N'llO,. 
(•ntcnJ,_~1Hl0 OS COn\llUSS:lL'i0S poJ·tll~UCZt~S (}_U(~ essas 
l'i'('-1aOJ:l!'Ôt:s de,·ião l'Cl'lh_~n.lãl' ao ;mn•J Jç HH."''~ c: 
1;n:e:ndcl1.llo os cüfllnlissarlos bra.zilciroii:, de- aG
,·ür~l~) C\)n) o ~OY{'rllll imp~·rial, qHC setndlnlntt.::s 
l"C.J~h1.nl:tçt:-.es nilo poU.i:to S(·l" rel:ttr\·a...;, Sl\tu1t.1 no 
ll'\Q\'Íill('~ttO tlü ll't.)~lfi~ qtH~ Ll~\'0 lng;U' pJt· lllOLh·o 
d:l n,yss~ i.a.:lep:•allcncia. 

~~h:t ~cnllo pos~ivel (J ;,1ccordo ~n!rú os cünl
,~~hH-nt·lDs 'hrlt:.dl(!iL·C'IS L.:! })Ul"tt\~lhJi\l$., iHYUCtÍniü 
'-·~iCS O l't.'Ctll"t=:O d~\ pOt•~•h.:ia. U1Cllb.LlOl'ôl d1~ ')l~C 
:.raia o art. ~u Uv uata~..l•) de 1&..2•). O g:oYcl·no 
lmpcri:\l 11IT0 allmittio c-~se rccurs~l porque lli1o 
foi l~:Stipul-:.1.~\1>; o ~U't. :~o -d;,l cunv•~ llç:io i.ttltií<~jú
~'..:11 l'(.:[CI'inU,)·SC ~10 art. t!<J t.1n tratado d~ lS~::J 
1\ÜO O fez Sçnlio quanto ~·~ f,:1rllH\ (Hil'•llll! U COHl
uli:.;:;;·~o n~b.ta. de,·ia S(~r con1posta. 

~t"nHs dt.• c1.Lln. pn.iz. 1,10." taH,bem: o:;. inler~ssc~ 
ll:lriiJ.:nln.Y.:s dos sc"s. t'U.\.>Jit-os. Pdo qu(: 1nc diz 
l'CspdV) C·ll Ü\'C 0(!CU.SÍ:io de dnr Jll"OVfLS d.C: quo. 
n~:'ilm c-nt.·ndm os dcvl!re-s de uJn ~·)YCl'llO e. J.e 
um agd'l.t~~ díplornntico. G.._..,n...;,ultu.ln lu-~c os rclato
l·ius_ do minlstcrio dos ~cg-rlcios ~strattgciros apre
sentnd ~) ~ :\o c;.,rpo ltogtslativo c1n l~):l, ttt.H e 
cst,~ annn, 11cHes s~ 4-:lnC.,)qlrnl•;'u) v~1ri.:ls nota...; de 
rcdantao;<:;~~ <Jlle eu cntabaleí o lQ\'Ci a um exiw 
o:\tisfol~t· •t•o en1 iuttlrcssc do! sullclitos br:<z:leiros 
rrrlJ()iâdosf qn •H•fn ministro de t'~ ~L o lm-pe1·a .. 
do,· em ::.rcnt~,·idéo. (AllOiado,·.1 

S on\lOI'.O,::o, ó um:1 -,·et"darlQ que o g. J\'crno bri-
1...."'\nnico n;lú tPn1 ntt~ndit.lo ã-s n~)ssas ···cclamaç-ões: 
o n.,\n·e (kput:.\tlo s~he nntitu bcn1 qn;,n.to a esse 
rc~pnilü ün11 o~cQl"1·iUo. quaes os Uillicnldad·~s c-on1 
rtnc tem tid11 que ht ~ar a lc~açàv imperial em 
Luudrcs p~ra tJLtcr a:s indemnisaçõcs que nos 
s:io d._.,- dn~ p~r esse" n.prcsnme•1lof;. O g•>nn~n:o 
imperial lla uc prose~uir nessas racl~maçli•!s, !la 
tle ntt~nd.::r o esse o\lj~cto, c•llllO o tem feito, c 
como é o:lo sen de,·c,-. (A110iado.,·. ) 

I•o.ra qu~. por estt~ qu~~liio) p~~dentc, que deve: 
!='Ql" dt":"l~;díU:\ entre os clu-:ns g-O\rCl'UQS ~ n:lo Jlr~lS
;o;('m os. trabalhos Ja comntiss~lo pur:lll~J.S , l)ro-
1HlZ€l'Uo os comlni:;::;arh)S ltt':l7.il~it·o~ q11-e a cum
ndss3:o so occupasse da~ liquiJaç~c-:; p:u·licnlu
rf!s ~ dd!\;il!ldG n -dc:iigna()to Uo gl)\'c!'nu ~~ quen1 
~·ompc1i::;sc o pagnmE'nto IJttro. a.o depois. Os 
ctmnuisS<lrio5: pu1'Luguezc.3 hfi\) :tllllllitãu a c:-s.sc 
:1ldtre, e 'Süment1~ :::~e pt~c.-ni .. u·.:1:o a tonlur conhc
ÓllH'HtO d~s rcclmnn{'<..'t:-S .1-HU'tícttlap_\s, <.~Iiln \IC 
prvf~rir d~~r~cllOS interluct>tot·íos sob>'ú n'}nellas 
'il..lC n~o c~tiYe::;scrn in.su·uiJas com os d'Jcttm(!ll
to~ nccessarlos. U gove1·no hnpt;·rial.nnnni0 a QUe 
os tl':.l.ba.liu)s prop1:ios concernentes ús reclan1rt.
-:Ves vurtieulatcs proseguissern nnl}nclles t~.:nllOs-

ltewnheço CQlll O noiJl'e clepltt:l <\<1 qae temos 
siJIJ maL"' p\'vlnptos t";ttl sft~isf.uz:er :ts r.cclamu~õe-s 
tlo--s goycrnu~ cstnLngeirvs d.o que nlguns g-o\?Cl" .. 
nüs. Nn s~ti~fl.lZl!t' us inJt!mnisã.c,;õcs d~Yi•J3.;; tt.o 
g-ovcl'uo ün pedal G n seus :-:inh'-litos: n1ns dnhi 1 ll;Õo se p•ido <klnduil· que tcnl;a h:n·ido falt.a d" 
z~lo e Jes~utdo -Ja parte dv go1·e~·1FJ imp,)riai; 
esses {<.tetos su <l~poem Cln f:L>-ol' d;> cspiriLo lle 
nwJoJruçiio c jusli~t< que preside sempre a política 
Llo ·gorerno imperial. (Jluitos al>OiQdo.<.) 

K .. i:o tem ··hasido port:mto nogligencia l)Cm dcsa 
cuirJo Üu !Jtll"t~ dO ~OYN't10 impC:rbl; n!iO Cn!iO 
tambt.·tu qnc- <J gove-rno tle Po-,·Mlgfl.l tcnlm .. dc.sc
j-:;s de protelat~ esse llcg-odo. 

O nobre dcput:ld~ como qne çcnsLU'•".l no mi
nlõtúrio actu~~l porque s~ mv:)tril unlpcnhado em 
obtc~· n rcl· ~~;(t~::to do:t bil/. ti;, ::-1 d'>.A~o.<:to de 
lt; ~~\ pelo •ltH\l u g(),~erno lwitannico dca o di .. 
rcito .;). seus cnua.dores da \'isilal'wm c caplura .. 
r-e.n.1 os na vivs bJ'a.zilciras -íót·n. de scns 1nnrcs 1 tcl·ritorlaes, c sttjcitOI.t os UA\~lo.-> b1·azil1~jros a.ss~1n 
npri:sionacltls, p<'ll' nH>Lin) do h"ilfict> de cscta\'OS, 
a.v julg:.uneulo dos· ü~ilJuna~s !.lu almirafLta-:lo e 
\'ice-almiranta-do da Gt·â-Dcetanlm 

O SR. D!~.\!\t<to:-Ta..nllJ~~ul nã() iNn u_,!~cjos U:l.l
eoncl ui 1-o. 

O Sn .. P.ÜL\);'IIOs:- Algu111as c.las l'(!clamac;Ucs 
p0l'h~gllQZ::tS S<:lO tl.SS:lZ PXn~cl·aJ.nos;. (AjJOÍIUiux~} 

Nüo dn\'itlO q11~ u opinii'icl ~..:nnncit\d:\ púlo no~ 
] ,,.,) d~plt~ud<l, ué qt\c Sol u~vcri<~ cxtin;:::uit· esta 
I:Olnmi8Si'io. f! pracul·n.r um ncc()r.lo S('mehumtC uo 
'·lue foi r.Uoptado r~lat.iYU.ln~nte ú5 liqt1illu~iJ~s 
1p1~ ost:n·~o a car~u Ua çolntuisstto J.o a.rt: ti~• 
t1~1 tra.t:ldO ele 182-J, p~.1SSt\ se~· ;;onyeuicute ~ á 
,·ista. do precedente 1t <l U•! o uoll~~ dcp•~tu.~o se 
rdc~io ; tuas é> uma. oplnüõo •1~10 carece U.e s"r 
ex&nüna.da. a l'csp~ito Lla qnnl não posso por· 
t:~.,to, enuncinr mn juizo, E Clll todo ct\>0 é certo 
qllc existindo a commissilo cUI Yít·lutlc tlc utnn 
(·onven~:1o, uão pôde clltl sct· ~xtínct:l por parte 
do Br~tzil em '\'irtndo .J~ wna emon da su ppres
si\'a da despeza que so faz com os comnüssat•ios 
l•razileiros, emendR. 'l"C o nobre tlepub,do decla
l'OU qu.e niiO du\'id~da tl).>L'CSCD\(\1'. 

ü SR. F,;:nn.,z; -Se o nobre ministro a aceita. 
O Sn. PAnA:;Uos: - Tt·atou o nobre deputado 

<tas nossas t·eclama~<:;es relnti nts a presas ille
gitimamente feitas pelos cru:.::l.dores bt·itannicos. 

A carnal'& sa\lc que varias apresamentos ill('
gaes se fizemo pelos ct•uz~dot·es britannicos ainda 
durante o regimen das estipulaçues de l8l'í, ~ 
<lepois de lS!ô, antes c depois do bi/1 denomi
uad,J bill Abenletm. 

O governo imperial· uJo abandonou e,;ses in
teresses bl'37.ileit"Os, a não em JX)ssh·el 9._Ue os 
abandonasse. (Apoiados.) Todos cntender·ão com , 
o nol!re depnU!dv que a díplornacia nii<l tem sü· 
mente por fim pt·vnll>v~r c sustentar os jntct·e,;scs 

O Sn. l~~nn.\.z:-- 'ron1.úl·Jo atê escn.nrl1s ,·inJ.~)s 
do nvrtc. 

O Se. Cvr:r.b o.\~ ~EYES: -Isso süo glorias 
p.nm a Inglnterm. 

O Sn. P.\r..\:<r>o~: - Eu sinto> disconlm du opí· 
. .uit1oJ uo uo\.;t·~ JeputuJo o. t~~pcito dos pnssos 
qun o gw . .-~t·uo ünpedfl.L t~1n daJ:,> para obter a. 
rcYogllC:.<1u tlússe Uill; a Ojlirli~to do nobr~ d~pLl
tuJo C Jc untHo püso pnrtt l!lhn,. rn~'l3 mJ per
miltir(t 'J.•te nc.s~e ponto n•l.o n 0\Joplt~, porque a. 
opinilto contra;•ia. ú a opiuiito Jo ga.bincl~ aclnal, 
foi u. uos ga.bítlctes tz•an!'<actos, é n qnc tem sido 
sc~upJ·c sustentada 1)-elo governo hnpet:o.l. 

Reconheço c<tm o nobre lleputallo que o tmflco 
se uclt:t c:-.tincto, c pctr!l tou<J o sempt·~ (apoi"
dos); este grande rcsult.auv ~o ucvc aos esfo1·ços. 
do .:;o,·~rno itnpcl'inl e A nJhcslio do paiz, quo 
reconhece con1o uma necessidade vita.l a cxtinccuo 
desse crimi11oso commercio ;alloiados ,·cp~eiclos) ; 
o bi/1, de lol'd A.bcrdeen niw sem\ p~~·tanü objecto 
em quo possa ainda alguma vez: npplica~·SJ; uu 
tenho csper~Ln\-& c l'irn1c e<Jun(lnç:\ ti• qnc osaim 
o ~erA. 

~~ls:, scnho}·~3, prole8táml).':; c Jutra essa l;Ul; 
o nobt·~ yi;;c,mle· úc A.ba~t~, meu illustr~ ante
cessor, protestotl eonwa esse abuso da força do 
modo o mnis digno, brlil1ante e patriotieo (apoia
dos;· ; elle é por certo cre,!or u J todos os enciJ
mios que lhe dil·igio () nobl'c deputado. O pl'O
te;to bt'azileiro é conhecido no mundo ci vili.s:lt.lo, 
obteve pcmooo a opiniil.o d~ todos os publicisLn,; 
imp~u·ciaas a eondemnaçüo <lo ael<> bríLo.mtico-
(<tpoi!ldos.) Mas /orquc l,;to é assim, devo1mos 
ser indílfercntcs revogação •la lei . brita.nuica 
que oll'ende a dignidade do Brazil· usu1·,ea rnr 
nossos olircitos de sohcra.nia e indcpendellctnJ A 
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pcnnancncia del':se ld'l n~o será ~cmprc unl lno
tivo de justo rcscnLimcnlo nacionnl? ~)ftcitos 
al)oindos.) A permanencia dess., bil! tem' :lil>dn, 
scnhures, unl outt·v grande inconveniente; cUc 
tira o seu ,·erdadeiro caracter dt) espontaneidade 
aos csror~os com que o f;o,·crno impc.-ial pl·o
curo. tol'nar para sempre 1mpossivel o reappar~
cimento desse repro·vado .commercio .-\. camara 
sabe que, quo.ndo o :::oYern-o irnpcrtal julgou nzauo 
o momento para desrecllnr seus ultimas e decisi
vos glllpes contra os traflcnutes Je escravos, um 
dos obstacu\os com que tCYC UC \atar em SUU 
)>ropria consdencia c no, opinião pt\blie(t, foi o 
fnU de Jonl A uetdeen. 

O go-v.:rno . b.ritnnnico não $C t~1n pl·cst::Hl, at~ 
hoje Ú l'C\"Of;~ç-Üv dOS$0 S('U !lCtO, ll"lõ.\$ dC\'CulOt. 
esp~rn.t• qno 1nn governo tüa lllustrudo como esse 
att~ndn unnuL ... ~ justus cxigCliCÍU'S Uo governo 
imperial. .. 

o SR. Fmmenn J)E i\.GUL\rt: -En nã•) ') éSpo!r(l' 
ppoiado.) 

O Szt. P.mA:<nos : - • :. lJOjoJ quo •J goYcmo 
britannico ,.;, em toda 11. &Yidencla a lJOa · fú com 
que o goYt·r,~·· irnperial procnron s~UIPl'C cnnl
pt•it· as cslipulncGcs q_uc l'Cicl.Jrou rontm o trn-

1ico. 
O :-.ccm·do r>:>m quo foi auto•·isnd<t n lcgtw:io 

imperial em Londres, o " qnc se referi o o JJobrc 
depu!t~.Uo, n~o di~ 1·espeito ::t. tlegocia~U~s com. 
mcrct«cs, coulm as quacs o nobre dPputndo en
tcndca que deYin desde logo pt·okstnr. Esse 
accol·do é re1atjyo ú cxtinc.-;.ão elo 1rnfi~o. Se fo~sc 
-possiYel celQbrnl-o parn esse filll, c dcb:üxo de 
cond;~;:;es ccmp,tiYClS wm n libcnlndc c se"tl· 
rança !lú mossa couJmcl'cio licito, cu creio ijuc 
<)Ssc accordo n~o s~ria inuc~oroso parn o Bra<il 
~ poderia- se1· cOnYeniente. Setnelllnnlc n~co1·dÚ 
podia ter sido ceTcbrado cmqllatlto vig~rnviio ns 
di~pusicões dü IB17, q\lC adoptiun"s c reuo·:ãmos 
l'ela con~enç~o de 2:~ dú No.-embro dll l:,!~(;. 

A cnmnrn sabe que as duas pa11es contrn
ctnntes so obrigt\riio pelas estipula,<les de ltili a 
ndnptar por um nova :tCCOl'do ns eircumstancias 
du. aboliçt'\o complct:~ do trafico ns eslipularvcs 
prcPxisteuLcs. O accorda que então so julgou'ne· 
cessm·io, e que não foi possiYd rcalisar pon]l\C 

tos condições propostas pelo gO\'cmo britannico 
eriio in(l.()miss"·cis, esse accordo po\dtl ser aindll 
hoje conveniente como mais uma gar:mtia tunti·tt 

<> t•enppnrecilncnto do tl'ltfico, e coma um meio 
de cvittn· novas desintelligencias pot· esse motivo 
ent>"C o gonrno imperial c o de S. t.r. Dr:itannic;:t. 

O Sr. ,·isconde a~ Abacté, qtmndo redigia G 
s~n mc•mora\'cl protesto de 2~ d~ Oull.>liro de 
1845, com a alta intoUigcnd:~. o com n. n!U1 pre
videndn qu~ distinguem a esse estadista, iniciQu 
desde logo a opinião q11c o govcmo imperial tem 
s~guido. Elle dtsse: « Ap€zar das oflcusns contra 
as 9,1111es protestamos, -apnar do neto arbitraria 
c' nolent<;> do govern<;> britnnuica, o gave,·no do 
Brn 1-if cstiL prompto a celcbmt· um accordo so brc 
:mi!dit!as tendentes à rel;lressiio do tro.ii~o. uma 
vez que es:oe nccordo SI'Ja compatiwl com a li
berdade e segurnn~a do commcrcio licito do 
Brazil." · 

Portanto, cu creio que o minisf.erio actual nc
lthuma censura merece porque deseja. obtet· are
\•Ogação des~ bill, porque manteve n :nttorisa
OJão dnd~ ú. ·legaç-J:o im_perull em Londres · para 
lle· prestar a ·um accordo com o governo br•tnn
ni co, se esto o desejasse, sobre medida$ relntil·as 
c eonvenientes {L rcpr~ssiio do trafieo. 

Esta politiea <lo· ministerio Actunl é a mesma 
quo s~guiriio os minielcrios nnt.erior~~-

Senhorcs, t.cmos recebido o1ren9a4, o offcnslls 
mui graves, do soverno br;tannieo (a11oiados): 
mas devemos tambem rcco nbecer que as dua~ 
maçt;es t.àm. trad_içues de ami'~-ad~, que seus inw. 
1'eSSeS eommercJ.&eS. de granO.~ moo ta. pc<lcm 'l"c 

ns ~~as r_(!l::tt;;~s s(\. rO: . .:;t::t.11~"!lo3,:no nt) p1~ tla mais 
-perfe1ta 1ntdhgcnc1a c Ui\ lHa-iR- cor,Hal :uni
~aue, 

O Sn. I•,.ê:T:r:EIJt.\ J).E .. .\.ot,;I.·\.1!; -X os lJ:io de- ~:1hb· 
ln•títo caras, caras de 111~is. ~ 

O Sr.. PA~.-\:SJJOS:- Soa. chegado, seull'.)rcs, :·~ 
pat·tc. do _•hscurso do !I obre deputa.<] o 'lllC o.liz 
1·csyc•to as noss:1.s t·ola~ões com a r~publki'\ 
Onentnl do Un\nuaY. 

O nobr~ deput~do· ucd<Jzio uo relatorio do mi
nistm tlas relaçües exteriores desse estado ::tprc
scntado este anno t't respectiva aso~mhltia ger.ol 
q_uc o :;:overno ol'icnt:ol hovin solicitado um novo 
cmprcst.iJno d~ go~·erno impéritil, e que ohtiycr:~ 
pr~mP.sLns n~o Sv tlc qn~J ess.c cmprestimo se 
Jun_n, ma~ a tu· de. que o go....-el"llt> jmperinl pres
~o.r1a ~t S1'.~ g.aH\ntU\. n res;peito do pagamento <lo:-; 
JliT?? dn. d>vltla consolidaJa Jn. rcpnl>licn. 

""!' pude c.<lnsultar o l't'\a':'~rio <lo ministro das 
Yeltl~tl\'3 c:xterior~.a da republicn n que se reí~ri () 
a_ .nobre deputado .. A.tlm!lto que a deducçãa qn•o 
tnou desse rdatono S (•Jn fundada; mas posso 
~sscg1~1'i1L' qlle n~lo hou,·e do.. })n.rtc do go'tcrno 
unrlenal nenhuma )>romess:l de mnprestin,o n~· 
nl:tlllH\ promessa de l'(nrantia a res))eito do l;a~a. 
m~uto dos juros d" tli\'ida consolid:~Lla da repn
bhcn. 

O Sr:. F>:nG.IZ: - Mas a-:> mc;1os foi isso soli
citado. 

O Sr:. P.\n.\>;ttos:- U qttc ha •lc exndo :t esse 
respeito é quu o governo oticntal tinlul solici
tado com o mnior empenho esses anxilios. O "D
,·crno Üllperial, lot1ge de nnnuir n essas solfci
tu'.~õc~, ou de o.l..nimal-~s com. pt·omê~sa.s, recusou-s~ 
s~u1pre~ c n 1nstancH\S do ex.-mtni3tro oriental 
nesta curte, o Sr. J.amns, declarou muHo expli· 
<•tamelltc, em nota de ll do mcz ultimo, que o 
cmpr~stüno pnra quo fUra autorisado pelo conJ•> 
Jeg•sl.nti\'O havia siJo !dto; que :i nutari'M~o 
legislat_i,-a llWi<t ~xpirado, c qrtc. luio julgâm 
tom·on•cntc, csvectnlm~nte uns c1rcumstancias 
actuiles do _paiz, prop•jr uma nm·a autorisa,ão :w 
corpo legislativo. O gOYorno oriental pedia ou 
crnp:estinto, ou t~n1 auxilio ~quh·:1Iontc~ u ' o-,'l

raHtt~ do Bra.zil para n ron1Lsn~ãt"lo de 1un c~u
. presttmo pnrticula•·- O gowrno impcdal, ncSS"-
~uesma. occnsí.io, Ucclt:uou que: a ;;::nro.ntiu pcdit.la 
lmportaya n mcsmn responsabilidade. c que o 
go\·ct·no imperial nao se acha.-a par:-. isso auto
risada. 

J:\ Ti\ portanto, o nobre tlepnlnclo quo as soas 
supJ!OSlçõcs niio sfio fundadas. 

:Nao ct•eio, coma o nobre deputado, que a c~
tado da republicn Oricutnl ào C'rununv, pelo ou~ 
<li r. respdto :ís suas nnnn~ns, ~jn" tlcscoperaJo. 
N;'io é do c~rto li.songciro, pol'qtlc o goYerno 
oriental nüo tem poditlo equllibrar 11 S\ll\ reccitfl 
com a sna. clespeza, tenl Í1m defi.cit consldern\'cl. 
l\las eu acredito que o ga\·erno oriental poder:~ 
,·cncer muitas dessas difficuldadcs e melhorar 
notavelmente o seu estado financeiro meàiant~ 

·uma estrictll er.o nomin e uma severa fiscaliso.~üo 
dos seus direitos fiscaes, creando no mesm•> · 
tempo alguns impost{)s que substituíio aquclles 
que u p1'imcira legislatura reunida depois da llét
cificação julgou conveniente supprímir. 

O governo imperial cstà, corno sempre est~v~, 
disposto a lJrC$tllr V. republica todos os bon!> 
~fficios que cstcjão ao satt nlcnncc, c sejão c~m
pnth·eis com a satisf>:\ção de suas proprins nccc•
si\llldes. 

O nobre deputado considcrott o estada político 
d11 rcpublicn Oricntnl do Cruguny em sua ,·ida 
interior o em relnçüo no impcrio, o dnhi tiro>t 
séria~ npp•·ehEnsvcs a. respeito do presente c do 
futuro án~uclle estado, a motivos do censura Duo . 
só contra a go\·erno imperial, mas trunbem contra 
a humilde ressoa qnc · ora tem a honra de <li ri-
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:. _ ~ir·~~ (t c.1m~ro\ J o:; ~r..::. Ll.:put:\ los, pr-11) pl"Oc~

, iin•~nt.J C} n\! t i\· ,-. •lttfln ·lo n u n!s:ro r cs iJ('u(.-J e m 
:1( ont•''" íd·~-~ -

.\ppr ox im a-sc n t.' lL·i·: i'iv p!· . ·~a.lc n..:L~\1, Ut:sso o 
no\.n·t~ t.iep tttndo, v t udt.Js O:iJ: iud idos ftlz c•m c•t .. Cr 
'}llO" pres iJcnt.; d~\ •·<·p ui.J\ ica J'l'('t~ndt! !;Jr l'L~:lct to: 
a sua r cclci t:à ::> é h h:IHl :i-l itttt.: ion:tl , mas ttt.la f :\.7. 
~npptir q u e cll ~ prctL·U\IC v .en c,":l· n. n t •J• l n o (~ .. ls.t.), 

1
)01" nwio <.lc algum golpe d e csblJ•l. D o1.J:1 C$ tn. 
""f>Olhc~JJ. t.H~sc· nin;la lJ lHJbrc d•'Plltnd~, c. jl H.C: 

f:i r;'a. ;l. tJ i\·ís~o imp~\rlnl flUO \.'~ t.ac ivun em 2\[ ·nt. :
, ·idéo, d c, ,·cril ahi const r n u--sc at~ e s'n época? 
A si mp!0s J>rcsenç•\ dcs<n forr.r~ hm~ll~im não 
110dl~ l"iL ter iu11llClH:.i:'l. e-m fa \'Ot" d.~l.,; J)rN..:n ~i3cs 
pP~!> ':l~3 do p rcsiclc' nlo! <h \"c}>tlb!it' O. OJ·ienh\l tlll 
t :rngn~~-? 
~cnhorcs, N t niTo sei ~~ o pt·c:: ~i :] en lo dv c:da.lo 

Orh.,nt\L tem :ts i n t~.•nt;ZIQ ~ (}11 C nu~ ~:In nltribtli· 
d as. Uonhc!<,:O pcsSOt\lm e1ltc o Sl·. Gener:ll FJ (jrc~ . 
c n :1o p <>s so <it: ix.:\r tl e: diz~\' n cst:l o ..:c:tsi:i •l t"l 
r:unnra. q ue n :"io o jtl l~o cn pnz d e ntl .:ulh\l' C(')O· 
tr ~1. n. consU~nit;!io do seu pai~, d e sa~l'ifir.: :w a 
11:17. , ta republicn n UllH\ ambi~~o pe.ssonl, se cll~ 
a t em. 

Com o q uer que seja, pon;lll , cu entendo '111'' 
nfio me comp ctol n~tn t ri b 1111a nYcrigu:n· q>1a cs 
s o;j:l o a s inLen~õcs <lo actna l pt·csiueutc uo c s
l:ulo Orientnl d o t;J ·ugua~·. '' "' ll êtlllncinr sobre 
<·lia.<; um j•ti 7.o. "l'.;nho pa ra assi LH praceJ o•·, enlt"o 
,.ln trns, n ut:\ t"!l:úiv qn~ n. ca1nar.a 1m d e julgar 
mnito ponc.leros:~. 0 unhcci; senh or.-s, l••nti ~n
ln"n t e (jLtnn to ê- sen s i\·ei ;.'u }Uf.! lJ..:! p .·n ·.J \"t!r , S~llS 
lJCgc.cios ínt~rnos discutidos n o pm·l::tmcnto b r ;\ .. 
zil~n·v, como algu.mas Yczes o t~m\ s iJo. N ão 
•<c·s ejo fe rir as s u,;cepúbilidauei1 de. poYo ori~ntal . 

A. camn.ra sabe qnc a ~i Yi:iíiO bl·~zilc: i rn. e n .. 
1..rou em )Ionte\·lJ.êo em Yirl<<dc de prê1·ia soli
dta•;ii.o tlu g.n·c~no or iental, c q •tc u pen nancncla 
<lcssa f·n-ça n:t q.wllc e<tado c.>t :i nccol·J ,\de p or 
um :Jjuste nssignndo em !) de A.::osto uo nnno 
passndu p alo noln·!l cx-minis h·v <.los n c<tocios cs· 

· tt·angciros c pelo ex-ministro daqud la r~pLtlJ licn 
ncs tn c.:.,·tc : aj us tc ott nccorJo rnctificaúo p or 
:llllbos os go,·ernos, c no q11at se c>llfJuloa <} UC 
a pcrma.ucncin da· <líf i ; :1o l>l•m:ilch'll tl cpcnllcrln 
do ntutu•> nssentímento d•1s tloa ::-;. ::;ovc1·nos, nl:\5 
q u~ em n enhum cnso )lC><lcrin. iL· a !·lm Jo termo 
•la nctual presi<l~ncln . O g•)VcL·n.:. impcrinl rcs cr · 
\'<JU·S~ t :unOOm nesse n ccorúu o tl ir t..•ito Uc l'\.!Li r tl l' 
a sn<~. di\"isilo qunndo lhe npr<nl\·css~. uma YC7. 
q u e n"tificassc '' •·ctí rtHl:t 111n lll•l~ nntus. 
~tão hn at~ c.<tc momento solici tacii•> do sv· 

,·erno oriental parn qu e a <lh·isiio bt·a zilci•·a t•c•·· 
mn.neça alti nt .. m do pra-.o cstipulnuo. A p er· 
manencia d e.ssa Cor~a em )[,,ut .:vi,.l<'o obri:!a-n"s 
a . uma dcspcza c~trnordinarla, prim·nos_ do sç1·
n~o que ella p od1a prestar ucntw <1" 1n1pcno, 
c o scn·it:.o que :~lli presta ú mais p~tloso nos 
n ossos officiacs c s oldad os. O go1·crno itnpcr ial 
p~r.ta_!lto nil? pôle ter seniio à~~cjos ue que n 
iln·ls:\o braz1leun regresse quanto an tes n'J i m
pt'rio . 

O a uxilio que a diYisào imperial d e\·c pl·cs
tar ú nuto.-idade d<~. rer ub l ica pa~n a conser.·ar.ão 
da paz e do seu rcgimcn constitucional, ncha:sc 
estipu lado no tmtado de a lllança de 12 <lc Ou 
t ubl·o d e 1~1- Ahi se determinüo os casos e a 
fôrma porque a for~~'l brazileira pódl:l auxilia r a 
nutorida dc dn republica ; fóra dessas condiçiks 
fOra desses casos, por out ra fvnna que não ri 
que f(! i nlli cs tipulMn, a divi são brol?.ilcira não 
tem que obrar. · 

Durnntc li& elci~õ~s a q u e se procedeu o nnno 
pnssndo na t·epnblicn achnY:L· se alli n divisito 
' '?\P?dal. Como pL·oeeJeu o m i nistrr. plenípotcn
Ctnno de S M. o Imper:1dor ·em Mont.e~id~o ? 
F ez quo a ~i.-isiio imperial !lO recolhesse toda a 
~us quartets, _ q~e nem . m esmo prestas~ o ser
,-Jc.o Ua. g na.r nt çao da c1dade. 

Kiio creio q ue a. simples presenç.a da. diví'!ilo 

llr?zil~ir.~ pos>a t cc· inllllc·nda n:ts clciçõ~s ou 
5ej!l em f,n ·<lr do prcshl~nl~, úll So•j a Cm f ,n ·,)l" 
do~ se!u:; n 'lyca·..;:u·Los. O facto elas !!lc i.~ões do 
an n <> p •ssa•lo bem o pro r a. · 

O Se. F Enrr.•z:-0 contrario . 
O ~n. PAR.\~'tiO:i:-Creio quo C~G!\.::i el(!! •;õ~ se 

ti~crüo COIJI plcua lihcrdnoJ(' . 

O :3!!. Fm!tl.\z:-,~iio . 
O S t: . PAitAlmo~: - 0 f:tcLo <· q u" sn1>irii,, e lei

t .)s muil·•JS tt.<h ·e rsarios dn actna l ;u\minis Lt·a~.ão, 
o em t.al numN~o q u o n. op in i~o -llO lll inist.:,·io 
u_l'i ~n tat t em s h.lo pot· Yt'Z C3 , ·cucida. }ll~l J. tnaio· 
n a do. corpo l.·gi sh ti vo. . 

O Sn. Fm~n.t7. : - P or oult·:1s m zücs , n:õo por 
C6S!l S. 

O S 1t. P .\ RAxuo;:.:...:'lras u uol,rc •loputttlo n lo 
C!I)Jltcs La._ c1ue a pres~nç;.t tlit í .. n·r::t l)l'n.Zilt.!lr a ue
llhU1lla mlluencia ·cxe1·ccu n css•\ s clci~'ÔJS .. . 
O S~:. F~-:n:>.\7.:-Inll <~cnci ~ Hl Or!l\ : ;lto o St·. Am~

r.tt !v! nccu:;ado m~ito · fort~mc1Hc por isso . 

O :>n. p ,,n , o:uo;: - 0 .< factos nlt~s t:io o coll
lt·a •·i <~ . E poi$, rep ito, nss im como a prcsança d .L 
d ivisão b r.\z iloiru c:Stacion3:.l:'t. em lfunle\·i-té:l não 
~x.c 1·ccu jn fluonoia nn.s cleiçVI)s c.l1l anno p a:)Sa.d o 
o.l. ~11c m e r 1.:fi o , utto C:!e r..;cl'ia em qun.lqu0r ott .. 
t~:\ clciç.ão (}II C ti,·cssc l<~gnr antes do. s ua .-c
t :raun. 
~ilo .creio t nmbcm que a clh·isão brazilcim se 

ache em . um:\ pusi <;iio triste (! <~il Sllll pr•!sonço. 
sc_.in ~diúsn. nos oricntncs. A cnmara sah~ quo 
nao sv o g·"·emo, nus tambem umn pnL·tc m u ito 
<l is~inc~\ da p :>pula~"io de !ll ontcYhléo, em cuj o 
numerll se con tav~o nn~.:ion::tl! S c · es.t t·nug ::! il'I)S. 
~ol i citou " cntru tl.a J c .no~sn fo>"'-'' uo t c>·t·itowio 
da l"Cpublícn. Aiud~ l·eccn~emO•H<Í,. paroe.m<i<~, por 

·U W "\ dispo~i ~'üo toma.t!n pelo commalld,\nto em 
ch cftl, pm·a excrcicio d~ forç.a cuja disciplina IJ.c 
~st!t confia~la, q ue a d i\-isão se r l:!ti ra.\~ o., , ·a.d()& 
nacionacs c cstmngei ros •l os mais concultaados 
de l\Iouteviuéo farão ,-, cn;a cln legaçiio impor ia\ 
, . .:,·ific.-. r o l>oato e olrerccer ao minis tro b raz í . 
loi ro unta. representa~iio, s e cllc quizesse, co · 
hct·ta tlc a ssignnturns de pc~;ons rc~poitaveis c 
in.m spcitiiS, para desistir d o proposiLo que se 
lhe a.t t['ib u ir:\, 

O nobre depu tatlo, piutnodo-nos com cô res muito 
f.·u·r('gada s o l10rizontc ua r~puhlicu., aLLrib uio os 
m:1lcs que h oje sotrre aqucllc p~i7., c os q lle o 
nobre .Jeputndo prc,·iJ, ao facto tlc t er o governu 
imper ial reconhecido o goYPrno de Cacto que 
sacceucn immedint.amente ao Sr. Giró : o meu 
procedimento como representante Jo govo•·no i m
pcrint em Montevidéo, disse o n•)bre deputado, 
muito pa1·a isso concorr~u. Entemi.: o Uolb re d e
putado que n ão dcvi:Lmos reconhecer esse s;o>· 
,·erno de facto, w nscqucntemenle q11c de\•i>tmos 
sast.entar a todo o custo a nut.oridadc do ~r- Giró : 
t.'ntendc qae c a como· reprcoent~nl.f! olro U•·azil em 
!\lontevideo n ão procedi como devera, qLte sem 
quer er animei aos descon ten tes que tomõ.rão parte 
no pronuncia m ento de Set.emb1·o de ISJ3. 

SenhoL·es , es ta opinião do nobre deputnd~ sor· 
prchendc-mc l Houv" uma oe<:a<ião opp~rtuD:L 
para annlysnr .e discutir esses sncco.ssos p el o> quo 
t.oca a o Bruil, foi na !IC6s1o do anao pas>~a-lo. 
No sena:.lll essn5 qa esWd i furão trl\tt\dtt.s do 
modo o mais brilbante, tant > pelo m inls t.erio " 
seus deft>!lSOL'eS, como po1· alguns mcmb•·os du 
opposit',.:1o : ,..,as o nobre deput4o.l~. memb_ro proc· 
m inent.e desta camnra, orador tão . DBiulUil r.n 
tribann., guardou completo stlencio I Ea es~va 
persuadidode que o nobrodeputBdoa.pprovava. não 
só o proeeJiment.o do gove rno imperial. como 
t.e:nber11 o do sea delegado em llontevideo. Foi 
.uma doce illusõo ·que duMU pouco, qne se d
vanceea eomo ~ntas outrAS que nos . sorrieDl 
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nc:;t~ mun.lv de tt·nnSii;àu! O nolJr.t <.I~~ptlt•Hl.J 
_lul~oL qa(!. as <.liili.~o:.utUu.U'Js t.;U\ qn~ a~.tualmúnte 
ge aciJ~t a ll~puUiica ü~+~ent·ti do t:-rugu:ty, CjU:lúS· 
•!U•'r '.J u" dias scjiio, :LS <li!UculJaJcs ()IW pos;:1o 
svhre\"ir no futuro~ de\·,nn pesr..r, (JtW.uto á sua 
rv.spousaUili-.lw.lo solJre o ~·>'·r·yuo ímp~•·ial :: ,su
lJrc o cx.-r~prC'-.I.!ntnulê (lo lh.·n;nl ú1l'l !\fonl.e\-id~o ~ 
O twbt·e dcptttn.U•) na:la lançotl 1~H1 couta aos es
ÍL"<.ttlbns, 11~da l~lnt;Oit em conta a~) g:t)\"~~~·no ~ ULlS 
poli~icos Ja ltCl>l\Llicu Oricntul ! ... 

0 S:~: l~·ER!l\7.:-Xl'StC mnnUü tle lrünsklo tmlo 
üSSiiU ~~ ~ 

os~. P.,I>..\XILOS:-~:\o pati<~L·iu, l"\r. p~:o•slJ.cntc, 
1·epcth: o l}llC tão -hrithnntement;..1 llissc~·àü o tto
hrc l"·esi•Jrnto <lo con~elho, o nobre cx.·ministro 
<~los negocios ostnu1g~~iros o iUu~trnJo relator llo 
''OLll ()(! fT;"th:fl~ no s~naclo, o S,J·. nHtrqn(•7. d~~ 
Abl·arlte~,o c o St·. \'isconU.c Uo .Jeqnitlnhonha, 
q n~ ot+~ certo ponto conccrd0u coLn aqudlc~ m·n
dort,?s: seda em 1nim tcmcrida.Uc iw.lc~culpA\'êl 
s~ po•et.e11desse f,tzo,l·o. J)~,·o 110 ·Pntretanto 11ão 
dcjxar sem contcsta~:-•1\J esta pntle do disc:nrso d•) 
nobre dcpuüvlo ; sou .. u!Jrigauo a dizer tnotlJcru 
algnmu cousa ~m minha. d~~resa pessoal, port]n~ 
essa Jcf,·sa, •ru;~.nto aos t1ctos que prntiquei como 
rcprcscntnuL~ uo Iktzil em llíonteviu0o, intere;sa 
tnmbem ao meu paiz. 

Scnhot'ús, "l\ scmp!·c entcn.ll que <lcpoi~ d~ 
paçilica~~uo da. ncpttblica Ori!!ntat U:l Gt·ugu::ty o 
.go\·e:.·Liú do BL·azii não de\" ia. te ~o· pnrLido naqucllc 
e~lnJu, quo n;t.s rclt.l.~ões.. entre um. c ülltl"O paiz 
todos os ori~ntaes, lJlancos e coloraclos, qnaes· 
<Jlter qne f~.;scm sua,; cut·<:s polí ticas, ücvüio s~r 
consid~rndl)S jguaos~ Se en1 qn~t!qncr pa~z ondt! 
os pnrtiJ.os t~nhiio pt'incipios tmdicionucs, t~nhãv 
estabilitlndü pc!.L adlwsno a SLtns ~t·enças, p:n• 
snn. imp·.n-tn.ncia ll10l'al e umncrica~ pela. nutu
•·eza das in:=3tituiçõ ·~s p:~-h·jas~ cu não ju!gnl'ia 
convcnielLto ligar os ilüeressos do 1neu pni~ ~·~. 
sorte de um partido, como em possi \"el que o 
fosse fazer em um pniz infelizmente Ho açon· 
t:ulo pelas tempestades l'cvolucionnrins, em l\IU 
paiz onde os partidos nascem, nntd:io de crcn
~~s. transfol"m1lo-su e de~appal"ecem de um mo· 
Hlento pam outro ! Nt'io, senlwres; ctt nüo pro
cedi conto pareceu ao nobre deputada. Se Clt 
tivera a.."'sint pt·Qccdido, meu:;; nct.ôs teriãu sido 
•·epro,..ados cnet·gicamenle pelo g,w~•·no imperial; 
~u nãr> rccaUe~·h\ col110 rccul>l, cun:st.anLf:!'S pro,·a_, 
da wnliancu do governo imperial («lwiado>"], 
pl'Ovas pela~ qtt:lcS mo conrcss.u·ei otP.rnamontc 
;:-rn~~ ao ~!lustmuo ::;,·. "iscvnu~ do Uruguuy, a 
esse estad1~ta nue, quo.mlo so trntu elo cumpre
h•ndor os iuteo·êsses do llrazil nns 1·d~~vcs com 
os outros cst~dos, qn:mdo se tt·llt.a tle ~rincipios · 
de o•·dem, tl.c prh>cipio~ sollre que passao assen
tnr a pa~ pnb lica de cada J?lliz c ns hoo.s reta. 
tões iuternacionues, é autondn<lo que o nobre 
deputndo nlo r~eusad. ( . .J.poiado~.) 

O Sn. Fenn.~7.: -Mas elle retirou-se do minis· 
t~do pot· c:1usa dos: negocias do Uru:Jua.y~ 

O Sn. PA~.A:<rlloS:-Nii.o o creio. 

O Sn. FF.&n ... z:-Eucreio, c.;touccrto; retirou-se 
por caasa do empre~timo. 

O Sn. PALH!<I<os :-0 mett procedimento, senho. 
res, foi est1·iclatmintc regulado peii\S estipulações 
suLsistcnr.es .entre o imperio e a republica Orien· 
tal; nunca ti\·e outro fito, nunca pratiquei acLo 
que nilo f>Jssa. teud~nte· a chnent;:r as boas r~l"· 
"õcs entro o- unper10 e a republu;a; promovt a 
êonsorvll!liiO dn paz da republio:& sob.re as bases 
da alliança celebrada entre o Hnperoo e aquelle 
estado ; prestei á prcsidenci.:L Jo Sr. Giro toJo. o 
apoio que estava ao meu alcance: elle e seus 
ministros o reconhecerão em d!)Cumentos publi • 
cos que poderia e"hibir ; recelJi mesmo do Sr- Giró 

ntuit.Ls <loJ:lnOll;>)t:·at.;(h::s ~te eslim.a e consi~l~ra~ão 
pes:s.·Jal, u. fJ.HC _subc corru~p~,n l•:r l".lJ~nanumti~: 

O meu Pl'OcCJun~nto partieul.tU'. seuhores, <:ste\"l! 
s~mpre de' ~~cLJnl~ COLn ~) uwn proceJimOt!to oili
ClQ.l; partt lmH\ ll:tü h~\Y~a tülnl·ad.;s nem bliln
ços; tivlJ a. ft)rtunu. de C!ntl'l'!t~>t' rü!nçõ;~s mutt> 
nmi!:!a\·e~:S Ct)m os hf>IJII.'ns mn:.s dis~inctos tle u.m: 
e outt·o . p~u~i.,JI) ; n.. leg:l.~.:.il.·J bupeda\ f,_,i .s.eznp:t\:::. 
Ulll tcrl'Lt·.>l'W p:3l'f-l.!l:.nm·~nte neutro c ntni"o para 
L<ld.os O.:i odcutilC'S qllC .u. pl·.ocLuavão. I!"! • 

. Q11cm cllfra.•lucccu a aRloridaue do SL (iiró 
qRem a pc1·J.cu uão f'!i fa.lta J,. :apoi•J do rninistrÓ 
bl'nzilci1.·o~. f.Ji a políll~.:-<l t.raus,·iaJa lllle e~s:.! sC
nhot· se~atu conu·a as suas ínt~li'iies, ilnyeUidCt 
po_r sctts consclhe~ros que i.lo leYa.udo a l'e:pu
IJ!tca ua abysmo " lJonlu d•J qttal· a :>lliall('U do 
impcrio a e.ucont1·vu o ~alvou. 

En faço jll.-,tiça, c ::;c-mprc fi f'.'., :h;. itüên•·lios Jo 
S1·~ Girú; t:S~:l.s ínten:çôcs ~tl creio CFH"! furo~(ü satn
p>'e 1nuito pnras. 

O Sr. Gíró õ para mirn lu\me:u muito L'l!~p<:i
tn\'el p o t· seu cnracte1·, pot· seu pst1"it.>tis.mo. lJOr 
suas luzes e pur sua c~perien(.:tn.. :alas. ou ·rvssc 
porque lhe r~~itav~o nlguus dos rcqui . ..;itos iuUis
pensa.Yeis a quo~n tem de didglt os dcslinos de 
um po\··?, ou (us.-;e pol' qu:dqu~r 01tt1·o moth-o~ o 
uuc me parece ccrt~J C que elle n~1o seg-uio sezn· 
pru suas prop~:ias inspirações; svu inJuziuo a 
cre1.· que seguio as inspinLçiJcs de. algun~ de sctts 
amig-vs, entre os quacs lulYla l1omen5 de reco
nllcci la m~tito, de Ulll patt·ioüsmo muito pum, 
mas que não reuniiio a estas qHulidau•!S n ne. 
ccssa1·ia ox.pcricncin, oJtt estaxào aimla. t.l:;mina·Jos 
uo antigo <spirito de t•urtido. 

o s[~. F~P.lUZ :-E yOl' OULI'O htdO () ~en:o cous~ti· 
.1':ldOt' <le alguns, como Pacb,co y OLe>. 

O Sr... PAn.L-<no> :-Acumarn sabe como 8e obLe,·o 
:t paci6.cn~üo <la reJ_>ttl>lic.a Ol"i~nt(l.l d•) Untguuy. 
Essa pacillcaç~o fo1 otti.la pala (l.l!ia~p do im
pori:>. Em prcscnç(\ dos alhauos os dous parti
dos beUig-cl·u.n~e.; clep\.~zct·l\o SUa;i o.rmn~, abraçá
rtto-se e suli~cre,·êorã.v um. pado que ~e denominou 
o Iiacto naci0nal de 10 d~ O~tulJr•'· Xcs:S:J pacto 
se asscgut·i"iio attÜJoS os paYti<lvs que n1io lmvoria 
vcnccuotes uein vencidos. . 

Qulil Je,·eria s~r a politi~:t th atlministrMiiO 
que se · organisou dc~ais tlt.~ .... se gt"tUHlt! snccesso ., 
:s' i<o dcvcrta ser uma po liLica p alll.l\Ja so bc~ n~ 
cmdiçucs dC<$C pacto, llnicns capazes de 
cons,,lidar n pa~ obtida J.cpois de tani.U~ c li\o 
grandes dcsgmças de uma gacrm fm~t"ichla t}U~ 
durou qttOJ.si dez anuas? . 

Ao mesmo tempo que os ori•mtncs nssignnviio 
esse compromisso em 10 da Outubrv do ll:).jl fúr•~ 
<loa mut·os de l\Io•ltevillt:o, os p\enipotenciario~ 
bmzileiros e ori~ntal flSSigna\"ÜO na córLe do mo 
de .TanciL·o o h"ntfldo Je nllian~n. cnt <1Ue, me· 
diante ttma pnlilic'< cou1 taes Lases, o gov~rno 
itnpednl se olJrigo.va 11 prestar todo o auxilio á 
nutol'idndo ~uo se orgumsasse na republiea depois 
da sua pactfica.çiio. 
. O Sr. Girú não seguio essa politietl. A ma.ioru 
legishuiv<l, a. cuja inllucncia e\ld cedeu quasi 
sampre. linha em fito o predominio de cc~ias 
idêas, o pre<lomimo de certo; homens· ou d~ 1_1m 
partido. l\Iuitos dos seus netos crão reuccionanos 
nesse sentido. . 

Re<\ot·de-sc o nobre deputado, recorde-se a ca· 
mara da~ dU\•idas postas á aceitar-ão dos trata
dos celebmdos entre o ::(Ov~rn_-. imperial e o
governo d:l p~·a.;a de Montevidêo, t_ratados qu_e 
acab11 viio de restabe!eeer o seu regunen const.l-
tueional. . 

Muit)S outros acto~ dessa naiurcza podel'ia eu 
c i tu· al ~uns delle" afrçcta viio a.s relações. c..om o 
Brazit, ãtrectavito os inter<!sses dos subdilO$ bra
zileiros; nhi est:ill <>s rel11torios dos ultimas annos 
as reclamaçõ~ que por esses motivos eu Uve-d~ 
apresentar. -
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198 
Not:lrci aitlll:t ttnl f <lcto, tiitnllor~, q ue póde s e ttclul\•;.t nn.s Í:iJ"<."Umstnneias qu\! cn ~HI. pnltco 

bem m rnctc'>·isar o espírito <lltO cn~'to domilt:tsa ' <kscr~vi, quando os pa\·tidos csuwiio em t'rc1>tc 
ll:\ ruhnin i strn•:~o da repnlllic~. A etunnra sa.be mn uo out!'O, mirando-se eom rancor, c pre<tes 
<JU•' o J::tlttct·nl ]). !\lanoel Oribc lmvín !cito con- a lançarem-se nn guerra ciY il, a cruzru·ctu su~s 
1iscnr as propri· 'tlade,; de todos os <ll·ient:tes qu.: nrmns fratt·icidn~, o Sr. Giro uceita a demissão 
J>Hlclle.hi •> :i ,Jd cns:\ du :\!ontc\'iuoo, c 1..'\tu!Jem dnda pelo Sr. D. l'Jorcntino CMtdlnnos, minis· 
"~ elo~ stthdib s hmzil~iro< c de outra~ nnrões. l ro dns l'P. l ~çües t'xtcriot·es c do ~;overno. O :$r . Cas· 
}'oi csti1•ttl:trl<> co m o Jlrfiúl 1'\UC um dos primei- tcllanos é IUU dos caracteres mais mo\l~l'ados e 
ro$ nct••R d" 1-l<'Yilrno Qrícnta l , obtid:t n pacifica -· m11is cselnt r:cidos da republica, foi Jcvtldo peln 
ção cin 1'0puhhcn, ser ia n t·çstit uiçâo d :>s proprie- opposi~iio que lho fazin n maioria do co•·po lc· 
,!ades contl~c:. l:ll;. I'ois l><"m , scnuores,·essn medida )lislut i,·o n <lm· esse passo. Quem cl1anwn o :$r. Giró 
de alL~ justiça " <ln mni,; 1•rudcnte política pnr" subsLituit• no ho•mem que n a· nd1nini$traç~u 
n:io s•' !c,·on a cO'eito senão lentamente. Pdo snp•·cmn dn r~p11blicn oppnt·ceia como o maio•· 
qne tliz r espeito! no~ snl>ditos do Braúl,. ett ti\' e ohstucnlo ils tendencias •·~nccionnriDS dn mn.iorin 
<!c r coelamm· por mnil as yez<:s: os nolll'ea depu· lcgislati\'11? ehnn>Ou ao Sr. D. ~rna ... do Berro, 
t:.dt'l l'O r~ln pro\'incin t1C -==-- P~dro do IUo Grnnd c b to ~ (\(') nlCSfJ\0 homCn\ que hn.via sido miuistrl) 
u~ Sn t!C\'Citl CSt:tl'. b<.>m iuStt'llid(·S dcssns r ccla- do general Oribr, que lt~via subscriptl' o uecr~to 
Jlla c:i:'•cs. q u.e ccnfiscou a :S propt i cth"l<lüS <los uac;iunncs o cs-

0 qruJ ·<lc,·ia l'esnlt~r da p ol ítica seguida pelo . tran;::;eircs ! 
St·. Gíró '? H<mnsc~·t·àn ns :rntl:::o~ odios, r~npparc- ~ Eu, scnltores, não creio que o S•·· Borro par

·cêro<o os nnti ;::;o;; pnt·t irlos: es tes tomárlio ns suas t tíll1nss~ os sentimento~ '}\lC d lctáriio algllm:ls das 
out ig:ts d ivisns , lc\·autúrio os s Nrs antigos cs - ordens que s ubscrcr cn . A fut~ll. das cít·ctrms tan· 
tanda rtcs, c<>lluc!min-se nos seus antigos arrnincs : cias, n posiQ:io em que elle se ncLn•·a collocatlo, 
n gncr ra civil crn in•:Yitn,·~1 ; o per igo e1·n i nuni - é quo sem d uvidn o lcvt\ziio n subscreve r tucs 
nent~ p cln ilppro>~imar :io da>; 0lei~ões dn nssem- netos: mas ;, inncgn,·el qne ell r. o havia rei to. 
b l é3. gel'a l. O pnrthlo que so acha.va prh·ndo d e E Jl~rgu.nto ngm:n: a nomeucõo do St·. Bel'l'•l 
to<las as posi~·li . ·s oflici:res Yit\ ncssns , cld~ües em tt\o cr iticas cit•crtmstnncifts c r,, uma mcdidn 
o prcdnminio do> seus m\vcrs~rios, que cstnviio prtul~nü> '! Desde cntilo, s~ultores, Cl'eseêtt a ag i· 
senhores d t.1 poder . · tnçiio. n ::ucrl'n civil tornon·sc hnmincnto. 

Nl!stns ~;ircunl~tatu~i ~-; o \l\\0 cleYia. fa1.P.r o rc.. O ::il". Giró n tio qniz Cin nndn. modificnr a .~ua 
pt·cscntant~ <i•> Bhtr.il nnqnelln rcpr\bl\ca? DeYe· politicQ, Yi~r:io cntlio os sttcccs ; os qnc so descn-
l'ia ac" nsclhar ao ::>r. nin) que fc•ssc }!Ol' diante, ! YUlYêrão llc Sctcmllro n Dczomht·o de 18;'>3. 
'1uc em nnda . modificas~c a sna. poHttco, c que Tne~pcmtlamcntc, quando ll•nhum m o..-in1ento 
qu!lndo y i.,.sse " gt•cn·n CÍ \ ' il pod1a cont:ll' c•>lll nnua <lo h:t\'il\ npparccitlo, c nem simples pronun-
as armas !)l'nzilc im~ pal"n o St16tcnt:u·, c ao cir· ciamcnt.o p opular contra n adtui nistro~çiio do 
culo dus sens amigos politicos'/ 1 Ent~ndi, senh•J·. :3r. Gm'•, este senhor,. Je,•ado p~b medo, ott t nh-ez 
res, qne não ,lcYin dot· scm,lh :mt~ cons~lho nem nntcs por u tl\ plnno inf•~liz elos seus e~nselbei-
csta'u pnra. cltc ntüol.·isnllo. ·N"c..ltB o nnbro <lcpntndn ~ ros, fü1 ttsylnt··se ha casa d:l legat•fio fr;.\ nccza, 
11otc :1 cn.mam 'titto nunca q niz iu::;c rir-mc offi- c pouco dC[K>is dnhi trnslndou-s<J pnrn bordo de 
cia..llilcnt:"! nos nc~goclos in t c,·nos th \ l't'pnh!i..::~ .. uma frngata f:·nnce? .. "\ s uJ•ttt no pnrfo de ?tfonte-
mcsmo <tU:tn<lo cl lcs em s''"" en·eitos podião ntfcctm· \' icl.Oo. <J S•• Giró o.bnudonon a ssim o seu post.o, 
no Braz1l ; .as minltM obscr,·nr,õc;;, ·os meus con- dcixo11 :tccphalo o pni?.. Veio C'llt:i o o prouuneia-
sclllO~ , cu os aprcsenltl\':t em comer~n•:Õú$ par- m•,nto popular, c foi procl~nu1do um g v \'€l'll•> 
ticularcs cont o 8r. Gh·:J, ;::un l~dnndo sempre a 11ro,·isoric. · 
m:üor de!ic:J.dczn : ctl nssim pt-ocedia sem que .o s1'- F .J.:nR.\7. :-lloul.·erii<~ muit:ts cousos porabi. 
ClJC SOiiCÍi.:lSS<', pvt'•]IIC S:\Ui~, <jllC n })117. •l:l re- l 
publicn " s un imlepcnd.:ncin i ntcrcssüo nu Brnzil. 
trorquc snlli:. qu~ o t::m'cl·no imperial cs t,n ·a obri 
J:ndt• n ~ustcntttL' c~~n ind-' p Cmlcnci:l c <'S~a ~?_n'
p eln flwm!l o nos c!\"••S 1n·c~cl'irt.os nas C$tipu!~~f)c.; 
cclellm<lnl< cnLrê :lmbos os g o\·crnos. 

O Sr. Girô :·~n j:i dis~ que far:o in:cim jus
ti~!\ no s~n caraclcl·, · '~ r espeito o sett <listineto 
merecime nto), o St·. <~irú nnncn qni7. attond~r nos 
eons~lhos nmi~,·cis llo ,·cprcs~ntnnlc d·J nrazil, 
por mllilo tempo nssc~:nrlltt-Jnc qnc sn!ls id<:•:H c 
f;UOS intt>n~vCô CSI.:l\' ;tO de 1\.CCoH'Il O CO IIl M minhas 
obscn·:,~vcs, ma~ J>t'ntietnncn le se d<>s,·in\'ll d~llns. 

·l?o•· fim, 'lllnndo n ct'isc sc foi nnnuncian,lo, n 
lingungcn:t do St•. Glr~ jit n?l t) era a nll\Smn: st~

-mcnte lllll f"llaYa na nc~cssidntlc de subl;idio c de 
força pr.u·a o ~usteut.m·. N'ri o d;rigiO, porémp o 
menor nYiso no go\'crno imperial sobre ns c,·cn·
tf!:1lidadcs qn~> o gqvcm o da re1mbli~a rcceia.>a, 
nuo procurou pür·se. de aceordo com o goYcrno 
1mpedal para c,·it nl·as, c dis pvr a lntcrYençiio 
do Brazil quando clln fo~~c indis pcns:wel, c de 
:mo<lo q ue pndes~e ser· efficaz. 

D P.\'iu eu, quando o S; . Giró nss im pensnYn c 
3SSim procedia, como qtte arrnstado por algu.ns 
de sons conselheiros i nexpertos c. exaltados, com
promettcr o go•orno imperial nns consequencias 
dessa· potitiea? X II o, senhores, munti\'e·me nos 
dewrcs dn minha posi~ã,, offi cinl, estive s cmpr<l 
do .lado do ~o\·erno, mas por nenhum modo-ani· 
:;;~d~: que prosegu.l~sc por l>Ssa senda qtl e ha"iu 

Ha um ract<'>, senhores. quJ pôde bem demonstrar 
quacs. ~ tcndencias que cnt!lo npresenta,·a u 
admtru$tl'n~~o do Sr. Giró. Qunndo a republicn 

O Sr.. P;\n.\~11< ,~:- Setia muitó ·longo e super 
fluo <le~ce r· ngorn n todos os r nrmenores deoscs 
neCJntecimelltos. co o)•a(loi .. tlii·loc·:.;e ·ao S1·4 li"c }•J·a.;-.) 
N<stas eit·ctunst.anelns o que Í o!>. o mitü Sll'o <lo 
Brnztl ? ))estle ·que o~ se.:s esfo1·~o$ luwit1u sido 
llnldados , •·ecolbeu-sc i< casa dn lcgaç•1o i mperinl, 
mnnt·' \'e·~c em cotnplcta ttbstençiio, c es perou n;; 
oru~ns do seu !;Q''crno. 

O goYerno pro\·isorio assim instnilndo foi logo 
aceito e obedecido ]!Or toda 11 rcpublica ; todo~ os 
n~o)ntcs diplomnticos continu:'~nio as s11M rcla
t vcs official's com 1l!lnclle ::o, ·erno: s ü deixou de 
o fazer o ministro do Bmzil. O proprio S1·. Giró 
solicitou desse go\'Ct•no licen~a para desembar
car em Montc\'idco, foi tthi t•eeolher-se >1. Slllt 

. cas:l, colloeandOo'so assim debaixo da ac~'lo e n11-
.toridadc d•l ~go\'erno provisorio. l\fnitos dos ami· 
sos <lo St·. Girú ,-oltúriio à s SUIIS ~asM ; os que 
erão empregados re~ssuroil'ào 03 seu:;; em-pregos. 

Quando .isto se passava em ::.r~ntcvid<!o, como 
procedia o go\'Cl'llO im~rial? tondo recebido· as 
not ici:B dos primeiros snecessos de Seteutbro, e 
prevendo que se poderia· dar. o casus («del'is, o 
;~:ovflrno imperial e:cpedio logo ordem no presi
dente dn pro\'incía de S. PeJro do Rio G1':1nde 
do S11l pnra que postMsc sobre a fronteira uma 
di\·isiio (lo 5,000 liomens prompt.a .& mnreha•· ã 
primei o-a ordem.·Ordenou-md ao mesmo ·ternpo quo 
mo dirí::is~ ao· Sr. Girú, c lhe communlcasse a 

-~ua deliberaçiio nos termos em que eu o fiz pela 
nota de SO de Outubro, da qual o nobre· depu· 
lado le tt um ou ouLro trecho, mi\S que eu peço 
licença ã çamara parl\ Jêl·a em toda a s ua in
tegra : 
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(( LrfJUft(U in1 perial t(Q J~ol~H .'u!- R el)tt/.;l ~C"I'l 
(),·it:nta( (lQ [~,.'-'-"YlWy •. -JfQ'n.leeuleo, ;i;J tlr.: Ot'-"· 
lltb;•o rlt! JS:J:->. 

tC Tive a húlll'a a~ -lt3\";U" uo COLlhC!.!inl~Ut.o Je 
~- ~L o Impt~raUor n uoti\ qtlt! Y. gx. dirigio·nlc 
com :l. Jat.l. U.e 1 <.I~> <:orL·ento 1nez, e de nccorJo 
con1 .ns o1·den~ c insLrui.:ç.Ucs que nw f,Jr.:io tl·an~-
mittidrrs passo a rcspondet• a. Y. Ex. . 

u O governo iLnp'enal Ueplora. que fosse1n (~ún
trariadvs pela JnaDcira que <..:Omm11nlque i a. V. Ex., 
119. tníuiH• nntn tlc !!-) d~ Setem\1ro, o< esfon;os 
qne o ministt'v t'C'Sid••nte do Bra7.il Clll !lfo11te1'idóo 
cmprogou, com autorisa~ii.·• de Y. Ex.,. para o\>tor 
nm t.lescttlace pacifieJ c honroso_ dos acontecl
mcnt s que occorreâio n esta. caP.1tal !'a<pto:llo c 
nos do:.~s Uio1:-: a.nter.orc;. Se assm1 nao f,)sse, ·J 
~o,perno imperial ten1 1noti\ros p~u·a c~at• qtt~ o 
m inistro tio Hra.zil teria consegr.uJo o Jun que :se 
prç.puzer.o:t c tle que íOra po1: v·. Ex. únc~l~'l'í"g•ld•~, 

...._, n. situnçtLO da l'epul;lita.-. assim comu a <k Y. Ex..~ 
tir:rirt hoj<C 1nuito J iv~r::a do que é , V. Ex .. ntlo 
teria c~rtamente que hl\'oca.L· o lratu lo uc allt:u,.::\ 
<!c 1 ~ <l•~ Outub•·o uc lS<>l. 

u J ulfTam.Lo porén1 V. Ex. .achal'-SC nv cnso Ue 
in\·oca.t csL~ tratado para iuler\~h· iH"'je o go ...-crno 
impct·íal de um modo mais P.Jlicaz no rcsta\>ele· 
ciment.:. de· su;1 ·~utoriuadc, tem o mosmo go· 
wmo por opportuno declarar a V .. Ex. que da 
combina~ão. ,tos mts. 5• c c• uo d1to to·atado rc
Sltlta çl'll''~ A eYidentelllent~ que o apuio quo o 
~o,·~1·no do Bmzil se compt·umetteu a pr~star no 
da republicn. n:io consi:;to unicam~nte no nuxHio 
de forças do Ul!U" c terra, n1as tan1bem nlJS con
selhos e bons olftcios que possiio concOL't'et· p.or:l 
<lfSP<'llSao· aquellc ~xkem'! recurso. Os co~1scll:os 
c Uon~ o.ffieius em tacs cu-cumstnnclas duo f4Jl'Çil 
rnornl, sf1.o muita:s v~.zcs mnis cfficuzes para. coa 
.i•trur as cL·iscs •ociacs <lo que o empt·ego de 
rorca ru·mad~, o tlev~m natnmhnente rreceLlet· au 
uso dcsw. 

<' A.~sim. qne, o gov.el·no im.pel·inl, :1.nws Ue sel' 
dtnmado a obrar activnment~. tem pelo sobrcuito 
tratado o incont.:stnvcl direito de ser ouvido 
como nmifiO e al1i:1do, c de ser attendi~o. Sem 
<:>ste direito conv~rter-se-hia o !:OYCl'no mtpct·.al 
n~um instrume?nto J)nsshro, n'Lun m'éro (:.Xecntor da 
vontade, e por ventura das paixões do goytt'no 
<ht republi.co. Estn posi~ilo n:\ú ó nem_ pod1a sc1· 
a que lhe assignala o trutndo d~· nlltnnc?--. 

" Infelizmente nüo s e quiz ouvtr no mttliSLL:o 
l'csideute do B.-azil, de~conhecendo-so uma ohrt· 
gação hnp.,sta pelo t1·ntado. Esta é a veruadei r a 
otigem <hts complicàçí'ícs ·c dos males que todos 
s~ntetn, Prctondc-sc hoje ccL·tnL· com a espo.dn 
ns difl1culdades que en<iio seda facil doJsata.r. 

o Prescindindo pot·ém d.cstn considern~ito relo,·a 
L\eclarar n V. E". qlle o governo impcri_nl ~nt~nJe 
que não lho compete ser put·te prmclpnl na 
quest:1o int;:rna q11e se ap~escntn, mas sun au· 
xlliar os esforços dos cidadãos da Republica 
Oriental pnm restabelecer a autoridade legitima, 
deposta por meios inconstitucionnos. 

" Ató a data do ;; do corrente me~ não huvia 
r ecebido o govemo imperial informa~iies algumas 
que· o pudesem habilitar a reconhecer que era 
chegado o caso de se considerllr obrigado a prestat· 
esse auxilio. 

« As noticias rec~bidas nnnuncia,·ão upenn.s estar 
V. Ex. usvlado em um vaso de guo!l'ra de nação 
frnueeza, debab:o da protccçiio d&·bMdeira desta 
nnçlio, proteccão que V. Ex. espontaneamjlnte 
preferio áqueila que . lhe oll"crecitio os ,-asos de 
guet-ra brazileiros surtos neste pJrto. 

« Por outra parte nilo consta\'!\ ao gov~mv im
perial que os departamentos da. republica. r~cu· 
sassem adberir .ao prommciamcnto da ca.pitalr e 
nenhuma requisição lhe havia sido feita pelo 
1-espeeti\·o enviado extra.ordinario e Jllinistro ple
nipotencíario eum declaração da força do mar e 

h~r•·a que Y4 Ex. pl'clj~ndc qn~ lht' S~~j:'l. prcs .. 
taU.a. E pois t> go\"CL' tHl j u1p~: l'ia.l n ;lo cs1 n. \r a con .. 
Yenientem ~ntc ~sclu,·cdclo pam pou•·l' <.lciib.·rnr c 
rc~olvcr úcerc!l rh~ cnnc·;ss~o t.lj! anx.Lli ·• n:l. fúrma 
<lv ;;ort. li" uo trulado. 

u Ist.) n:1•) o•.~st:l.nt\1 1 o _giH't!rn"·· imp~rial julg.')u 
n~ljrtatlo expedit· .lesde L(!g o o 1·,Jens paro.l pos~ar 
na. fL·onteirn de 1h.g-ú, nn pr.,,·j~,c,a tic S. Pcdrl) 
c-(,> ){io GrnnJc Uo ::.-iltl, nma. Uiviso1u compo~ta 
de dnco mil praças 1las 11'f~s anna. . ..;. e para au~
ln~nt-!lx a cs1a.ç:1o ua,·al c h~st~~ purlo curn 1nais 
um ''apOL' de guerra; _o ora Hl ~ m·dcua que com
Jnuniqae. a. Y. Ex. que clle ~stt1 disposto a CIJ.m
prio· pela sua pnrle o trn.ta<J., de allianra pres
tando o nu~ilil) qu~ fõr r~ Luisitudo, um o. Yl!i',; quo 
n L'eqnisicii.o se lhe apr~s~nte e se verillque o 
c.nso de d eveL· ob•·ar CvlllO ü.ttxibar, c nito como 

• pn.rle principal que tenha •.lo impti>· ;'L \'Ontaue 
~~r:ü dn n~lf;.Uo um g-ov(!'rno qtw nclla n~l1l en
co ~~tre rtpow . 

~~ Além dissot o go\"et·no. imperial peu.~a quo 
ainda h..ojc. st1bsistcn1 os motivo::~ qu~ Uictúrão a 
disposição do art. ll Llo t rat u<lo ile ulliança de B 
de Ülttubro, c que os interesses l•"•tituos d e todos 
os ll>tbitanles cio Estacl•l Oriental aconselhão. a 
<JllC se aii.o adopte o· cmpr~go da f •r•;a na re
pr•1ssilo dos díssidet~-tcs SBnii:o no CllSll de. tor
nnr .. sc imposslvcl unut cmtcalin.r.::ào, que laâsP-anda-.sc 
~sscncialmenoo n·> r ccvnheeimcut., da anhriduuo 
lc- rrn.l de V . .:Ex., nssegm·•~ ;I() mes:no tt~Jnpo a tJLiOs 
os.-. c.otnpromet tidt)S o ple-no CSf}Uecimeutl) do pn.s
snd•) e ·umn rnarcll::t F:;•>\·e rnathpa. capaz 1le har
moni'snr o-s ~nimo~ c de in ..... ph·a~·-Ihes confian«;a no 
rnturo, produzindo a p:~dficnç:'io moral <los espí
ritos, t-lo nceessada .. ~ rn·ospt•ridade r.lo pai~~ O 
~o\"orno imt)erial confia gllt: Y. Ex. n;lo rep~~l
lir:\. uma pt·oposta concobt·ln ~ nprcseulll.ua "" 
int~res;e de evitar :\ c1fu.são de sangue, C COtll 
c\la os o.~li~s o pcrs cp;uiçücs •1uc se porpctuUu 
no po.iz onlc clle s e derrnmn. 

~ Em consequ~nei~ do c:-:.p·>sto, recebi onkm 
do 111c,u ·r:o•enlo par~ cu tender-me Jli!Ssoalmente 
cotn V. Ex .• e ~llra pr,Jeuriu' o s~u accOl·do, d~
clat•anrlo n V. Ex. quo púde confiar n o apoio 
das f01'r:1s nn.vaes hl·nzBr:rras esta.cionrulus n1$t~ 
po.·to, é dns ?"' terra q1tc Lle,·ilm_ '!'nt·char pam a 
fronteira, R.6S:l.Jn com.o ua dn;posiÇ:IO r:m !J,UO se
o.ch~\ o mesn1.v governo d<! cumprir réllgiosn
mento o tr<~tu<l~ de nllinn~n. cnlprc::;~nu•> todo~ 
o• ·esfor~os nl~m ~c que scj~ rcstabclecid11 n nu
toridndc con~tJtUC!Onnl d~ \-. Ex., S•mllo a am
nisl.in. flll~~ s.~ pl'VpÜI) conc~Jtlida ~eu'l pn\jltizo dns 
m<lJiJR.s Uo se~Ul'Rn~a que o go,~(!l"OO lê~lll dú v ·.Ex:p 
jul•vat· indi"Bpcusnv~Jis _para \.·elrn• n. r oproJncção 
de~ netos subvot•siYos d:tqllP.lht autoridade. 

H Pnrn satisrazer portn.nto ns ordens c i nst rnc .. 
r.ucs a qno me rdiro, touhn ncst:t occasíilo a. 
i10nl"l), de dirigir-mo a V. E~. pedindo-Lhe que 
hnja de designar-me, quantn antes, aonde c 
quan(\0 tleYo procurar n V. Ex., assegl!mndo·lhe 
qu.c ·muito· feliz me. julgarei se no desempenho 
destn missito os 1nens ser\·icos · puderem ser (\1} 
nbumn utilidade a cstil paiz. 

!o T.cnho a honra de sOL' com a mais distinr.t:~
consideraçi\o c profttndisõi~' reopeit?, de\~. Ex. 
muito atteacioso e certo rr1a.d~, Jose 3[-a,-.a da 
Silva Pamnhos. -lllm. e Exm. l:'>r. D •• )llan 
Franci5co Giro, pre~idente da .Repllblica Oriental 
do Uruguay. » 

A· ~sta nota responucu-mc o S1·. Giro fazendo 
a seguinte ueclarl\Ç•io : 

" V. Ex. p;r ordem do sett g.>vcrno m:<nif~sta 
em. sua nota: -a disposição c•u q11e _s~ acb11 o 
govenlt> de S. M. Impet"iill de cumpru· por sua. 
parte o tratado de allinnç:l prestando o · au"il~<> 
que delle fõr requisitado, uma v_~ que ~e vert
fique ·o cnso de obrar como auxthar, ~ nao c::omo 
part3 principal, que tenha de i!Upür à ;on~e 
da nação um governo que nella naoencontreapow. 
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;!00 SESSÃO I)l 1í DE JULHO IH~ H~i")f) 

I 
i 
I 

<t 'f:~t:'l c.lr:cl:tnl~:i:o lwnt·a sohrí'ln:tncir~\ (JS 1n·in· 
4"ipi"s ,te lc:t.ldohlt~ ~ jusli~a c.lo ~oY~rno tlc ::.;. ?-~. 
Ianperial . c ~.,h:• \'C PXL~i Lar os si nccros ngt"a<lCCL· 
tnento.-< do~ orientac:t: pDr{·m u:it) se :tcbnndo hoje 
este pniz no ca~o qu4: (t)rnc üUri~::ttorhl a p rC$ · 
tndo do ~u~i li o que os tr;\t:odos cstnlldeccm, )JOI' 
cnitsns qnc \liio .::~ occ::a~ifio ele ~x:uuinnr~ o abniX\l 
nssi:m:ul"• collocnu•J na ~itu~~~o fJIW tCln trnziclo 
OS ~llCCl,:':olO:O: , f~ ~~UI rn•dNl~:0-t•S peS~l)fiC:;, $0 CC)O• 
sidorn inhallilit:\do Jl31'3 dizer causa alguma sobre 
csf.'-1 topicü. n 

Eis n'}UÍ :\ Jt)d:lra~ili' d·~ Sr. GirO !eit...'\ cnl 
uspo .. t.l :"t notn •k :;n <k OuttÜ>N, .pela qtH\1 o 
go,·erno imp("rinl, cv1lncn:\1lo~sc _110.s conc.ii':.•jcs. ~o 

1 
tl"tltn,~o •113 ntlian•:n't lhe nff~r.:elfl o Setl nuxtbo 
pU:ro o t·c~tahckciuh;I~L·, ·do\ nntoriJatlc constiht
cionnl, C]Uaudtl o n1es:u1c) ~ovcrno impcrtnl n:io 
podia snh,~r o tlcs('n,·oh·im,•ut.v t} lW havino ti,to 
os sn~cl'~t:>:;os, .,.; rtnc t.iY~!'ão p ostcrh>rmcnte. 

Din:S tkpois s .. ~ ~·c:lUso~.l n~' Ganlpaa1Jn1 o qnc 
et·cio quú o ~1·. tliró i~nOI~tv!l, tnns <1oc cst:n·a 
pl:tncnct~'> JWios seus :tnli~o;;: npp:n·ecen umn con
tt'3· rn\'•>ltw:1o . Esia co:Iir:l-I'C\'oln~:1o nii1> dc1l CU\ 
rc~nlt.:td.:>- ~<:niie> n pN-·1a <lc "alj!umns •id:t~. 
~ndv l 1J~l su1r .. H:~d:1 . E tl~sde enUio fi.r.mt con
~olid:tdo · o . e:::t n.bd {'dtneato tl.t :tutorhlndc t10 
f:l.cto. 

))nt·nntc n contt·:t-r .. ~Yúlu-:il=? o S t·. Gi•·V pl'ocn:·on 
() !\s:ylo dn l"~<l<;;'il) inlp~ria-L .. 

O ::in. F.:t~luz:- E10• c•)llSC'llt<,ncía d:t not:t. 
O Sr::. PAP...\~no~: ...:... • . . ah i sC' consc•·von nuüs 

tl~ mn m,..·z, p:l.ssn.ndO-SQ Jcpois para LorJ.v d..: 
11m Uil\'lo d,• gncl'm brazileiP, ' iuan<lo tl\·1) <I~ 
~:lllit• ele :\I•JllLC\'í<léo em obc,lkncia its onk·ns üc 
::-. :'.f. O .T1up ~'ril<lnr. 

A pn?. li" l-qmblica csta,·a •·cstabelee"la; o go
''ct·no t1c fn~tL) (JH~ sttcc~ leu no do Sr. (jirú rc
coni.ccido c uhcd~ci ,lo em toclo o pniz. Q11c dc
Y~l"i:l ~''' t:1c~ ·<o:it·cntn~tltlcia.:;, c tn~ vist.:\ da 
rlccln'l.':l•::io Llo Sr. Cir•\ faz~r o governo impe
rinl '1 D•!\"c-rhl rri.nntc~·~~c c-n1 expectu.t: i'io, c~nlillrv<l.r 
inter•·ompiJn:; suns 1•élnções o1'ficin~l'i Clllll o go
\'CL'no dn 1'rpubllcn , con~~rn1.r-sc nn11n r.lo :"l. cspt:rn. 
d e q ua a t odo o t~mpo se pud~sse ol'gtmisar uma 
resistencia Ctll [.;l\·m· tlo Sr. GiiÚ, c~1pn7. d l! de· 
1ermino.ll' a ÍlttCl'\'Cf.!(~ÚO anunda d O Hl'~UiJ, !'i l ' • 
gundo ns condiç~s do ~rntn.J~ do nlllau•;n -! En 
CI'Cio, senhores, '}IIC· Q ·nolJrC dcput ntl•> nilo me 
reSfkl lHlcrú. p eta !lnirm:-tth·n n estns qn~stücs. 

tic o govm·no in:tpcrinl nssinl pl-<H!C-.lessc lêY•lria 
n g uerra ci\·il .·~,. T~'"[>ul •lica ~rrprtulclo ... : : n nll imu;~\ 
t.Jo itnpl~rio. em YCZ J~ ser uma ~al'antia. do paz, 
(}~ v:;t.nhilidadc, seria HUHl :unct.u;:t, um inccuth·o 
rcrnutncntc a <J ttat'S<tt•e~ ~ent.:lsn·n" con trn-t·c,·o· 
Jueionnt·ins que nlli se pu<.lcssc emprchcrnler. 

l!:ntendett !•ois o ~·wcmo i1uperi:ll que tle,·in, 
como os dcm:ti,; ::•>''cr11os ~ to<lo o E$\.'tdo Oricn-· 
tal, reconhecer o gO\"'et·no <lc facto que succe<l~u 
a.o d<.l S•·- Girú. 

Em eonscqucncin do que :tcnbo de dizet·, o ll0\'0 
agentiJ diplomo.tico de ::o. :i\L o Jmpcrndot·, o 
Sr. Amnrnl. te•·c ort!cn• pnm reconhecer o ~o
\"erno dn repnulícn, restabelecer as t·claç•jes olll· 
cíacs en~re us deus go,-crnos, e d i rigir no Sr. Gil'ó 
n segníntc notn: . 

., Leyaç<7o impm•inl do !.l;·a.=il. - Jfonleci(f<!O em 
30 de JanCíl"O tl•! l&".i L 

" 111m. tl Exm. S•·. -O nbnixo nssignndo, en
,-iado n:<t<·aorJinnrio c ministro plenipotcneiMiO 
de S. !\L o lmper,.dor c),, Brazil, recebeu ordem 
poro · commutlicar a Y _ Ex. n rcsolutlio que o go
verno. d e S- !\f..o I.nperndor julgou l'jUC lhe cum· 
pl'ia tomar, em •ista da nota diri~idn por V. Ex. 
a esta legação, com a data de <l de Novembro 
proxim~ pass..'tdo, c do:; lament:n:eís c para elle 
1mprenst.l5 s~>ccessos que postettormente o~r
rê.-.io neste p:.i:t-

u Y~ Ex. t("COtlhct.t:!ll c t~xpr~ssou pela :;na mcn· 
cionatln uo1n. que a r._ .. pnh lica se mio ndH\Yt\ nn:~ 
cirt:nm~ttlncias l~m •"{tu! }lclQ tn1tndo tt~~ nllinn~:t. 
sul1::>istt-nt.c entre os dous pn::zes o HO\'\~r110 itn· 
ptw ial ~~ria obrlgoado n interYi ,. com~> nnxilinr 
pnm evitar o~ gruJI(\cs d~s:tstn•s de uma ptcn·u 
civil, c s ust:nlar n nt\toridau~ l'jt\C c1 u pOt' ,, . Ex. 
r. :·z\l'~ Scntatln e rxet·cida. 

t{ O .grn·crno provisorio quf'! l'lll ~uh~titni~i'h) 
de~~a nuht'i<ladc s~ es~ah•·lee~u ncs!:\ cnpit:ll nos 
2:> dia~ <ic Setembro pn,,imo pa~sado, e.t.wa <lo 
f net O 1\Ceitu, C c.m oucdecilh Cnl tud:l a r "t'nb\ico. 
l!::it:\ nõ\'(1 on.lúm Uú causas foi in:n1gnrncJn c l'C· 
conhecid ,l sem luta, t<md,, poucM tentado •·csi~
tit··llH~, c tCI'minando esta:-; ponC"ns c ineniea.zcs. 
tcntati,·~\S pt-.Jtl i n1~ncdiat.a ndhcsti;1) ün sul.un•~ ttí
ll tCUtu de ~ :.:us nntor~_·s . Y. Ex. lUCSnlO St)liciton 
<..~t><-nt~ln~amen te . ~-o l tar (\o t~. ~y l? ~m 'JHO se 
a clla ,·tl, ptH:a l'esl(hr (~m )Imalcnd,:o como snuplc~ 
citlad~o. " clfcctivnmcnte tlescml.nroou c pvz-sc 
S11b a autoríiladc e ac~..;1;, d•> governo pNY1$0río. 
~Cl'tns ei rcmn$lancins, que ct':io esJI.ao d esr.onhc
C!d<~S tl•l J;·" ·crno impc·rial, ~ inteiramente d is
tlllct :ts Ja,Jttell:ls em q ue cllr. or.lenou a~ dccln
m •;Õcs que JlOr notn de :-lO de Ontuhro c-sl!1 Je:::nç;ú 
f~z :l \" . .E>:.·, O protcdimcnlo que cubin :\f) lllCSillG 
gtn·('rno i n)p.eTiaL ct·~t. 0 de especln.th·n. m ndinnte 
a m:.is c~trict:1 nbsten.;:tio. Esse p rc.ecdilllento foi 
o <111<) ~llc J es•lc logo se pr<iscr cYNI, •·,••pcito.ndo 
~:iSilu O$ sP.us tn·incipios Uc ol·dem. o direito in .. 
tenu.\donaL dos dous pnize~, c a inUr:pcndc.ndn c 
$(J\.Jeranj;, dn nadio orient:<l. · 

" O mnl tla snb\·ars!"ío da autOridade con<t!tn· 
clclunl cs:·.~l ,·a feito, \:r. Ex. assim o 1\:conhccen 
quanJ·> " '" ~un 110t-1. de ;:; ,ic Dezembro u.)elnroll 
qne ll:io Sé dera· o caso pre\·ísto HQ tt·ntnde> de 
:c llin n~a. que Y. Ex. accit:wa a t•o,;i,;:io em que 
o cu!Lt)C:IVÜO os accmtcehnr.nlos, C!' quQ por isso, 
c po1· rülo nutril' prêten~jj.{)s pcsso:u?'s, se consi<.Jc .. 
1':1.\':.l. inh:.:tbilit~LJ.(). p:wn diz~r ao g-oYcrnn impL~l·inl 
cous~\ a l~um :..l subro éSt1) estado do consns. 

« As.;ilu é IJliC o pt·oeNitmcn.to j;i. CXpl'CSsado em 
o tptc fl hotlnl, o· dirdto c o. l'ttr.ào nco\ls':'lhn.Yilo 
no :;o\'t.'l'nn impel'ial, c o que- t?ft.'-:ctivflmclttú nd op
tou . .• \ ·~St.ricla al.lstcn•:à1), porem, tvr nOU·SO iu$thl· 
t~llt:wct n~ pt'Cscn~a dos m•Jvímentos qnc !tn 
}l1JI1Cl> appar~cct'ÜO n:l · cnmp:tul:n nest" ,,:>lado, 
~ujo n•sult:tthl nnico f,Ji n p~r<.la de ~)gnmns Yirl:t~, 
a initnr;1ü do é'!ipirito de pa•·t!do, " ~:•·n,. ,, deu·i· 
meu to pnra n fortunn ptthlic:l. c particular. A COI:· 
liulla~iu) <lo m rs;uo procc<limcnto l>l'C!iL:Jr-sc-hin n 
m:mkl' nmn ~l tn-:t~olo incomplttivcl com o rcstabc
lcdtHCnln da ol'dem fltthlicn, c l!vidc>t~mcatc con· 
trnria·:'t pnz <lo Es tado Or ienta l. · 

" O ;:oYcmo imperial, pC>rl:mt~. induzido pot· 
tiio grn,~a:; con~idenltU~s , r~conhcccudo que o. 

I 
obrig.u;:io eontidn nos art~. ·~o e Ü4 do tt~l~do tll.l 
nllinn~n nüo foi estipulnd::~ Jl"-l".'t destruit· a indc
!lcnJenc:n ,\o pniz e subjugai-o; c vendo que ó 

1 1sw o •JnC ncont~eerin se; o. gOYcrno imperial M 

I 
proput.e~$e imp(>r {t r;,publi~n por meio das nnnas 
um gvYerno que. e!la rcpellia, :rcsoh·~u ont.,nder·se 

. com o g,werno pro,·isorio que se acha estabelecido 

1 

na caphal, c declarar a v: Ex:. que á vista da nova 
sitmt~;io do puiz nao so julga mais no uevcr <i~ 
prcstnt• a V. Ex. o· auxilto n que se reterem o~ 
ci tt\dos arti~os elo tratado de allian~n _ i • O governo imperial lamenta que V. Ex., nindll 
depois dn Lri$tc cxperienda dos ultimos aconteci-

l
i meu tos deste paiz, dcsconhc~a o direito 'l"e n:io 

podia d<!iXnl' de competh· ao n\csrno governo im~ 
! pct·1al de ser p!'cvenido, ou\"'ido c ai tendido, co01o 
I nlliado c :1migo, :sobt·e ru; eYotttua:idades previstcas 
'1 no tratado de allianta, autes de ser chamado :> 

obrar adh·nmcntc paro ·susten tnr n nutoridadc 
I I c:; ai dn republica, ou defender : a sua indepcn· 
· !lcnci:t c so!Jerania. Esse e rro em qnc V. E:t. in
i slste, "pretendendo· que o governo imperial se 

I. cons tituto. pelo tratado de atlin.nçn um me•·o ins
trumento pa,;si\·o, um mero execut-or da ,·ontad~, 
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e por ventura das· oaixues do governo da repul>lica, 
tornou ainda mais ·nec;,ssarias as declltra<.:ões que 
o aba i ~o ussigna lo ncab~ ele fazer de ordem de 
seu 14Qverno. 

(( O abaixo assi:!;11ado snúdn n V4 Ex. Cl"~tn a.; 
exp rcssões da sua mais d isti neta consiuera<;:io, e 
tem a honm de assignnr-so de V. Ex., etc.- José 
Maria do Amaral.- Jllm. e Exm. Sr. JJ. Juan 
Frílnci~co Girt). )) 

Eis :Hlui) senhvt·0s, com • con·é1·~1o Q:i ac .... HJt.ed
n~entos, como f11i recon.hr-ci·ln pelo govo.·l·no imp~
rinl o governo q ttc :-;c eslahal·~ceu om. !\lont~vld•lü 
em substit.niç:1o ao do t.'r. Girô. Ca·eio que t~nto os 
a.ctos do ~vverno imperial como os do su1 minis ... 
tro resid Clllc em :::-.funteviuéo siio funda<los nas 
eslipula~.ães existentes, são incontesLa\•ds á face 
do Cllreito publico universal. 

O !'obre tlc~utad<l _julgou-me com algUtll!l pre
•·cn~no, c por rsso fvt pNCUrtH am ott outro trecho 
da< minhas not;,s que pndessê confirm<lr esse jllizo 
antkipada e desfa\'m·avel. E aqui devo declarar 
que os perioJo~ de alg-nmus nota~ tr.m~criptos nu 
discurso do HOl,ru deput1do contem .~rro.s:, que mês
mo appareC!~nl con1o períodos de U1l"'.n mesma. nota.., 
periudn~ qlle pertcncenl :"t :-:.otas dh·cl·sas. 
· O nohro Uq.mtadu, npreclnudo o cst~1do ··u;.tuilt Uu. 
r~publica, di•SG que .as afrelçõcs. pelo impcrio se 
vão di~sipando; ·que renascem· o~ ::l.nti~o:; odios 
de raç-a; que ·vão rt-~ppnreccndo as antign.s in·· 
fiucncins IH»tis no fmperio, que os s;tcrificios•que 
ternos feito a bem da republica. tlm sido de todo 
est~rilisndos. · 

Senhores, Nt v~jo o c~tndo daquelle paiz, consi
derado em si mesmo e em J'el:1çib ao Brazil, com 
cOres muit1) diversas. 

Não creio que ns nfreiçõcs pelo imp<:xio ~stejão 
cxtinctns: pele ccnLrm-io, ncredito qne n mRiorh 
do pa\~n oru~nb.l ~stlmn c !l1}1'.Jein. dl~~·idJunelltc- a 
amizade " nlliança do imperio. E' pa,·a mí!ll um 
impo::;;sivel n1oral o l'..:wppa.i·ccimeuto Jl:-SSa untq.!l'\ 
ordum tl.! t~•)n~a~ hostis ao ilnpcrio A 11uc o n•"Jbrc 
deputado se rcfe1·io. . . -

Os nossos sa~·rificios não t<·m sidu tlc toJo innti
lisauos, como disse o nobre Jêputa<lo; dellcs t~rn 
rcsultnu•J l>cudlciv~ réncs lJUl"R a revublica. A sua 
pacifi~aJ:ão nss(.•guron t:llnbcm a sua inLlepcndE::n· 
cin, pai~ IJIIC a gttcrrn ns;olnd~ra qno tcrmmon em 
1.:;.)1 ex Li "fluiria :L naciOilúlitlwJe oriental se c lia 
cscapa.sso un s~t·tc que lbc .prcpnrnva o dictndor 
no~ns. 

A paz que o. rcpublicn. tem gozauo desde então, 
apenas alterada passngciramclltC por esses la.men
tavcis ~ucccs;;os de ::>ct••mbro tlc lb;,;), l11c tem shto 
proveitosa. Croio qnc o e~tnd•l dn cnwpan!:a. é 
llorcsccnte, H a naq ttellc pniz segurança de viu a e 
de p1·oprictlatlc como não havia em outl"OS tnmpos. 

· Cess:'lr:lo ?3 constantes rcch1m~~ões dos suhdito; 
ln·nzil<·il·,,s e dc.s residentes ~strnngeir.>s ~m geral. 
Nii•J provl\ Cülltl·:~ est>L minha proposição um ou 
ou tN facto qnc tu11 h a o c co :·rido e possa occorrer. 
Ha na republica um sentimento geral do amor à 
pnz, o poYO r e si $tê á. guerra., L'csiste ti.s ex c i t:a.
ções dos ambiciosos pcliticos. Rn respeito alei, e 
ha 1·espcito a autoridade. · 

Não quero com: is<O diz.~,· que a P'!Z esteja con
solidada., q ue.estcja assente sobre bases solidas. 
Tambem não contesto que hajão alguns deõcon
tentes cont1-a o B•·azil, por')UC I) govet-no imperial 
não ,·ai em auxilio de suas pretenções politicas; 
isso 11- .Ja natu1·eza das cou.-:;as, SHUlprli hoLtve e 
sempre haverá. (Apoiados.l 

Ma.<:, senhores, dahi para o hadz.,nte carregado 
qu.-. o nobre deputado aqui nos pintou vai grand~ 
ditferença. . · 

O Sn. FERn.u :--Desejo tP.r-m~ enganado. 
O Sn. PAR.\:SIIos:- O nobre deputado di<se qnc 

as diffi.cnldad.cs do estado actual da republica, que 
as apiJrchensõcs que ellc nutr~ ~bre o seu futuro 
provmhi(O de uma eausa rem~ta, do resultrulo das 

TOMO 3. 

elei<;.ões 'lue se fizcrii,J hnmcdiatmnente depois da 
paci licaç>LO ; c a respons>J.bilidaclP. desse acto o no
br•' depu(e.uo a attril>uio ao nobre Sr. 111arquez de 
P:tran:\, quando ministro plenipotenciarío de S, :IL 
o Imperador junto aos ~overn,iS do nío da Prata. 

O Sa. BnA>WÃO:- Xiio é elle só q•te attribue,. 
é tamb~m a opinião publica. 

O S~;. p,,n.,,.uos :-E' nm;• inju•tiea. IJUC cn e~ton 
c;crt) que o nobt~ Ucput ldo uà.l Ia.ria ~e tÍn!~.Sc 
t•>dos o~ dndos nec"s•nrio~ p:tl':t jul~:u· rln.~u<'1le.-: 
fne!to3 com perfei t.o cuulu:c.íuwll to Ue c~tusa~ 

O Su. E~.t:<DÃo: - Y. Ex. os explicar:\ agora. 
O Sll. PAR~=<nos: -Estou certo de que o bt•azilei

rismo do núhl·e u~~pnt:l.dó, sua. altn intelli~~ncla 
e ~nas luzes ... 

O Sn. FEP.&Az:- E mesmo a sympathia p~lo· 
nobre ma.'''luez. 

O Sn. PAnA~nos: - .••. o con:luzirião a uma 
eonscquPncia rnuito divcrsu. O nobre n1nrquez. 
rle Parani não tc\'0 mis~:'to patn. entênder-sc cont 
o gov-~~·no ul'iental sobt·e_ os negocius internos
daquelle pai;{; ; a Slla lllbsao foi o convenio de. 
a!lian,:\ cunll'rl o uicta..lo:· Rosas, e cstn rnissiio
s.,be a. camar•• c salle o paiz qa.e c\le a pre
enelleu com a actividadc, com a pCI·spícacía, com 
a coragem civica qae distingue u esse P.stadista. 

O Sn. G~~s SrQr:;~rn.•;- Apoitdo. 
O SR. PArrA>:uos:- Quando no Rio de Janeiro 

se podia presumir que cou>e1:avào as op&raçÕOs· 
da. a.llinn~a r.ontta o gen~~t·al Rosris, chegava a. 
noticia de l)Ue n republiea Arg.;ntina astnva liber
tada d.;ss~ dictauur. 

. Foi o zelo pelus. intel·ess-as Uo imperir,, foi essa 
d~tlicar,iil) pela causa publica, que -le\·ou o nobre 
m:trque~· de Plt>·amí. a não re~uar ante qmxlqtter 
<acrificio ttr.ssoal, qu€ o fc:~; aeeitar a missão da 
ententler-;c com o gilvorn6 oriental pam a acei
taç-<<> e eump>·imento elos tratados de 12 de Otr
tubro celebraào> entt-e o imp~rio e a. rcpublica. 
Eis tudo quanto to i incurn bitio ai) nobre ma rq ncz 
de P<\l":lnâ nu E>Lldo Oricnbl elo Ut'llgu:<y. 

Qt1ando S. E:-c. chegou a ~Ion!eviJéo as dei
eõe& tinMo siuo F• t1P.terminrtdas pelo gvv~rno 
Ôl'tCntal, e [•Rrli urna epoctt. muito p··oxima. Não 
escapou a pcrspicncia do estadista hrllJ.ilciro a 
inlhrencin perigosa pnm a pal!; da reptllllica qu~ 
podt!ria. t~r esse neto; 1ntl$ o nobre ma.rqueh d~ 
l'arani• ni"io poüia pretender conhecer mnis ns 
circumstancias · d a'luelle paiz do q nc o o s~us. 
proprios go,·ernan tes. 

O ministro que tomou n medida. <lUe o nob1·e 
<lepnt->do nssignal:t como n cau~n 1-cmot:\ <J pl'in
cipal elo~ novos t1'11.nstornos ~,orquu pnM.:o~.ou l.l 
t·epubliea f<Ji o Sr. D. "'fanocl Hencra y eues, 
a cujos talentos e a. cuja Hlustraçiio o nobra 
deput:tdo rez m11i justos elogios. O Sr. llerrera.. 
foi um dos athletas mais ·extr~mosos da defesa 
dB Montevidéo. 

O estadista brazilei~o n:"io se entregou ás de
licias de Capua, eomo disse o nobre deputado : 
cumprio dignàm~nte a sua missão ; e é levar
muito lonfle a fic.;ão poetica ver uma nova Ca
pua na c1dade de Montevidéo apenas liJ:erútda 
de um sitio Je lttais de no,·e antlps. Nao no> 
at~ri bua o nobre deputado aquillo que é culpa 
de outros. 

Nã:o du\"ido crer, como o nob1·e deputado, que 
esssa medida foi um erro ... 

O SR. FERUAZ:- Grave. 
O SR. PAilA"Hos: -.: • e erro que foi aggra.vado 

pnr um aMntecimento impre\·isto e innevit.a..-el,. 
a .,,o,·te do genernl D. E11genio Ga.rzoo, que estava 
dc:~~inado a ser o ce11tro em tvt-no do qual so 
reunissem os antigos dissidentes, o élo que devia 

26 
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u uir os dous parli•los c const ituil-os em um ~. lho. Scnhor~s, j ulg<> qtw não é p•·ccis<> demonstrar 
con~graJo à re;taur .o.<;:\o d<> sca paiz. Ao U•)brc dcputad<> que uma tal medida não podia 

À camara me pennittin~ que eu accresccnt~ . s.n· tomada e lc,·aua u d fcito unicamente pelo \"'oto 
em mi11h<l defesa um protesto c0 11Lra " int<'lli· 1 

do nvb1·e pt'CIOi<lCil\C olo con~·~ lllll; essa •nedicla ,; 
~~ncia que o nobre d~putado dt.!U a :•lgum;l.."i pn· do ~,,hin~te , todos nós partilhamos a su._'\ r.:~spo•\· 
la\"r:\s Je um•• nota l)>tC uirigi a o Sr. Gü·ú em sal>iliJauc. ~,;., roi urun p.o.ta.,.>aJa essa cxpcd.~iiQ, 
-data Jc 21 de Julh·'· À< p:lhwms commcn~d:\s foi co auo bem disse o meu illustrado antcces;;or, 
pelo nobre deptÜ!Ith> são as seguintes : "Nem um a condição de di l!nidadc pnru a m iss"o que ~n-
o<empre ~ possi"cl c nem semp•·~ cn•n·cm C\·itnr 1 \'i:'tn\oS :\ r cpublic:. de I'nragll:ly ...• 
ou repl'imh· pu1· mcio da. int!mtd:l ~:io ou da for~:\ 1 o Sn. F EntU:r. : _ F:lllei pelo resultado. 
an•Hhia u m mo,·imenlo popnlllt. O abnü:o nS$ig
nu<.lv •. nt.:-nd~u, d~sd.e o priucipit> da crise, IJ.Ue 
n i ntimid!l.("ão cr!l ineflicaz, <- podia ter o etrctto 
ú~ un1a pt·u\~VC:l4,;;\o ~ qu~ o gon~t'llo, ::'lindn t.endo 
:. ;sun disposição todM ns forçn,; naYa ·>" cstr:m
-geirns cxistcnt·:s n o porto de ~fonte,·ideo, n no 
podi:l. su!focar a r<:Yolucão que parcein imminentc; 
que \.:ln todo c:1so con,· inhn -e\·itar sem effn~'l 
de sangn~ a tt?ntnti va Ue u ma novu 1·evolu',:=ÜO 
.em pa i:r. nont.le ainda hontcn' cess•Jtt, do modo 
que é s:thit.lo, uma guer ra ch·il 'lllll durol t·a tnais 
,ie () annos. » · . 

O nobre deputado descobrio quo nestas nlinh :B 
pal:wra• s e reconhecia o principio da l'A~i~!f~n<:la 
ar~1ada, a procnnm cdifica1·-mc contr<.t este phn
c:pio. 

Senhores, 11 q ua estas paianas s ignific:to tra
du>.idas pot· ottll'0S .termos e gcnuinnm~nte, é qu~ · 

1
. 

:L fot·ça, o ÍCl'l'O e <> fogo não s:to o;: unicos n'letcs 
por 'JUC os governo~ d<·\·om man1er n. orde111 1

1 pnb~ka. {Al,oi!ldo.-:. ) Ora7 :tS:)im Cllt~ndida !\ minha 
!;H'P'',sit.::in, e ni.o púJ.e SC L' L'nteluli~.ta fielmcnt.c j 
•.c outr(l mo,i<>, ,1 dia 11111:\ lll' resin em p~litico., 

1

. 
<1 contraria á nos~11 or tl.JoJoxin cnnstiLudonal ? 

O Sn. FERII,\z: - ,\meao,;an.lo uma re,·oiLa senl I. 
... luvida nenhuma. · 

O :;n. PAM~mos: - Eu fa lla,-n ao S•·· Giró, n . , 
minha nota nno era destinada :\ publicidade , ! 
-Pra um document e. que o Sr. Giró po<lin :;:-nnr
dnr em S<.'grcdo como ~uar<lou . O ministro do 
"Bro1.1! não podia deixar de c:.;primir-sc com essa 
frnn r,uezn em momento> . tiio ct;tl.:os , quando o 
S r. Gir0 exigia 'lnc desembarcasse os m nrinhei
>'os brazilei •·os p~t•·n tomn•·~m parte llll htt..'l <J.Illl 
<'li~ não sonbe C\"'ÍUlr-

Scnhores,. sempre esposei o" princi [>i os de pitz 
e <le ordem de uma libcrclndc bem ""t~nJi·ln. 
Xnncn ~~):(ni o princil)i(• <ln resis tenda nrmadn . 
. Entl!nd0 flU(' estn pr1nl' ipio ,; dP.SO..:!c~ssnl'io n , 
S~·sl •~1ll:.t raprescnt."1ti\"O raJJOiffllo.":• que i perigoso. 
')nns i ~011!))1'0 fo.t:1 l ao~ pt·opri<'• ')ll e n cltc r•'Ml'· 
rC"m :aputac1o . .,~;, · St~lnJH'•~ r.t~n.-l•!mnn,·el ll pttnh·ei 
;cgnJ!dn n . n11ssn ~onstitui•:,to ~ ns nossas Jd..; . 
. _.·1J)()tado.o; •. 
)IH~ te i scnh<.>res, na~ lildt·us •lo pnrti do m:-.is pro

~rr·~~~~l !'- 1ln nosso paiz. r.:c()l'~l·)·mc di~S~o pnssado 
c~·t~l 111111tn snlis~nt"''; lll:ll< noilitui s cg11inuoo• prin
<"IJHOS de uma. h bcrrl:-.1\e hc>n en'•'ndidn; c !tll"Snl O 
JH\ncn , .; ~~ue os hom •!ns 1nnis cnJÍtlPHt.cs c e.scln
,·eeiJ,>s <les•~ I•Brtido ahrn~assom o principi<l cl:< 
r~S I SI..êucln nrma.da . Nfio hn 1\111 gC:, acto , uiio h o. 
llill:\ s~ pnlnvrn p0r _ 11litn pronnneis.dn ou os r. ri ptn 
em 111inhn eurts e obscura \'ida polit íe3 'Jll <.' nos u 
desnlentir n minha asserção. Foràl) sem pro \~~$ (h; 
.os meus pt'indpiq~. o() sfto 11indn hoje; h a só um:'.l 
<.lifTen:nça , é que hoJe 9s compc·dte•Hio m elh c.•·· . . . 

O SH. FEnaAz : - Por esta r no poder. 
. O $1:. P .\ ll .\ XII '>S : - Pelas pcmcas luz.,s c <>xpc-

l'J EIIC:rt qu•: o tempo me tem clado. · 
Agrad~o :> rcsen ·n com que o nolwe deputado se 

rc·f<'l'IO ao est ado de nossa.s rela~õc~. com o r eplt
l1lica d o Paraguay :mas uã'> posso dcix:1.rd~ ajunta •· 
.a ~~l ll agrat.lw imento algumn~ contradict~ a ccr 
t :l> propositõc-s tlo nohre dçpnta.Jo. 

Sc:_mmlo o noltre deputado, a ~"/'~di~üo que 
~cvulnpntlhoa o plcnipotçncinl'io bra zi dro cn\"iado 
aq~clla 1·epuhlic!l roi uma pntacoadn; esse neto foi 
nntca.mc ntc lli..'YHlo no nol>l'~ presidente do consc-

O Sr~. P.\n.t.~uo~ : - Ninguem d iria, depoi~ do 
qu.; tinha occon·irlo, ú vis tn da nttit ude que havia 
t <>lnn..Jo o g·"·emo do Parn~uny, que devesse o Bra
zil <.·m·i:n· itquella repulllica um agente munido 
sôm~nte de plenos pod~res. ~ssa expedição ui\o se 
pr~pomn :\s uccul t>H. preparou-se á lllz publica no 
po>·to d.:> Rio d<l J nneiro: quem a c•.msurou qua~>do 
ella $e prepnm,·a? Nest 11 enmara . e fb ra desta 
c:lnl O.ra. o c.Jne s·!J di?:in,_ qunl era a ·cut ios iclade? 
Ninguem sa admirn \'R ti~ que proparo.ssemos ess>< 
e" pcrliçãv; pcr:;:nnta.va·se <fU&ndo ella partiria, e 
quem ~cria o seu commnndantc. 

O ~~ a. F,;nn~~ :-Não se sabia. 
O ::;n. PARAxHos: - Sabia-s.c jú o a nno passado. 

Niugnclll julgou q ue fosse desnccessnrla a exp edi
ção ; o nobre deputado m esmo quando pela p ri
nleira yez íallou. sobre est~J ne~vcio CCllsurou·nos, 
não por termos mandndo a expediç1io, mns porqt\C 
clln uão tinha obraJo nct.ivameu te ..•• . 

O S~;. F>:RR.\Z : - Pelo l'~>S nltatl•> ó que chnmo 
patacúada. 

O Stl. l'An.\ :o<uos : -Perguntou-me o nobre <lcpu
\auo se em nossas 11 ~\'as est!pulaçõe' com o go
Yerno Jo Pa•·a.gnay wetcndem os s guin trn prm
cipio qu~ elle ,li.;se ter sido enunciado 11elo nobre 
presidente do conse.lho. ~.\o sei qual é o pt•ineipio 
a que se r<!fere o 11obro depubdo .... 

O Sn. 1-'m:n,,z:- () da conc~ssi1n. 
O Sn. P.\lu:<aos: -Se o nohre deput:ld<> SI! re f.;re 

:i nnvcgaç:Io .to !'areguny, ll ÓiS sustentamo• c 5~ 111 -
pre SUStPntú "'l"S quo t emos uh·cit•l ll t•r!cito 110 
tr~nsi to pel ,. Pamgull\', em \'i rtnuc U<) n•·t. !l• 
do tmtado d<· '!•J ··C nc~emfoi'O de !1).".0. 0 t!XCI'Cicb 
deste direit o r,;io depende d~ n•wos aj>1stc.; .• • , 

O Sr.. FEit1tAÍ :- E ' iStl'l Ulútiimo q un Uigo. 

O Su. P.\ 1! .\~iws ; - . ... "'" aju~ll!:4 n. tl llC ~c rt!· 
f<:lr.l o nrt. I:J <k!\Sc t•·Atndo •lizcm ''""P ·i to i<:; roln· 
•:~u ... 'l•) cvu,tncrcio, •l•~ m\ ,•('lgnt;ito ,.,~ci lworn o d{) 
li111itcs tmTit<>rines cnLt•e os dons pnlzcR ..• 

o !:;u. F•:>tl!.\'-: - n crci'Í ·IllO .l'}UClln .t.>ntrlnn <lo 
cllrclt•> i111prrrdto. 

O :>n. PAlt.\!<llos: - Se o nobt·c .!t>pulnclo Mt<•nc\1', 
o 'I'"' nt'io creio . <)UC n' simplc~ qnali.lnclc dl! ribci
riuho tl:'l ü it·cito tw.rfeit\1 :\ nio\'egl\~ilo p~l11 pl\rtc 
(1·' d<) '}llO pc1•tone~ t1 outro estnclu , 1lircl IJ.llC o 
:;\)y êrno imporial nno s cgu4) osto p~·inc!pi r'), quo 
tem sustentado scmt>rc o p •·incipio conh·nrio, que 
•' o :::cralmentll adm1ltid<>, c <> que ~c t\Ch:l ~stnbe
l ecill" em nosso direito constituc ional com a R c
pullllca Ol'i~ntal do ·çrugtl ay, com o~ estados de 
EntrCl-Rio;; e C.>rrienles, corri' 11 repu"'ica do Para
:;:"'"'• com a mpulll icn d l) Perú , nos tratados ccle· 
llraaos com os gover11os da :'\o\"'a Grnnnda c Vene· 
zucla, c que se nchito pondmttos da appront~iio •.los 
1-epe~ti\·os co n::...-cssos. · 

O nobre .tcp utudo fnllou .;obre alg urnas ve rbas 
uo or~nment.> d ·) mi nini5tcriv dos n egocie s estNn
geiros : noto li q tte ~c consi snasse quant ia parn 
des pcza com o aluguel tla C:lS(l. d,, nossa legação 
em l .ondrcs. · 

Esta <lcspeza. se !az ha m uitos annos. A \' ida em 
Lou,lros é mnilo c11rn ; a r epresentação de um 
cnvinuo ex:rac.l\linario e alii muito maiot·. Por 
c'S(3S raz,jeJS enteud~u o go•·ern<> impcrin.l que de-
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vi&. consignar uma quantia para aqnclle fim, que 
importa augmcntnr a quota dada . M ehefC: <ra 
mesma legação para as de:;pezas chamad~ • de. 
rc))rescntação. 

Qna.nt <> a.os escudos e banrleiras (}llO se f,ll"ne· 
cem aos consulados é dcspcza que s~mprê se fa7. 
quando se estabelecem novos consulttdo>. PoJerio. 
éssa despoY.t\ ficar a cargo dos consnles, mas ia to 
$Ca·ia pa1·a muitos uma despeza scnsh·cl. 

Fnllou tnmbcm o nobre dcputurlo \lc,~ despe7."i 
secretas que f.-.~ o ministcrio dos negocios e~tJ-an· 
geiros por intermcdio d o official-maior da rcspec· 
~iva secrctnria de estado. Senhores , na verba
despezns extraordinnrias no interior- se contem· 
plão as despezas dessa natureza n que mesmo 
ilentrv do impaio S;J tem annualmcnte de occolTer. 
Tae:>. ·despezas csHo a cargo do ofticial-maiOI' da 
secretaria de estado, que para essa fim recebe do 
thesouro os creditas qu e o minist ro lhe mat~da 
abonar segundo as necessidades do serdr.o. O 
official-mai"r tem urua escripturru;iio reguÍar, o 
pr•sta contA~ periodicament~ a<> ministro pela 
applicaç.iio de;scs dinheit-os. Nii" pódc port:lnto 
ha\·et· abuso da parte des;;e fnnceionad o. 

. O 'Sn. Ft:nn.'z : - Faltei da despeza e não da 
pessoa," a respeito da qual não lla QltesUo. 

O Sn. PAn"-l<TTOs: - Suppuz logo qnc o nobre 
deputado não duvidav•• gasta1· d~ssc.< creditos; mas 
peçollle sempre licença para acerescentar qu~ o 
actuat · officia1-ma!or da s:)(lretnrio. de estado <los 
negocios estrangeiros tems o!mpre mcrccid • a eonfi
lança dos ministros por seu :zclCl, intelligm-, ci~ e 
e al d~<r!P.. !Apoiadns.' 

Quanta 1\ ~ratificácãa ou nugmcnto de \'Cn~i
mcntos que se concedeu ao na5~a ministr<> plcnt
potcnei a rio em ~ionte,·ideo, foi isso de,·i,lo a quo 
os seus venci mllntos ema inferiores nCl; que po,·ee
bio. o ea1vindo oxtraordi na rio que se :1eluwa o.erc
dita<lo em Burnos-Ayre•; entretanto" que il. \"idi\ em 
Montc,·ido;<> ê tnnto, se- niio mnis co.ra. 

A .classe dos cmpre"ados do corpo diptomatico 
om disponibilidade, ::lisse o nobre deput-ado, que 
a julgava iuconvclli•mt.e ; ao m~nos pela appticuçilo 
C(IIC se tem dado â lei. 

A classe dos disJ"lniveis roi est·tbclccidn., como 
o nolm: deputado sabe · muil;o bem, pela lei de 22 
de Agosto . de lSiil, e o legislador teve de c~rto 
boas razües p:ll".l cstabclecêl·n. 

O serviço publico exige muitas vezes a mudança 
de um agente diplomatico, c qu~ se emprcaucm 
para mls.c;.)cs es.peciae~ pessoas que as poss~o bem 
<le~mpenllar, emliom . não pcrten~~1o aC) co·rpo 
diplomatieo. DaQui vem o. necessidade dn classe 
dos disponh·eis. Esto. ctassa é hmhem umn :;nrnn· 
t ia paro. os cmpr<>pdos d o. qund.ro .dn corpo di pio· 
mntico, porque, se ella nao exastissc, ou sea1iio.: 
dcmitihlo.<, ou 1icarião sem Ol"dl!na uo, nas m~smns 
circtunstanci.a.s de nmn demissão. 

Se ·a nobre deputado entcnde'"-que não con,·êm 
empregar pessoas estranhas ao qnadl"O d? c~rpo 
diplomatico. havendo neste P.mpregados dispo- · 
nivels e aproveitavds, conc-ordo · com o nobre 
deputado. O ministclio actua.J. · nssim o entende, 
e assim-creio JlUe tambern entenderão os ministc
r ios tt·ansactos. Aproveitarei os empregados dispa· 
Dii'CÍS q11ando OS S<;US Sel"\"iÇOS p03SUO ser aprO\"OÍ• 
tados; não nugmentarci a classe dos disponil·eis 
eom a creaçiio de mi<sões cspeciaes s~m ncc~ssi
dade. 

t>crg unl;ou o nob•·c deputado qne moti1·os te"l"e 
o governo para remover o Sr. Sergio Teixeira 
de :\[acedo da legação de L ondres para a le"a· 
çllo de W ashington. , . " 

O Sa. F&IUUz: ...,.. A questão é outra ; sa foi por 
motivos de responsabilidad·~. 

O SR.. PA~,.-uos: - ·senhores, a rcmoç.ito do 
Sr. l\[aeclo n:io import.a rcbaixttmento no eon
edl;o a que elle tem direito pelo sett mereci· 

mcn~ e p~los_ ~eus servi~os ; o go,·crno imperial 
con~1dcr..u o ::Ir. !'.facedo como um tl:!-'ntc diplo· 
mat<CO dos mats prestnntes c dos mais dignos tl<L 
sua contian~a. 
• O, Sn. P P-an.1.z :,; on:r.os S lts. Du•c·.:..J>os: 
n.pouldo. 

O Sr:. P.<n<~no;: -A nova missão dada à•> 
Sr. llf:lccu~ n:Io é dê i"f"ri or eQtcgol"ia e n :io
é menos 1mportnnte ; clle pód~ prostar tilo bc.ns. 
S')t viços on\ \Yashington como üS prcstoLL em 
Londres. 

O S11. FEnMz: -AssinJ lambem ll Sr. Cart•a. 
lho .1\ioreira. 

o s~. PAR.\~!IOS: -o succcssor dado ao Sr. ~Ia. 
cedo •· digno deHo, é um agent<). diplomatico 
tnmbem d1stlncto por seu zelo, por seus talentos 
o por seu caracter. (,1poiado~.) 

() Sn. F..:nnAZ:- Sem duvid:>.; log•J niio hotH"•' 
raziio para cssn mudun!)ll. • 

O Sn. P"n·'"nos: - Creio q11c o Sr. Car\'alho 
:.\forcit·a coniinuari\ a ~ [!t·cstar na lega._-iio de Lon· 
<.lres os m~sntos bons s~rvi•·os qne pr~stot\ em 

. " 'ashington. · 

o. Sn . .f.~::nn t.z : -Logo, foi uma rcmo~ão sem 
razao. 

O SA. P."'"" nos:-E n nã;, duvida1·ia manife5· 
tar no nobr.~ .leputadu o motivo que determinOL1 o 
governo imperial a orJenar essa 1·emoção s~ por
vent ua·a o nobre deputado IM dissesse que mlo 
ha\"ifl incom·enient>) em estabelecer-se o p l'ece
d~nte de quo! o governo seja obrigado a deelar.u· 
em pl1blico 'lU R\ o mo~i I'O que te;e para remo· 
ver ou. d cmittir um agente diplomo.tico. 

O Sa.· f',:nn"z :-EU: dedurei muito franca
nlente qllü se elle commetteu algnma. falta devia 
ISCr re$ponsni.Jili •ndo. 

O Sn. PAll.~',mos :-Sr. presi<liinte, é esta a 
1·esposto. que me pa"<lpuz daa· ao' nobre deputado· 
desojnrci qne ellc a jul·•uo so.tisrnctoria ; pel~ 
menos procurei corresponder il. m:meira acre-doce 
porque o nobre deput·do se <lignou tratar-me,. 
poi• tenho em nlto apreço as opiniücs do nobre 
ileptli!ldo, e sou grato •i bene\'aleneia que ell<! 
m-~ dtspensa. 

Voz e.;:- Muito br!ITI, muito bem. 
o Sr. B rancl.iio < - Sr. presidente. é a ac· 

gundn '"t!Z que durante a p1-e3entc sessão d ll 
cor!'O legislativo me ha sido pennittido fallar 
sobre a marclm do :<o,·erno, miiS inC.:li1mente 
aeont.:cd ctLI>cr-mc n pala\'ra em mnn hora em qu<J 
po1~co posso prender a a.ttenr;tio do. carnl\ t·n. por 
iasu m esmo quo o tempo jil vai mnito auianta<Jo. 
Entretanto _procurarei ser breve, resumindo 119 
ohs~rvaçÕe$ que tenho de r.tzer a respeit•> dos 
objecto~ que correm pelo ministcrio dos nego
cios estl'"-ngeiros, e instituindo um· ligeiro exame 
sobre os actos deôse m esmo ministerio. 

As explicações que o nobre ministro que di· 
rlge aqnella r epartação acalJa de dar em r<SP?Sta 
ao honrado d•Jputado peta pro'Vinci&. da Ballia, 
poderàü Sl\tisfazer a S. Ex., Ms seus amigo~,. 
á'}uclles que em sua pessoa depositáo p.lena 
confiança ; poderãü mesmo firmar na consciencia 
dclles a convicção de que os nossos negocio& 
exteriores corrHn excellentemente, \"ào a mil ma· 
ra\"ilht\S ; ma;; na conscieneia de um homem que 
olha · nttcntttmente para as eousns do seu paiz, 
que deseja a Micidade da s ua patria, que acom
panha a marcha dos negocios publici>S, t:les ex
pllcatões nilo pc:-dcm tzr val or al~m. P elo. minha. 
parte declAro que cllas me nao satisfazem, c 
no correr do meu discurso e:othibirei as du,·idn:s 
que t enho contra o que S. Ex. aeabon de clt· 
pender. 
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S1~SS10 Bl li DE J l!LUO DE 1855 
l)crgunto cu :LI) uul>''~ Jnlni~ t\'t) dc)S 1\l'!f!OCit.>iso 

~strtmgeit·os: estú S . Ex. res<;h·ido a scgnlr Jl::\ 
politlc:1 í'xtr1·nn "~ m :Sll10S pri .. dpio' que o I!''· 
, -ento l~\11 adqpt:1•h~ na p0l1tic:J iut•·rnn ~ E~tà 
'"'' ac.:o1·..lu (.),,. cvtll iuu:.u nc-.s~ politica de oscil·· 
Ja\~t,C"s, d•) l~h:lnj~m,~nt~ts, de erros " de aberra .. 
-4:ÜQ:;, qu~ t~JU ~-usignatu.lo o g-..tbinete actual ? 
list:i. lH\ pl't'(>O$ito d·~ tü\() abtttt.f(.lnar esR3. J?Oli· 
ticn. faHttL, (1ue tt:nl rL~ ito c.tu'\ •tctl? os cofres do 
Br:\•il teuhi\" sid•J p0stos :\ disposição ''''~ rc· 
pni.Jliei\S d<> Pn1tn "m detrimento dt~ uoss:\ indus· 
~Ti:\, d~~ H(ISSa :'l.~rkultnrn "? 

l "lL\ \'OZ : - :\.ú contrario. 

O Sn. Bn.l:Sl\'-o:- Ao con t1·:wio ! Eu lhe pro
YIIl'Ci o que acabo ue di~cr ... 

O Sn.. P.,.,L~ B .\t''rlHT.• " .\LC. t:~8 o~;ntos Sr.s. D~>· 
t~l"l'.\.u~s:; ~- Nf\o rn~;a casO, continue. 

O Sn. BnAxolo : - ... ou c~t:lr-r\ S. Ex. nn t·oso
lucão de fazer r:l,)m qua n hnperio do llrazil, 
primnira pot\lllc::t J:t Amedca ~1-.!rhtionaJ, $ t} col· 
loque nã sitna.<;~() respeitt\\~ll t t\ que tr•m ti 1· ·it··, 
pei(t su:t !N·~·lt, polo s"u p•Jdet·, " pci•J• ,uv,·rsos 
ttt,·ores t}nc a natureza couccdctt·tlac? ~c o U;Jble 
nütll=Jtro pr~teudc continn:1a·. ·como p:uucc, na 
uteSmll politicn cxtenl:l st•~;uidn. por seu nntc· 
ce.~so1·, e lnodelndn peln politiCJ t int cnor, atlnno,'o
ll>e que a. ~na. ntlmin isk:t~lo h\ i\~ n•·cc~sn,.i~· 
n1eme se•· tlcsnstrosa " rat.al :to puiz. • 

(J ~H. GUt:::l tiJ\lt:::an \.; - ~ii;) npviaJ'"'· 

O :>n. J.:n,,~ ulrJ: - ::ir. p>·;-siolenh•. :l•}Uc!lcs quo 
·US~ tt•h ••.1 :\ lJ -Jl i~h:n, t~ tJUe si ah.:co n.hu: nk st.: int..;
r~~silo r>d<t p <·o•p~lidnde e ::rnnJeza tl<!:<l.<l p :\iz, 
··~-.:on~k(:COtn qotl à situação dcll~ 4! vnnt.ajt> :!or\. c 
imporlnnti~~iu>a cu1 rclao;.:io a essas P"llUl~<;ues 
'lj\h! o r ... ~dcaor c. que occnpando pcquona.s urt:as 
~,;nstituclll pcq11eno.~ rctm\Jlicn< sl'mpre enfmqu•~· 
·Chlu•. p~la gncrm civil; no entretanto, s and•> Isto 
u~•im, possttinJo nós 11111:1 pO(>UI:tt:>'l<> considera· 
w:llucnt~ s nperlvr :l. <lL'SS!lS ttC<tnena.s r<-pll~lica!i, 
t~nclo t>mtos m eios de n.;<:iio, t antos esL:IJ ist.:l<. 
dispnud.:. Ü~ tantos rccnrSú$; O q_ue havemos Ít•ito? 
·O <(lli: temos cons~guidu llt!lht; " bem de liOssn; 
ja~tns I} legit.imns l't.:'clümtl.;ü,;s 1 Qua··s o~ 1'•:sn1. 
taJo:{ tlns llt~~or.inc::; t- s ~ne..·truias, c dn.s missÜl!::> 
,lo~ uot;s >~s dipltnu~tm.-, dc~;:. sn~ nomcm:;";cs qn'J 
l :lUll\~ UCSil('Xl\"' no:i tem nmu·retntlo '? Crd•> que 
t} 1tuhl'~ utin•SLt'O •lt's ncs,:~Xios ~tr-;tn::;\!itos . bem 
eíJll~u toth.'s ttqHt"'llt..\1\ que o suet•mt-il..,, niin poff•~~ 
rÚÜ 1.liZCL~ f.Jil~ ht1\'tH HUS Cl)nsc-gniJo t"CSl\ltnJO!IC g\o-
I'ÍV!)oS. (AlJOiccda..;,, · · 
~tnhores, t,unos cJuest•i l~5 t1e lhnitcs (lO norte, 

:-to o~':ste •l a•l su.l t.l•J impeL·io. c ncnhumn dcssns 
•JUesl.Uc-s foi t\w h"je satisfuctorimuent .! resolviu:t, 
!lO p.t><so que o :;o•·ernQ te111 uestlendiolo ,;olnm:tS 
considera~eis. Uu <tuntro .. u cinw armos QUil se 
entnl>olitri\o n csociru;ues sobre essl's limites : no 
HOr·te hou•·crào> pmjéct•>s <le trut:ulo~. e attl osta 
~ata nem o nobre ministro dos negoci<>s eslran-
1!dro~ .. u~m o sau nnte~e~sor n()S de r-ão et)ntst 
do l't!i<Ul t>\do de taes tratndoJS. 1'alvez •lU•• h•• fu 
turo> tenh:unos sedos cmbnra~os por falt,\ <lc lles; 
·.: ~nu·etanto nüo ouço sen:~o ologinr-sc o tAlento, 
a CU?::>.ciuotde, não só .de S. Ex., como d~ seu 
.antecessor! 1. . • • 

O Sn. Frc.cm r:u ~'E ~h:r.LO : - Esôe ainda ng•Jra 
prin cipia. 

O Sn. Br..t.~ loÃO: - O que é earto, porém; · Sr. 
p1·esident6, é qua \tnt outro resnlta:!o appareeeu, 
e foi dc;\·iat·cm-sc dos eoJCras do imP<JriO dorts 
milhvc< de p:1taciies paro. o. Banda Oriental, n 
titulo de sub<i.tios, no qtle tnuita parte t~ve o 
nolbre ministro <lU~ hoíc <.lil'igu as noss~s nla,.ocs 
cxtcmo.s ..•. 

. O Srt. Gú~o:.~ SJQcr.rnA dti um np:~rte qnc nito ou
nmos. 

O ~a. Bn,:sJi\o: - . . . . seja-mo po.w€m Jlannil· 
titlo p~r·((•tmar-lhE! : ~ qun ~cnúes pre~nd1~0 co-
111Cr ciP.sses :o;t\c\·.flCl~1s fe1tns. pdo au pcno ~m 
dHtrimNltfl t)e),:, ~~us mni~ vita.cs interessos ~ A 
paz t A amiz:t.lc Jumcl<>ut·a c s incera dos orien · 
U..cs '! Ver~mos. 

S. Ex. nos a 3s,gnra quo 11•) hoje no Uru::uay 
umn pcr(~ita c>ttcllto: cm·dial~ eom os brnúleiros. 
As$~~urtHws mais que n aa tign rh·alida..te que 
e:dst1n ontr" as Ülla> raças bc!>oanlwlu c portu
gnozn dc~flppal' •:cCra. c que •n,.,..n. mais temo~ a 
o·e~ei<ll" . dA.<)nolle povo. ;~orquc estA nos seus ln· 
Wrcss.\s S\.·r UOSSQ ~tmigo. _ . 

:\las, scuhor••s, o nobre ·minislrn ou n~o tem 
, lirl<> ou fin;:e ignorar ú que . di7.Clll os jornnes a 
· """!?cito d•.•S l't>Ol<>rO$ que se t iom l ovnut..odo nn 

ft·onteim dn B:1ndn Oriental. T aml>em pnrceo que 
S. Ex. n'<o se <le u ao tJ•a.balho rl•) inJ:~gnr a que 
ac~nlccern em }l{ontc,·idé~ qunndo <lcscmbarcitrn 
a Cvrça brnzileir:\ que \•ol ta,·:r. do Pa.mguay, por
que se o tivesse feito nutrir ia as mesmas ap· 
prclh!n!<-c1Cs ql•'= en. tcnh.o a respe it--o dus g ru.ndes 
sa.,·i:i li .s fdtos pelo Bruzil em !ox or olaquella 

·rcplllllicn. 
Senhor~s. eu p :n'tilho a opinião do honrado 

<letmt.:lJO pela província da Bahia quando d isse 
quo o crN do~ noJ~os b_omens d.e ~-'iao:lo n res
peito ·do Urugnny tmha stdo gravtssuno, e datn ... a 
do utôm~h~O em que cllcs cnt.oudC•·;io ([U~ tl!!vi:to 
dosp:H\1'\I~ L' conL lni\us lar~!ls. ()~ din11•·ii:•'S rln im
pe"io p:wa .en~r~tr. rcm naqu_clla rep:tuhca ns am
Li~·U~:l C OCLOSah.d ;S, O que aH:da ll'lUlS se llggt3.\'Ht.l 
pui· Lerem man<laJo utnJ. d lvioào de no;~a• tt•opas 
cstaeionnr em 11-t•>nlevidt!o p ará s ttstentlll' o se· 
ncral L."lores na pr~sidencia d:l t•epul>\lca ..• 

O Sn. FuHa>Iit.\ D&: Mr-:Lr.o :-A roqu~t·imento do 
sett me.smo governo. 

O Sn. BruxoÃo: -Tenl1n paciencin, eu lllo mos
tmreí que essa intcr•·enção não estaYn nn letra 
<lo.< tmt.:ltl oos. Desde pois, Sr. pr~siJente, que 
tncs (aetos se oler:io. nos quaes o p<>bre ministro 
te\' C ttono. l'Rrtc muito.> activa: desde qll•) o go
,~el'no la.nç.on-se :;em refiex.:lo n:'l.s · ,~ins ((,) en·o, 
ct·cou umn sHun~ii.o cu] as cunscqucncin~ principiito 
n descm·olveo··sc. O Urugun~· resen~c-sc de un1a 

1 :l"'itnc;;\o s.ur.hl, que eonlec_.:..'\ a tran~pn·[u' : u. fo1·çn 
b~azil .,im p•n· m:\o fad o <lo milü"tcr·io alll se 
nch:1, c é o a\\· o do todos Oõ otllo~" i n,·oc~lva.'l; 
vcj:un.Js pois, ;:e foi prndcnte fl\10: clln li• fossu, 
c lJ(H\\ Kssim :SG cO~tYCm quo conhun~ a permn.
nccl!r. 

O trntnuo de 12 do! OutttlJl'O de 18:i!, em que 
so fuu :lou o gn.billdO pnm :tpOÍU t:io trist~ c 
dcplor·nvcl lembrnn~a. se explica nestes tentas. 
(L C.j 

O accorJ•' celcbrnrlo em Ui de ~o>cmbro de 
1Sc> l, pelo qnal a•p1elln for•;n. entrou em Monte· 
vid~o, d\7. o s~gui1\te. (Lt?.1 

Pot·tnnto v~·s<' ..Ias üispvsi~-üe.~ combinadas dessa 
accot·du c do tr,•tAdo, q 11c :\ entrada c penn:~
n~neili. da f-•1·r.a b \'1\zileira no Estado Oriental só 
vudcria t.~r h\ga.r p~tra r eprimir a lgnn1 mo\·imento 
armado ·contra a e:t isl.<lnci:~ dnquclla nacionali· 
dade, ou no caso de deposição do ·presidente lc· 
~nlmente eleito. E lieu·sc por ~·en tura,algumas 
destas J.ypoth~~~s? Houve om ~rontcviolúJ algu· 
ma subleY>\çào que, ameaçando as instituiçües , 
recl:unasse <> a uxilio das nossas forç:ls ? H lluvc 
dcposiçã<> do pr.,sid~nte legal' 1'\e. certo que não: 
pot· conserruinte llll! pllrece q ue o acto do go· 
\'erno pel:; qual s~ !"nn~ou est~ciona•· ~. nossa 
div!Rito em Montev•d<~o fot preci pitada, fo1 •mpl·u· 
dcn~e, e é ()Or isso mesmo digna d11 mrLis se•· era 
ccns>lr~. tant~ mais porq11e pódc dar em r esul· 
tado mnilo séri:1s e perigosas complicaçües, &!· 
nilo n<> presente, so meno~ em um futuro pro· 
símo. (A[IOiado$.) 

C!'.t Sn. · D•:t•CTA oo: -A l'1!Sponsabilidad c 1·ecab~ 
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:SOhre " ~m·crno <lc Monte\'idé.) e n11o ,;obr, o go- ~las, scnbores. dis;c o nvhr.) ministro dos ne-
Tt-··no <1<> Bmz!l. · · goc~olS cstran:;eio·os · que &r • r:ccessari<> dar di-

. O Sn. Bouxoiio>: -Eu não penso assim:. en- nhe1ro -para a~,;cg11rar a cXi$ICo:ci" do Repulllie:~," 
tendo que a >·equisiçiio d<> · ~r. :.:encrnl F l<> o·es não> do Urugnn~· · · · 
.d~\::a s"r '•t\Cn•liJn p ,w estar fóo·n d -• letra e es- i O Sn. 1\lrxrsl-ito oo,; K>:oo<:IOs Es·rn,\xOEIRoS ·-
pn·tt.v do~ u·~~.tao:hJ . .:., asslu. cumo ~sto~ cunvcn - ~ Xüo 'diSS:! isso. · 
cio.lol que clla n:io> justifica o acto pr••cipitadn e i 
.alt.:tmc: uto inconvt.:•n i~ut.; pr:.aticado pelt.) .~'"·crno, I 
seudv 'JilC Jo tuuu J.>tv l'Coulta 11111!1. troSC·J ver- I 
dadc, c <l qu~ u miilisterio nctunl telll ido tlc 
l>r~cipiclo "'n prccípicío rclatlvnontntc :to~ lll)j!O· 
.ci<?:! Ju 13a.nJn Orie:otal; tem aJ•orJttld<>umn·. j)o. ·1 
·llttC.'\ a I'<!Spooto d~~SOS _HCJ(vcioS ·<(lt ol uorn póole 1 oSor ·qn:J.li!icadn de P••litica .monet>u· in. pnlitica •In l 
4e~epçõc~. po!ltica , tlc abcrrao;ões. (A!>·•iatln.<.) Po-

1
, 

ltttca mln~t.nroa, d ogo eo, !IOrque os d inhuil·o• tio 
Brnzil têm s ido .allí pmdiga!i-'ldos de un·,a . mn. 
neiril vcrc.ln.dnirnment..! incomprc:h~nSi ,•el, de um 
1nodo qttc iaz cstran1ecor; .Politi..:IL tlc nbcn·at;:ões, 
porquo nfio $t~ attenc.lt!U as C:u OSCfJllellCÍOS que 
poilblo reeultnr dot intervenção annndn na n,,_ 
puhl}c~ Oriental. consequ~ucias ~stas que, quando> 
se hm>tem av Jesellvolvuuonto- dns atJti"a< clis
sençõcs e odiositlades cxistentolS cntL'C RS dUas 
nacíon:tll<lados, j:l. sii.o muito para dcpl<li'ILI'. 

O Sn. s.,x·o·us " AL,n;IDA: - .l>L\5 O·llOllre rlcpu· 
tado parece-me que votou pelo s ubsidio. 

O S ::. Bo:.-..'wlo: -Está enganado. 
. O Sn. S.\~'rl)s t·: AL>m1DA : - ..\. n>tnçlo não foi 
n omi nal. . · 

o So:. lo'. ÜCT.\\'I,\~0; - Por isso é l}UC '"' net
gica tpda:; as \"Otaçõcs siio nominnes. 

O S::. llr.A~Il~o);- Eu StlU s:mp:·c malte' co!le
l·entc com o~ meus pt·in~iplos, o hn da ~nsn muit<lS 
membros •}U<l ~nho:on <JU~ cu n i•> \'Otei 1t fttV.Jl' 
do subsfdiu. ::. tpoúnlos .) . 

Sei, Sr. pr"~idcntc, <JU~ o noh.-o miuistro <l~s 
U(!gOeiô!i cs;:tl·au~dt·o~ pu!iõsn , JU\Üt~J t~lcnt• > , muita 
ltnbHidtt·i P, p;Jt'ént •JLsen·., •JUd fJitc ;;cmtJro u sa. 
de um~ log:u~n. .fui. !Jl!)h! l"i'( p:\rn n1Jrc . .;cntnr 0:3 
f ac:b;;. l."'IH uml\ c(;r uusito t.lívt}r:;n llnttiiclla que 
cll<-s 1.n \'Cl'<lnJu to\m. P~la modo J<Or q ue nr"a
m cntn. c ~.-. pnl' d!.:, \'o.len'• S E~. j ustificar o 
fac!<> <l·• CIIIJli'CJ<tÍlno r~lt•l ,, 1\ 'p u lolicn Oa·i cntul 
pelo S", OulmnroioK, ltllldiJIIIl t' o~ IJo.o llS ollici•>S do) 
n obre minist1·u, t! o tlesoutnr.tt •Jitt~ h•Jn \·o (lO .to:1·reu1 
os corr~.• " dt\ Hrnzil ú!'J l'o..t~ lJI)IISR\'~is pt•h> p:lg'IL• 
Jncnto. lt'L\C~OI Jú:~tu or.lcm 1ulo p~>• lom dl'lxo.r Jc 
ficnr l'c~:i s trl'cdo~ nn con•cioncín pnbli~~- E •wle 
n cnmnt'jL. (1\10 ~u deu n l'Lldf.n~ito ti ~Js~o 4! 1npri:ls · 
tilll •J \li I' ;~ cil\~tuu.oo;ta.ucht uuutu ~iu~o:uln1· ; c fui 
QUú tl'nJo ~iuu dl~ roitn )•OI' Hlll jUI'•J elo I Y, % 
.ao me7., por u ltilll•l o ~·'wrno ilnpco·inl -tomou o 
pagam ento n ~i, rcsponsnl>ilisclotJ<l-sc ru1o·a cnm 
o cr c'<l111', c contrac!.an<;Jo c."n o govcmo uo Uru- , 
guny o pngmnent•• do JUl'O n G % n•> anno. de 1 
maneira que os eof,·es lhociuuaea:; l'ngiu·:io o u t.)ua -~· 
.de pAgar IH,O:JO p:uncões com o JUrO de l Y. % 
.ao mez. ao passo qu« o ~·wcrno dt< ::\lont~;,·iJ~o>, 
que ree<;bCil o d ;nh'!it·o, só h:>. do pagar ü ')(, no 
-anno 11 E' realmente uma diplomacia. fiuissimn! I 

E é ass im. 8enhorcs, que ns n~~·)ci ,.,s do ~I ou
teviJe<> se tem to·.,taJo, c assim q.uc tl"us milhões I 
de paLncô~~ brazileü·os tem sahíJo d•ts algillei· 
1'&S da nnssa população, que nlhl.s sotfr.) tantos 1 
vexalllcs ~ privações. p .. ra aquelln l'epulllica; <} I 
as.>inl que o Sr. Lamas dh·igwdo ao ministcrio 
a · nota tle lO ue :;l!tembro de 18>8 s~ cxpl'imia , 
em subst.nncia nestes termos: " Se não ~mp•·e;. I 
tardL-s dinhdro a lfontevidéo, as autiji'.IS :mim.•- : 
5i·laJe • ,;e 1~\·a ntat·ãü contra vós » ; c assion qno 1· 

o mesmo minisl.el'i•> recebondb cstn intimação 
não t>'<!piolvu ç on unnuir a o lia, ptot•q 110 .; uouiln I 
docil em olur úinb~iro>, cUlbor.o · o> paiz ..-euha a o 
ser sacrificado I i 

Tuh·cz que n mesma sc~nR tenha d~ ~..,,. L'Cpe· ' 
tida, porque S. r;,., cstã no ministerlo! talvez! .•• 

O Sn. Bn.,xo~":- Disse-o ont~eo o anteccsso o· 
do \r, Ex. · 

O Sn. :.\II~r~Til•) vos N.:G•Jl'lú . .; E~Tn.l.xc.>:mo~:-
9 no~re devutotlo o.i injusto para coo11 o ::t·•verno 
llllJ~erwl e para c01n os esta.d,ls vilinhos: n~o é 
as -:lll! rlut .. Ue\'emos Zi!1ar u~ iotcrQssct: do Bt~zil. 
(.1.prnado,-.) 

O S1<. Ba,\xD:i:o :-Funnan~o cnstllllo <! Eu:> 
Ah! o nobre minist"' lõP. cst-\ incommodnndo! 
Quandfl em 185:; s~ podia it crun:tra · o su b<iolio 
para Montcvidéc:. o 'lUe se dis.>e? Niio se decla
rou qotc or a par;' consoJi.Ja t· n p:tz ~ re.it,tllcleccr 
as fit lan\::tS uaqucllc estado·? · 

Ulr Su. DEl'U'r,\.00:- E a camara vutou-o qtulsí 
un:mimemeootc. (Apoiaclos.) • 

O Sn. BnA·x r•"{o: - Embor"': nJM ~ll p l!lSP.i •lc 
outJ•., modo, c por isso posso fa!lar cclntn\ avptcllc 
acco. 

O:a, como ia dizen•l o, s.: foi para :oj u dnr ns 
finau <.:as tlaqn~ll.a r epublica que se concedeu o 
n:ntt td· • SllbSldt'? qtL~ P"-•·a n!lí tem ido, h ·>j e 
d:t·se a nlc...'S in:'\ st tU:\Ç:tot as c•reumstnncial S;io 
a.s mn:";m is_.c;im:l~, _pois que os recur.;;os do gov~rno 
Uo Ua·nguay c<;>u_ltnU ;~o n ~er iuiignifi.cn.ntcs, d~ 
sortll q no o tnantstcn.·, rct1ran\lo o seu apoio pü
eunil\rio tlquollc go\·cnw, <;ollocn-se orn uma po
sit;:Lo VCl'J tldclr:unente illugico.. E' esta a coudiçl\o 
dos govemos que obrão wm r Jllexão, qllt pro
ce lelll sem prev:Jcncio.! 

Cullocúono-nos, S r. ministo·o, ou \'Ó~ nos collo
costcs 01n umn m~" ~Hun~âo ~m l'cln.cilo A. rop:u 
lJhcu. elo Ut·u~ruav, e essa s;tuar-.:"'i.a fui S t:Hn Jut"id:l. 
o a·e~lllt.:.\do Se, ·nulo pensame;tto c.h: touuU'mo, 
sobre Jl uS.itl~ houabrvs e 1•cnq:l·,~ q ne u:io d t; \· tc.mus 
tomnt·; cumpria tl Ue Jcixa..-;~emo!t a l.'t!pubHca tlt.! 

lü>Jutc,•it.l~ .J t~rganiSôll'-s.! C•J n'l-• p uUc ·S•J : cnm pría. 
tpltJ uiio ti ...-..:9.:iemOS a 1nai"' pç~ I UI! IH\ hlt.ol'\'c:uy~i.u 
nos ~l!llS ucgudus iutcriQres , 1ua.::J uma vez que 
se «.teu o pnsso Cl'l'n.Uo d-~ iutea·\~il', n mn. ve1. •1ue 
S4: tli:;.-c IJ UC p1u·a r l:!stnlJclecm· .as litln.n•;a.~ da. 1u..:lla. 
r epuhUcn c ru tlc ltti~t ... r suh~~Ui:tl-:1 1 .j lu)c. ~l'.i~Sariu 
hvjú cxpl:ao.L' L\ r;.i tuu~ii.u, ~ aui~ tu1• uu. cr..~nt.iuual' 
o ;:;l.lbstdio. o quJ uil:J ti po~sh.·d, 1)U. L"l)tlrar n. 
11\JSSf\ (o>l'o;n quo nJli SC aclHt. 

Outt·u I!· ovcruo ma h ntilad<l , mnis b~m n,·isa•lo, 
lnl\·cz vo:nbu tirao· o pro~c;w, ,·,nh,t colheo· os 
ft'lld•>s J o Wdv:s <l$ nossos sncrifi. ius. Dig, que 
oul\'J govemo mais a\·isaolu, ou ais ntilauo Jo que 
o nosso hn de colher os frur.to ... t{l)s nús~os S:l
cri fi,~ios, po:-,1ue cn1 185:J. os ~O\'d'Jh.U:J d ;\ Françn, 
da Inglalorra e dos Est3dvs-Unidos assi m o fi
:cet·iio na .Repulllica. Oriental e e m ·B.l1cnos-Ayres. 
O nobre mini•to·o n ·io dtsconhoco, pnrqu<~ me 
va.reco que n ess~ tê:mpo se achava na r epublica 
ae lllont.,vi.léo, que <lepois da luta .Jo g~acrul 
.U•·qui~u coon u r~puulíc>< ole Buenos·A;•t·es, mo
!ivu<la pelo accordo de S. Nic·•l:lo, d :poia d:l 
tlefecç:lo Cóe , os ·g overnos fr,mc~;.. in:;:l •z e nmc
l~cano obti''~"'in daquell~ ~cuer~l v< trata los de 
~- J osé de ~'lôt·es sem qne n ei!J tk~s~e o im
perio · do B•:azll a mais peq ucna parte, scon que 
mesmo o Sr. Urquiza procurass~ wr para · cam 
c;o;to in1pe rio a mais pettuena c.on~iJc1·a~;iO: en .. 
trctantc quo fór.l do B.nzil qu~ cll<! outiVC:!l'8 o 
emprtJStimo uc 400,030 pn~cõcs, qu•> füra este 
paiz quem llte d era t •>dos o~ meio~ p~ra ello so 
poder bat :r eow o general Uo!lns, c Jlgura r como 
triumphBdor! 

E ;\ vistG •1141'1, n1cns scnhore•; púJc-so uizcr 
q uc a política do Bra~ í1 t em s ido nce1·todn, t<'m 
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sid,\ unu1 púlitica pt·e,•idcnle e dtl futul'o? Niio, 
Dlil YeU:~ nãv. 

Prest·lmos immensos officios de amizade, tl.:.:d
nlvs mesmo sal!dfidos a lle-1n tlü Pat·agu.ar: nuul
&.h\m,)S (,~ no~sos offidnes jnstntir ns Stt!l.~ t roptlS: 
conC0\.'1..'~: vs p ~ trt'l a. Sl\a. inde})entlenci:l~ ê n6.1\al 
o:; Eda(lvs·C~nidl)s e nlguma8 potendns eut'opi'"J:ts 
t~lll Jaojo tr•lhluos com aqudla r•.'pul>licn, sclls 
nn,dus su\c~1v li\'remcnte t\.<; ag:ua.s pn.rt\~nnyns. o 
o pa. \·ilhão hrn:dl~ü~o SL~ acha excluiUo dellas 1 1-~· 

• bou, tem sLJo pr(IYidcnte~ tent ~ido ntilttda, tem 
s ido Uurn díri~ic.la. a politica ex.t.enu\ do govcrt~o 
u<> l3nlzil ·? ~lc parece que niuguern em !.>0:1 r.: o 
pooc'"·' cliz('r. ~-11loiarMs.J 

Temos uru:1. pcu<lcndiL com Blleuos-An~s: em 
l&'í3 roi manJado daHi pam o Hio de ·Janeiro u 
Sr. I'cnnu alim o.le coml>inar n'' intolligencia dos 
tratndos de 1&11 ; veio cll~. p <>rém Yolton por 
caUS;.\ tios :letmtecim.cutos de Buên o.s-A ,.,.1!5, · ~ a OO 
a presente data. nada mais se t •·atou a tal r cs
poito! E' b .)a, é atiluda. <· pre,identc n poli~iea 
dl) tniu1sterio ~ .A Jnaiotia. qno digt\ s inl , porén1 
cu su•wntarci ,;cmpre que não. B:lSta sobre es te 
assumpto. 

:ir . prcsiJc., te, o honrado dépntado pel3 Bahia 
apl'esentuu i\ camara o q uadro verdadeiro e bem 
triste do cst;ul<> das 11o~sas rcclamaeõ~s em r c
l •lç:'io aos prcjuizos saiT•·idos por <livel'sos subdi
tos bra~il~ir<?s; e~q•tect'u·sc porem . de algumas 
QU.:l nec~ssal'mmen te úeYem mor~cer a nttenr..:.io 
do houraJo minish·o dos negoci•)S estrangeh·os 
l'emos rocl~m.tçücs pcmntc o go,·crno h é-sp.tnhol 
que s~ nt:. lú1o lu1. long~.ls ~lnnos smn ·solu_~~ão al
guma. 

Obsc•·vn-se ih parte dos cOnlD1issa•·ios <laqueHo 
go;·er«o liUJa mui pronnueinda disposição pllr!l. ,, 
chicncut, coiHt:lnlo que nüo s~ja pOS$ivul um ul
timafLtrit S(lbrt! tae~ rechunnt;.~c:ics, 210 entt·ctauto 
q1tC os sllbJitos Ol'flT.ilciros ~st.lo priYuclu• de ~uns 
propriedades e <lo e1nllol~o de quuntins ttYulta.C:ns 
qu•l lhes pertencem, ao passo que o nossc. J;ú\'cr
no, c~m extrema tloc•hlnd,·, hn nttcndido n 
·~nasi tad:..s <1unnta:; r;,cltu:nnçücs lhe t.em siJo 
feitas. 

E' \'P.t·da<lc que o nobre ministr•) di.•se 'JliC iSt-) 
pro\'aYa nnüt•> em l1o,;so abono. que era umn 
demonstmçiio ch nos<'• lenldnd<", o um solcmnc 
testemtntho d~J que niio nos a·eeu~n,•cttuO$ n 4CO
lher n jll><t <~:~. •tunnu•' oll:~. se nprcs~nt.n..-n; ma~ 
dcri'O l crul>l'ar o. $ . EJ.:. que •Junndo se lnlta c.li! 
nnç,io n nnç•io. flttand•l se YCnU!:io riircitos s obre 
~s qntH!S HS ::o,··~nlos 1· .::-;p~tiY s Jr!\··~lll lct· t.o.dn 
n ~~ !i r.it llll t>, H• p<!ln prot<!C~:io IJUC llt~s emnprc 
<lar a "''" "' sltl.Uit.os. F• pelo r<'Spci t•J :i sn,, pl'o
prin ,;oh•Jrnnia e int] '!<<'Udencin, a. appl\eftçiio dn
•Jn\!liA . J,.Jutrintl é um pouco c:c:.tcJnt)()rancn, t". 
nl\:dlllO ina<lmis s ivcl,. p4Wqttc tnc parece qtttl nenJ1urn 
dc7.ar Ml< pó<le \'ir <le •li1.crmos a os S"'·e•·nos 
cslt·nngr:ir. os: " s..,. n ão atr..,nderdts às rcdnmn
çücs 'los uo~sr•s conlpatriot:,~ , nús pt·oc~tlcrctnos 
da 111Csma f·innn; set·cmos ig\ulmente surdos ús 
'1'06Sas n-clamaçõcs. n E' este o caso em que 
cabe Ulm\ llcm cnt~nJida represalia; mas o noóre 
lllinistro o entende pm· outro modo. Que figura 
pois faz o impcrio <lo l:lrnzil no mundo diplOtna
tico por esta maneira·? Qlle papel rep1·~senta ella, 
se o seu go\·erno nilo é atlendido, qllanifo all á..~ 
se presta ·"' ntLe nJer atl\ its vellcidadea dos go · 
,·ernos estrAngeit·os? Parece-me do•:ilidade em 
demasia, pot·eco·me eon,lescendencia desmarcada, 
doei! idade qao puJe S•:r interpr<llada· de uma ma-
1\eira m11ito dcsfavomvel (e creio mesmo que o 
tetu s ido), q nc púde S•lr consid~rada como fmqueza, 
como eob.n·dia da. parte do govet·no brazileiro. 

Ha uma outra razão que se costuma fazer val-.r 
frequcnteu1cnte quando se t rata destas questões ; 
por mais de uma ' 'C'- se tem dito, c•U relação 
n s n<~SS:IS Jl~ntl.,ncia..~ com a Inglaterra :-somos 
fracos, c a lc: cio fraco c subordinar-se ao forte
- Mas í!U l'er;;untarci - temos o direito? Se o 

te1110s, <jQe motivo uos POder>l. const ranger ·a t •·e
Vidal'!nos · na u~fcsa dcflc? Quando se defende 
Ullll\ causa justa, a coragem ~e desen,·olve, o he
roi~mo uppnrece, c dosta vcrduJ e temos nus os 
.Pc•·namlme'.n•lS 11ma p.-ova ~olemne nos fnstos 
da noss~ hist.oria. . 

Fomos jú victimlts d~ uma in"?asão .. ne:;se tampo 
<1ru. dlminut•> n uossa po!Julnçlio, lut:~v,•mos com 
uma naçi'io ~a Uollandn) t~o poderosa quanto o .:: 
hoj~ a. Int:Intet'l'll; nOssos n1uiorcs p orém con1· 
pr<!henJ~rao tiUa alta mi~são, c depois de tnuit.as 
l.latalllas sl\ng•tin~\~ntas c<mseguirão cxpellir dQ 
s:tgruüo solo tliL nossn patria. o inimigo) in\'asor. 
Vcncêriio. o vcoc~niú com gloria, e seu:s uomes 
hoje pertettcem i).. historia n:tcioual. Kt\u se diga 
portanto qtie somos ft••tcos, c que por isso nâu 
poJemos fa~er 1'CclamaçiJes energicas; tenbatnOl\ 
coro.gem para sust~nt.a.r v nosso !f.ireito até á 
ultima extremidade, " elle ncc~-ssar•amcote !ta de 
S<lt' a ttendido. Prc,·alc~a em animos fracos, em 
t$piril.os cobat·d.,; aqudla rnzil.o , mas em noss:l.S 
intclligenc.ins não encontro ella o mais pequeno 
a brigo c acolhimento. !Apoiados.) 

Lembro pni.s ·ao nobre ministro que na.s pro
videncias que ti"er ele dar n respeito das obser
Yal·ões· fdtas pelo bourado deputado peltl B11hia 
q ue me pr"cedeu, no tocante ib r ·•clamaçües dils 
s ull<iitos braziiE:iros, t.nmbem contemple a• que 
t .:m sido feitas no :;o vemo de Hespn nha, a ess~ 
J::Onrn" r'lt.'lrdatario, que !'arece querer perpetua
uwnte dücanar par:t não sat isfazer as obrigaçi:i lls 
que s ol>rc elle ptJSiio. (Apoim!os. } 

:=; ... pre~ldentü, eu deseja.\"a contlnua L' nas mi
nhas <lbsorva~ões sobre divcros outros pontos 
que se rer~rcm ao ministerio dos n c:::ocio~ es
trnng~iros; desejava mesmo pedi L" ao nobre n1i· 
nlstrv nlgnmns oxplieaçves sobre factos <tue ti!rn 
chcgi'l.dtJ ao rneu cuniJccim~~~~to, mas tendtl ~.Ex. 
acnl>a:lo tlo fullnr, c estando tah·e• j<'• d~signa.Ja 
a pessoa que tem !le pc.lir o t nccrramcnto da 
dl~cu ssilr•, Jnlgu mais acertado reser\'a t'·me para. 
outm ot~easiiio; " assim tt·Btarei de e mclulr o 
meu ,uscurso instando com S. Ex.. para q.te faça 
quant-> nnws voltar para o imperio · a forca bra
Y.i!e ira ustncionndn na banda oriental. 

A minha insistcncia neste· ponto fundn·se em 
rn?.õcs mui gr tw es ; atlctneo a V. Ex. que vi cartas 
do pvs~o•s muito euraci.E'ri;adns que dizem quo 
M nqut'll<>. furça eonl.illuar em Montevid(-o, t.nlv o-1.. 
de um paro uutro momento appareça um connicto 
lllllito Sllnguinolento pda t.erTivd aoimosidade 
'I"'' vni hwm ndo cnt.r>: os orientaes de tod•>S os 
f'<lrliduo C Ct'll'C< politic.as. 

O S 1t. P..:m::>nA JJA Sa.n .: -Essa n ossa força 
tcm- o<ê ~omportado a\li muito bem. 

O ~n. BnAxuÃo :-E' llnUl vednde, a nossa tro11a 
c otlldnlidadi! t~m·se eompo•·tado em lllonto\•idéo 
.!c lllllll maneira briosa, e que .. ltatnente a honra: 
llli\.$ ha ~id<> constantemente J?l'OYOcada, e essa& 
J.n·o'"(h!ac:iles silo Cicessh·as, sao Uiarins. Os com .. 
mandantes dos di,·ersos corpos têm empregado todas 
a.1 eautelll~, toda a solicitude para evitarem qual
quer incid~nte dcsagradavel ; o soldado b~ileh·e> 
uuo póde sallil' 11 n:a sam exp•'r-se aG escarn~:o, 
aos dilos e motejos já da multidão, e j ã mesmo 
de pc;;soas que a ella uão pertencem ; finalment~ 
tem tanto engrossado esse e~tado de irrita
çilcl, que c muito de receiar a lgum , )rio desagui
sado. 

Penso pois q,;.c é este um dos cnsos em que 
a p •·udencia. aconselha toda prevenção: e uma. vt~ 
que " :>r. general Flóres diepõe de tantos meios, 
que é um homem do,; mais notaYeisda republica, 
que tem alli tantos amigos, fique apoiado pela 
força desses seus concida·!ilos, tique sustenta~o 
por esses eleitores que lbe derl\o seus votos para 
pres itlente, e gue necessariamente se hão de in
teressar JlClo homem que eolloc:írão na eu pula e 
supremo mando da repn blica. · 
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E, pois, nii:o c<; e d an•l•) nece.;sidad~ v~r i ficad a, 

c a""st:gurando o nobre "ninistro~ como nos .a .. se
gurou, que tudo <:orre bem em Müntevidéo, que 
nàu ha mesmo indicio de proxima ou de r~mota 
Slthlevaçào, reputo .urg.:mtissima a retirada da 
uo~Ra tropa dalli. 

O mitlist.e1·io eomm€tteu um ~tTo d~~ploJ·avcl, 
uão queira po.t"Wnto aggraval-o mo.is: não queira. 
collocu.t··n~)s no meio fle umB luta. inwstlna. em 
pai:r. esti'<.~n;;eir(): n:lo queira crear nova.8 difficul
daUcó ao paiz, pi;lra ter Qccasião ele ex.igir dellt~ 
uo,·os sacrtficio,;, noYos subsiclios. (J1poit!d<>s.) 

::\1'. presidente, nno quero m••i• cansar a atten
ção da camara: a hora ac<Lba de dar, e Cll tet·
minnrei dizendo ao nobr~ m~nistro ~os n~gocios 
estrangeiros que S. Ex · póue ser mn1to patriotn, 
nüo o contesto; pód<? tomar pelo ·seu pai7- um 
inte1·~sse vivíssimv, não· duvido: póde trahalh<w 
din. e noitt! vara acertar, t;nnhf!m ni\1) coutestfl ~ 
tnas uma ma e~trella. o pol·~c~uc : ê infeliz mn 
snns: c.Jncepcões, ó desventur~Hlu otn sons pl::l.nos. 

u~.~ voz :-N"iio llpoiado. 
O Sn. Bn..\~oto :-Sim, ~ inC~liz,. embora ni'io 

seja eu\pa.do disso: Doos o proteja, para qu~ uiio 
envol'<'a o Braz i! na sue\· í nfelicid adc. 

VozEs :-)fui~o bem, muito bem. 
O Sr.. HorrrA, obtendo a pala\"l'f< Jiela ordem, re

. qn~r o encerramento da ·discussão. 
Indo-se proceder :\ Yota~üo do raquerimPnt.o 

de encerramento Yerifica.·Se u:io hn,~(lr cnsn.: fit::o. 
pois a votar;:t~" :ldlad;J.~. c laynuta-so a so.ssU.o. 

Sess:lo enl 'i S de .Julbu 

J•Rle>'IDE~CI.I DO SR. YISCO~OE Ot:: ll.IEPllSD> 

Sumnmo.- E:cpedumtc.- Ordem do dia.-OI'(:a· 
mcnto do.~ negocios e.<t.-rwyei>·os. Votação.
Oj•.Ç"a·rnt!n1o t)à 1Jta1·inh~t Disf!UJ~s()g dos s~·s. JlU
!JUSi!J de Oli"r:ei ,.a, Ribr.it·o d.1! A nd)•at!n, 1~lin·i~
tt·o d« "'"·'"it1ha e Paula Rupti.<t<~. 

A.· l1ora. Uo·costumc frt.z-sc n Cl1a.madn~ ç o.clni:u-:.;c 
pr.,sentes o• ~rs. '\"iscond~ de Bn~;~endy, P:<uln 
C1:udido '1\'lacha.do, C1)rL'Ôa das l\eves, Ltma, 
Seãra Pac.l!ec(), Gúcs Siqut'it"a~ Lcit;lo !.la Cunhu, 
.A.ui'JI'n~to Chaves, Rego Ba.rt•I)N, Cttnhn, Telx.eh·a 
de 

0

1IIlc~do, eüOegl) Lenl~ Alm~idn e Albu•]ucrque, 
.Andre nn~t\l<, AnLonio Cari•.>S, Bt·et~, bm·iio do 
}.'[aroim, Aranjo I~imn, Do .. rniugue~ Silvn, )f~~l~o 
l•"ranco U tLeiro <la T..~uz, 1: út't'ilZ, B.._~Irot·t., Apl"1~W 
Guima1!Ues T ... ai1. ..:\.rnujn, l~erreira tk .An-ni:ar, 
Gastello Bi·anco, Siniluhh, F. Octa:.·dtHt<>, );t~nu:o, 
Dutra Rochn, l~ibçiro, '~ Paaln ,;antos. 
Gompnr~con•l•' ueeoi~ os Sr8. Teixdrn de Souza, 

T(lql><'~· EJua•·cl~ }, ran~n. H~nriques . Lu i>. ,;,m. 
rcs F~rn•llldl~S Vieíra, Bernardcs de Gouvêa, 
Vieira de :\!att,>', Pn~>ln Fonsccn, Somm Lc;1o, Sü. 
e Albuqncrquú, conc~0 Silva, Pn.chccv Jonlüv, 
Padua Flcury, RibciN de And•-ndn, Jacintho de 
Men<lonç.n, Vi1iato, Pint·~ de C•tmp,.,s, Souza ~londes, 
Pa11lil Bnptistn , Brallilao, )[eJJ<les de .Alme~<la , 
c lli ppolyLo , o Sr. presidente abre a sessitó. 

Compnre•em defJois, os S(S. Zaebarias; Tt·tn-assos, 
Sayüo L,>bato, -Jose )latluns, Co~te. :\!achado, 
Rai-bos!\ Caldr~ e Fião t Brandão, l'ne~ Barr~t~)t 
CandiUo' Bor~c-s) Sarah~a, P!l-ranhos, ~-Ocb~_, '\'
Lisboa Snvüo Loba to .TunlOr, D. I: ruoo•sco. 
Thcopl;Ho, Figueira do:> ~lcl~o, Bn"d~ira de '!l.~~>llo, 
.Tosl< Ascen$0 , Gomes R•be1ro, Pere1ra da :;Il\"n.,. 
Auousto do· (lli'\"oir~. Pedreira, lhposo ·da Ca· 
mara I\Jontoim de Barros, Siqueira Queit·oz, Li
vrllmcnt(l Antonio C:~nüido, Santos c .Alm~ida, 
.e Prnana'guá._ 

T.•··sc e apprv..-n-sc " acta da ant.:ce-dent~. 

KKPEDIE.:STE 

Um requerimentr, de .J.:.só do Olh-~irn H.")~as t 
boticario· do hospital militar J.a ;::n11rn;(~oi•.J ~ta 
eôrtG pedindo augmcnt.o de ordena.do.~A.1 com 
missr"io dd pensões e ürdena.dos~ 

De Fraucisco Pedro J~ A1·bu~s <la ::'>il\·a ~Iuniz 
e Abreu, secrl!t::trio da relaç!io do Uio de Janeiro, 
pedindo que se tome ~m considera~:,o o requeri· 
m•,nt" que dirif(io_ a esta cai'!am, e que se n<:h~ 
alf~cto (\ COm!lliSS'l<) dB pCMOOS C olracnMlOS.
A' ea.nuniss{ío a que se ncha atre-cto o negocio. 

De Eduardó liu~t. p~din·lo que a inslitui~ua 
de mudos SU1"dos que acaba de rund,u- nesta 
eúrtc s~ja dcchrada n:u::ional, e como tal soccor
ridc1. polo csta<lo. - A' C.lmmissiio de instruc~íio 
public~. 
·Do pau r.: Jo,;.1o <h Siln~ Lemos, administrauor 

rta capel\a de ~assa :5"nl~or~ tla Corrc01Le dt1 
ctdade elo Pe•tedo na prOYIUcla das Alag,)a; pe
dindo per<uissiiv para. a dlta capella pode •· posstlir 
em bens <.le miz, comprehendendn uma casa que 
lhe mr.t seqacstrada, e 'JUO. dc<eja que lhe seja 
restitt.id!l, o valor de 8:00Uff.-A' commissão de 
fazP-nda, 

SOO. uppr.Jvados os se~.p~intes pareceres: 
" A" com missão de ftt7.enda· foi presente D reque

rimento de P~dro Tal'ares da Costn, solicitador 
dvs feit~s <la fazenda da Pnrnhyha <lo No•·te , 
flll"' rlcpois· d r. ex.pôr q1te se n.(·h mdn no goso .do 
ordeM<lú de :;oos annuaes, desde 17 de .Janen·o 
de 1~52, por ordem do tritunal do tl;cSOllro.uo 
3 l d4! .Jau.=:-iro du nnno pa~sado, f<H sú rE;dU~ tdo 
no de- ~~·2r>:; 9 mns n.tnda ohrigado a _l'estltuu _á 
far.~nch publica a di!Ieren~a cnt>"e •.li.IO~ .e :3'~)~ 
que percebeu. desde 18~2: pede n<1o só a 1sene,ão 
des,;a restituição, mas tambem_ q11~ _seu orden~dn 
sej:r co;tsirler3do na raz••o .<ie ü'.IUS a n.,ta <.la le1. 

" A. eommissii.o de fnzo.nd•• pam poder firmar 
~eu jttizoJ •-eqaer qae se l>eç:io ao gover!lO pela 
scct•ctflr:n. dt>s negncios tla. fa.zen1Jit. csctarcc.unentr1S 
n. t·e-spuito, e copia da t·~ft3t'idl:l.. ordem ele ;H d~ 
.hi.nciro do o.uno pnssado. 

" Salo. d!l.s commissues, 17 de .Julho de _18~;>.
.~Ul:u F{TJ"~~~-RibeiJ·o.-D. de Smt :rrr Lco9.~> 

« A <.lil·cctorín dn Imperial · Contpuuhia 8l'~O~&· 
<lica pede a re;tittti1"io da import,~noiu. da s1zu. 
que pa.gnll peln. compl'[L Uo r~spect"-o cstabo!t"-
ctuwnto. 

1 
.. 

« Pnra. pt)dllt" a C·lllHni:;;;sii. -, de fa~e11L :1. (~~n1t.tn· 
sen juiza sobrt1 tal assumpt? p~·~l!t,;a _Ue liJ_fur
ma(.:ões do go\·oitnn p~lo lninl-:;tcru) do Jmpcno e 
ruzen,ta, o que rcque,-. 

" Sal:\ •lns c,,mmis,õcs, l;,\ de .Julho d·~ ~~~:).
Silt~c, FePJ~n:. -Rif;aü·n )J 

(( . ..\. cvn1u1issão de marinha t: _:.;ncrt·ot n re~peitll 
<los .rr.q1torimcntos do eapit·io "l"'l:mtc .T.,se llo· 
dri•Tues da. Silva j\-Ieuezcs~ D. Leopol(lllla Angnsta 
Ca~.,lina CvnY, 1o tl'nP-nL~ l"rAnci-co l\un~s Cunha, 
cirur"i:io :\ia'nocl H\bci,·o d,t Fvnseca, .J·J5é J_ou
quim" de !lfagnlhâ~s l·:~ntourn ~_outros, .J?~"· l$1}· 
ve~tre :?>brques dn :-.~h·,\ Fm nw, :;'-lf~J~S Joao 
Bapt istn dú ~.mza, Josê Victc'r ~c Oll\· c:m I 1ntn, 
.JiJnqnim .Tose de :'lonr.a, c Cynll•> El•:~· Pessoa 
de Bart·os, C de- opinhto qnc s~ reuH!tt!l•) ao go
vern~> par.n que infunne. 

" Camllnl dosd.cptltados,.em 17 <le Julho d" l S::i:i. 
-Pueil"(! da Si/~(l. -ScânJ:.-l'~sco,tcdlos » 

o Sn.. P~:·:~thi~-rE:- v·"i-~~ o.ffici:lr ao governo. 
pcocli l ~do a. dcsi~aa.çà 1 da. hora c.lng:1_: cn1 quo 
:;;. :11. I. "'~ digna1·à receber a .d~,pnta~:1o que por 
pa1·te desta camara tem de fehctt>ll·o pel~ faus
to.<o moth-o do dia 2:1 do co:rrent<• , c nomc1o· pnm 
a <lita depnta~oo os Srs. F•:;ue11·a <ie Il~ello, Be
lisarío, Pnes Ba1'reto, :lf·nJtetro de Bonos, Bc,!"
narrlcs dP HOln·~a, BcHort., Parannguá, cone.,o 
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Sih·n, Ft'l"Jl:U l ti t'S Yicira, c~\ndi'-lo Dt>rgcs, T~ixch·n. 
J~ ~l :t.c ••thl , ~~\ne,:N I~l':ll, D. Frnnciseo, 1-"'. Octa
vinuu, B:ul •hút·~· J.~ :\Jcllf), J.->er;:li a. .Ja Silv~~ Luiz 
Calrh)s. Yidntu, cvn.~gv Campos, ~t.!:'n<tt, Cunltu.,. 
P.:ichccu Jo\'J:1o, h~riio Üc 1lurf"~im c FâUi;tO. 

ORDEM DO DIA 

Proeúd•o-sc :\ vot:wiio Jo rcqncrimonto (lo cncer
l·amHlt<l U<~St:l nnu.r;:ia fdtv pelo Sr. n ... ·ta 1111 
:o.css:'l('~ :lnt .:t:o:(hm1~, c é ·appro\·nJú, c em seguidci 
todns as \'01"Lns Ju or~ame:11o cruln umn de per si. 

rH:1;.\ lCEXT9 Di J: .. \IUXIJ.\ 

E utt·a om :2·' ,liscu:;siio o orçan1ento dtt tnnrinho. 
L õ-se u ;poi;I-~C o s,;gu.int; •tdditivo no SI lG. 
" Ficnndo ~1~.-aalo a ~OOS o o•·denad,, d·> ntlmi-

tdstl·ad\.•1' dv }Jh;,u\~l Uc I,el~nmnbne:J.- A!t14Íal·-» 

<> ~J· .. A . \.1(• Oll~c.'it•a: -Posto \llhl r.os 
annos nnlt:l"iorc::; cu nào ti\resse c.leixndo passar 
o prtstmh~ cn':,~nnlúnto se1n ter procnt·nclo provncar 
u1nn . di:ica~si1 n cil'Cutu~taneiada. tíc.,rcn. dos ne
~vcii)S J:.t m:lrintl:t,. todnvin ·~t.l! :1nnn. SL·. l're· 
~idt:n t,:~ , :lnl\.":> f._k~ n\CU d...-s.?jO C:onsetvar.tne nesta 
oc.cn.siüo ~itcuci.oso. Acb:.~nJ.o.se o nobr~ ministro. 
da. marinl!il hn. t :\o pouco tempo á tes1..'\ dn rcpnr
t iç:io h l•j t.: t\ seu cnrgo, a :unizade que cons:1gro 
á pcs~ua de ~. E~.-segui·anlcntc 1ne fcvnria antes 
a nf•o - I'OUO<II' un• sü morneHl<.l do telll p<) de que 
lHHUI":lllu ,·ut~ S. E:.. procisa parn cxuminnr c 
inteirar-se d~ todos os ilnport<unes as;uml'tos hoje 
dc\Jaix•• Lle su.n insp~cçao: t;tnlo mais quanto, 
l"'OI' .,utro htuo., os talentos I.Jem conhecidos de 
~- Ex. '"'' inspin'i<.l plena confiança d<) que os 
n~gociu• publicos relnt.vo~ a oSS~\ impOl'tante 
reparLi<'iio te ri: o uma pnulente·" :ttilado. ·dir~C(M. 
Pot··~m~

4 

cvtuo tnnilo bem sabe V~ E.x., sendo t~o 
pou.:;a:; n :zcs que ua vitln o homem p.lde fnzer 
aquillo que dcs~ja, n,;sim contrnriado e compellid<> 
}101.' UUJ J..:v.: r iwpêrio~o, me vcjll fort:ndo a toumr 
parte uo presente dcbnte. 

Tendo e u, Sr. pr•?sh:lentc, n os nnnos antc
riorc:; , nprcci:lJO cnt!a urna dns verbas deste 
nr<;amcnto, j;', claramente mnnif,·stado minhns 
humil·les ;,t.\as •\cerca das nece.•sidntles mais m·
g~ntcs c pnl);litunt~s que reclama a mn.ri1ilia, 
tunto liC) $J..:U 1wssual C\)lno tnnterinl, hoje liuli
tar-me-hd n ohj~ctos Ul<í~am<•nte qu•J de pet·Lo 
intm·css:io tL provinda que tenho a honm dc rcprc
s..ntar. 

.A c:un:~:·n. r cc--rdando ·se da,; diseut><õcs dos 
annos passn<los, j:\ de\·c ~ab~t· qu11l é o ubj.:clo 
principal que tuc traz n •·st :.t triltunn. Alnd11 hnj,•, 
Sr. pr,·~id~.:u W, CH1HO outr~ornt ,•cnho c-h ehnmnr 
a nttençiio •ltl emmun e do J;O\'Crno aobro uma 
<Jbl·a Jn maior importancin, n;'i<' sú para. n minhn 
pa·o,·iucin <:únl•> pat·" tOOo o impcriu': cssn o1lrn 
.; a Jo uoelhora m<lnto do poo to de Pcrnnn1bueo 

Visando n olJm desse melhoramento um fim u~ 
utilidad e publk:\ incontcstavcl, que <lc,·c traz~r 
como conscqllellcia uatural grande augmcnto de 
renda pnbllcst poo· t~r clla. de concon·er para o 
grnndc ÕO "!if1ll\"Ol\·i,nenLo do COUliDtlrC.ÍO, t.tulto na. 
cioual cumo ..:straugeiro, seguramente é para ltls· 
tior.nr, Sr. prcsiJ.;,nt.-, quê liS trab'!lhos de seme
lhante construc~•õo principia..!os . desde 1~, ha 
perto Je 8 ann•)S, longe de estarem concluídos, 
aluda cst··juu hoje, por assim dizer, em seu co-
~~. - . 

Com este meu dizer não pt•etendo lançar nm 
golpe de ,-Jsta retrospccl.i ~a. alim de fazer recri
mina~<:ies a esta uu ~'1 uella aJmiuistraçào,.a e sUl 
<>u aquelle Sr. <.·x-minist-ro de cstadu: porem 
fazendo seu ti r a est·• auJ':ll.stn eamara que 11 im
portanc!a c relevancia de semdhant" vbra não 

tem s ido :lié hoje de..-idamente aprecinda por todOS' 
nqudks tirS. ministrof> de estado que h:Io diri
~ido a repnrtiç>io d;t mal"inha, c nfim de que no 
futuro eu nào n1e wja na dllttl c tris te c-olisli~ 
d.., fa zer u est , resp~iln s.lgunl ns c~n~nms . :u · 
:tctn:o.L So·. ministro da marinh:t, co~>> quem · de
sejo consC!:T\':.n .. JnC na tnaior harmonia, julgo p_ru ... 
dente clJ<\mn•·· 11~sta occasiiio a ntwnoiio de ::;. Ex. 
para C$tn ..,I.Jm, propondo ao . mesmo tempo o 
ah•itr,· que me p·ao·ecc adc'luudo afim de que 
S. E~. tenha ta. sua disposi~.ao os nldos conv~
nicu tcs c n ccssarios para lc"·a t· n eft'clto com a 
posssiwl promptitlã·.• ns co!lStl'lle<;ves exigidas
pnru semelhante melhoramento. · 

E' '"erunu~, ~r. prusidentc que n:"io !ta alnd n mui
t<:•s anuus qu o ;o tlissc ·n cstu c.1sa. quo: a conslg· 
n11çi'io de ÜIJ:OOOS era mais fi UC sutncicnte para es<a 
obm: e ' 'erd ade que tnmbem se disse nessa occa
sião. e pnra isto tc•·e bastante corngem um 
So·. cx-min i,;tro tlc estatlo, que quando mesmo ·o 
gover110 q u izcsse despender mnior qn:1•1tia ll>l t> o 
podia fnze\' ! E' tnmhem Yerdao.lo, So·. pt·esidente, 
'lllc cousuminclo-se quasi toda n receita do cs
t<Juo CUI uesp">.as pe.,;OllCS, . C p ouco dospcnclm\· 
do·se com melhoramentos. n1:Lteri:1.es, e p r1nct .. 
pnhn~ntc os Uas · mis<H"as ·p•·ovjncias, mnrc:and() 
o-orçam~nto ,, quilntia ue· (()'1:000$ p:a·a essn. 
(obra, tn l vez lonju alguem na cnsa q uc se numh·e 
de vcr-111e ne.-ta uccnsiüo pouco satisfeito. 

R si:;uado p~la for~a das circumstancii\S, que 
eu n:io posso dominar, a ver quasi umpre os 
melhonuncut•)S mat<•r iaes do meu paiz blo pouco 
at~t-.didos, :-oagura1nen~ cont,antar-mc-llia con1 esta 
.<JU:mtin, -<lesiguada Je. 100 e<:mlos s o p~r v~nt.ura 
nii.o vi:;;ie 'qu~J nacsmo por intm·es . .;. l! dos p l'uprios. 
dinhcil'os lJUbli.:os, ~ p~ra ovitnl' mnion.'s dt?E· 
prr.n.s, el\A. n iio tl..:Jvc~~C sor augmcntafla . 

j :::leHh<li"CS, 11 olJm do. melhoramento dQ purto de 
· P'-·J·u~.uu\.Juco n:·&o const.a :sómentc de \una uniea 

I 
construcção,. do um ~·) traballl(•, o sim Ue um 
coouplcxo de ol>ms todas ten;icmes uo mesmo .llrn. 

· O Sn. BR.A..-:vXo:-Apoindo; é ~xacti~simo. 

-~ O Su. Acoc~1·o 1>:> ÜLl\'Etn.\: -Tendo portanto 
11 consignac:J10 do 100:0005 de -.er d ividida em 
t.1.ntas pnrc<!llns quont:l.~ são ess.~s obras que se 
tllm Je f:\Zcr, parn <"lldn um:t dcllas fica uma 

1 'lnaulin lll•lit" insognificante e diminnta.iAl>Oiado;·.) 

I Relava ainda po nderar que tl)ull.<; <~sas obras. 

I 
toolus csso8 consll·ucrües, scnJo do nntUI·cza lw
draulicn, mesmv para e\'itur maiores dcspezàs. 

· co11 ,·ém, pdQ ,, igor c acth·idndc c tu pro:;:adas nn 
1

1 

sua cxe~u~iio, combater '' ne~lio clestruidora dos 
dconeutos; c pnt•n. pt·o\'.O. Jc~ta minhu as~ercàu 
rcf.>l"irci o <111<> i•\ nlli ncconleceu. J:::th'C ns ob• as 
quo a!li ~ ~~li'io constl'uindn existe nm11, qn<l ll 
um pnrcdtio IJilC WIIJC 1\ 11Qir UIIUL ilhtL chiiiUIIUIL 
Noy,<:it·a ao atTecí!o, ttllln de impe<li~ que 
as nrcins que ae dClOtaciio clessn ilha \'Cnltiio com 
u mnr<la t'JIIU.I'ir o porto. 

E m conscqu<.-ncill dn cxi;:uidadc dn consignnc;iio 
do t;(l:tJOIIS \'Otada P•••· ·esta camar11 qu~ndo era· 
ministro Ja morinl1n. o Sr. deputn.du pela Bahill 
o actual presidente uo provlneio d o l':ullnâ, estn 
obt·a teve do ser suspensa. porque faltou dinheil-o 
que p~rotittissc quv no .11rscnal ho11vesse um 
d<,pt>síto su1liciente Jc cimento: passados seis 
me2e•. tendo •.ie continuar os tl'ai.JIIlhos sus pensos, 
q,uasi que nilo havia mais vestigios <.la obra prin
c.piada, qu.asl tudo se tinha estragad"• t endo as 
agua.~ d e.struí•lo jtnwd~ pnrtc do que jí• t inha sido 
C<'llstrui.lo ' (Apoiad<>s .r · 

Eu, :>r. pl'<:sidente, desta ver. nü.o roubarei 
tempo :\ carn:l.J'& entrando no dcsea,·olvimento 
das grandes vantagens que pí'Ometw semelhante 
obo a, aftm de nliQ repetir aquillo que jà por 
vezes tenho referido na casa ; por outr.o lado não 

· ha ningue•r• nesta camaTII. que não conheça n&;, 
só n C•lufigulaçoi o corou a posiçãu do porto· d~ 
Pernambuco. 
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SESSÃO EM 18 DE JULHO DE 1855 
Esto porto, . como todns sabem, formado peb 

embocadura de dous rios .que vêm d~saguar no 
1\l&r é, com•• obra da natureza; uma das mais 
interessantes, das mais bellas. O seu ancor:l
douro . achn-se co o venie•ltemente defenuid<> e 

· - res"uardado por tneio de um dique natural ue 
ped'i-u, ,que é j ustamentc o arrecife que co. rrendo 
desde a provincia das Alagóa.s para o . nor.te, om 
Unlll g:·ands extensão ll.O lonjl;O <la costa;.-coberto 
<! sulimorgido quo.si sempre pelas aguas, ahi surgu 
como por encouto e eleva-se ao niv~l do mar em 
um pontv d:1do, qae justarnante u a parto ruo. is 
oriental da .America Me.-itlional, _parn ahi, np~9: _ 
-veitando -se dl<s aguas dos dous r ios que \"êm 
confundh'-se com as do mar, f·;rma.r um .. bacia 
espa,.'llsa aonde podcu1 com toda ·a segurança e 
sem o, menor perigo fundear na\·ios. Sob esse 
ponte de vist.a., Sr. presidente; a confi~uraçiio do 
po!"to de Pernambuco ofl'erece n a realidade 110$ 
olhos do espectador o bello e. mesmo mag_!lilico 
espect!l~ulo de um rochedo de vast.a extensao no 
meio dt~ mar, aonde ns vagas, ~ pndas, arro· 
j ando-se c quebrando-se sobre eU e na p arte ex
t erna , vem eomo que desperdiçar todo o seu furor 
e. impetuosidade, e ao depois galgando para_ a 
parte interna pelos lugares menos e levados, Yao 
misturar-se com ns uguas da bacia. do ancora 
douro, qu6 correm tilc suaves e plaeitlns como 
as de um rio ou de um lago. 

O Sn. Vmu To :-Que bonita descrip,.iio da· V~-
nezn do B rniil. · 

O Sa. T•Q~ES :-E' poetiea. 
O SR. AuausTo oE ·or.tYEinA:- Sr. prc3idcute, 

es•n configuração do JlOrto· de Pernambuco é L:lo 
bclla, que j •\ nações estran::~i•-as têm procur nu0 
imita! n.. A Inglaterra, a ílm de dar abrigo :i 
pn•·t e (In anenradou;·o .:io porto principal de sua 
n)(lrinhn de guerra (Plimouth), alH construio uma 
murnlha· nrtillcial, que nào é seniío a min iatura 
<lu •·c~:ifé do Pernambuco, sendo-lhe em tuuo 
i ufo,t·i ·1·, ·~ que tem. a dcnominaçik> de· Plymouth 
b>·enh -tealter. · 

Gvnsitlcro.uo deLa.ixo de out ro ponto de vista o 
p , -L·.• do P ernambuco, ua opiuii'io de todos os 
pcril"" que o lêm cxamiimdo, reune toda~ as 
con<liçiies ue um cxwllcntc porto de comutct·cio, 
act-tullmentc j:\ de grande lmportaoci.a, porum uo 
!utut-o susccpth•el .de uma muito maior impvr· 
tanein. Aliim do sua \'antajosn posi~.iio· gcogra· 
phic11, elle, S•·. presitlcnte, pos~uo a coudi~.ão 
pl'incipai d~ um oom porto, <tUc é de so:r l'açíl
mentc abordatlo em qualquer eircu.n's~ocia do 
te111po. :::.a parte externa nuo ha O menor Ob$ta• 
culo, llpcllll:i nlli exi•Lo um banco de pedra ao 
norte, o porto do O linda, cham11do-bauco dos 
inglezes-cuj11 posiçiio ltoje achn·!Ml indicada o 
anuunciaJa aos navcgantos po1· boias que scbt·c 
elle íoriio coUocada>~; o mesmo depois desta u!ti11111 
providencio niio ba a doplurar o menor sinistro. 
:Nem es,;e banco impede, Sr. presidente a qu,, 
vS navioY possiio faailmontc entrar e sahir quando 
ll1es aprouver. Porém, nn parte interna, o pot•to 
o11'erece alguns inconvenientes por nilo ter a 
neeessaria proí:mdidade paro dar entrada a . na
vios de grandes dimensões, apenas podendo. 
entrar al\i nav10S que calem I<], e talvez 113 pés 
de a gua. 

Essa falta porém de profundidade não pt·ovém 
senão .de alguns depo&tos on corôas de areia 
que existem na barra e em !1.\gans pontos do 
ancoradouro ; já vê pois a camara qu.e as obrll$ 
necessarias para remover esses inconvenientes pa
recem que são de· facílima execução; apenas; ·sito 
necessarias -exeavações para remover essas areias, 
e outras obras tendentes a impedir a futura ac
cumoll19ão .das areias nos mesmos lugares. 

Uma vez aprofandado o desol>struido o porto, 
entendem todos os engenheiros_ que têm sido 
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cunsultadus e hão ese.-ipto s.:.bre este assumpto,. 
qae a ••cc!lo constante das marés conveniente
monte dirigida e regulada pOl' meio .de obras para 
a c~tnalisaç/io d.ls aguas, n.W sõ a barra como o
a ncoradouro conservar-se-hão sempre em perfeito 
estado de aflmittir navios das maiores dim~o-
siles .· . 

Porém. Sr. presidente, mont••ndo o total da des
pe7.a nec~ssar1a para a construeçilo · dessas o brns
á quantia de 1.\JOO:OOOH, se~rundo o orçamento 
ultnnamente feito pelo eng~nheiro injj:lez 0 . 
St. Neate, p•rgunto a Y Ex. c a toda a cam11ra 
que sendu neccssnrio o espaço de 19 anuos pal'á 
qu<; s o ultime .e re!!_lise esse melhors.mento por 
me>o do co~s!gn~toes annuaes de 10(1:000~, nilo 
scré. . u•.ns. lnJUSbça cond~mnar aquel\n inreliz . 
pr~"·mcta a ficar tanto l<mptl privada de u•) bene
tleto de que depende a grande prosperidade cotn
m~rcial que pare~ lhe ter sido de~tinada pela . 
u:ttareza 1 Cumprtndo notar que esRa demora tão 
ronucmna,·cl fará talvez com que no fim dos 19 
nnnos a obra j:\ estej:l r.m parte destrui da e não
qnclu!d!l, porém o ·dinheiro gasto! Peq;unt:n-ei : 
nno s ct·a convc nieot.a adopt ar-se na construcçiio
dcssas ob t'I\S o m esmo systema empt·ég.tdv ~m 
nutri\~ obras do imtierio, por exemplo, plll'a · a 
Í II.CLUm do eneannn1ento dns aguas do rio !lfa~·a
canit , ou · desse cães que se está construindo . 
ll'JUÍ ntt c<h-te; ou para "illuminaç:.io a gaz de$ta 
co.pitd ·1 A obra d•sse porto, não cedendo ·em· 
utilidrtdc a essa.s-ollras que acabo de mencionar 
11iio ê just? e mzoavel que ella s0 fa~a pelÓ ·. 
m es tno melo e modo que essas mesmas ~liras 
tlP.~ta capital, isto é, p<>r meio de um credito por 
um:~ sô v~z aberto ao goJverno ? 

l'ltrt>ce·me, Sr. presidomte, que de tudo qu~ · 
n r.aho de exp!nder se pó de concluh· que o · go· 
v e m o ua. con•trucçãa de~sa obra do por tol de 
Pernnmhuco deve mudar de sy•tema, deve se~uir 
out r" caminho, lançnndo mão do meio indicado 
nn emenda ou a1·tigo que tenciono upres<!ntar. , 

Pa;sarei agora a demonstrar que em vi~~~~ das _ 
cireumstanctas esper.ioe< dessa obra no estado.em. 
<J ilC ~'' :1cha aetunlmente, a quantia de'lOO:OOOS é · 
insnfficientc, rn~smo S!m q 1te se lhe dê ess e 
hupttlso, essa nct;vtdade gue eu entendo que lho· 
tlc,·o sct· dado. Nn descrtpçiio que ha. pouco fiz.. 
da-< ob ras que são · neccssaricl~.< fttllei ~ exca-· 
vnçües .... 

O SH. VJRU.TO: - E as ontrll.8 p:rovl~eias 
tam4mn não p•·ecisal'ãõ de melhoramentos n:a
t.cl'iaes ? 

0 Stt A UGUSTO DE . ÚLIV.I!.IM ; - Aindll niio· 
disse <> contrario, an~s abundo nas illélld <lo 
nobre deputado : não me oppouho a que o nttbr<l 
tlepuLado proponlla obras semelhantes pnrn n ~ua 
pro'<'ineia, c mesmo lho direi que póde contar ç ,m 
o m eu voto quando mesmo ellas nito sojii•> ele 
.um intcre..aa e uma ncce~sidllde tão palpitantes 
como as do melhoramento do porto do Perntun
hueo ; e afim dd . d!lr um& prov.a do imparçiali
dnde com q uc t~ato destas ma te nu, eu dll'l!i que 
tslvez hoje tenha de chamar a e.ttençiio do actul' 
Sr. ministro sol.>ro um melhoramento po.ra a pro-
v ineia onde nasceu. o nobre deputado. 

O Sn.. VmnTo : - Obrigado. 
o Sa. Aua.aSTO DE OLlVF-XM: - F a \lei' das ex-. 

ca vao;õc.;. Sr. presidente, e V. Ell. comprehende 
qunnto ê importante· esse trabalho, principal-· 
tnente !'!& barra, .aonde existe uma coroa de nrêa 
que impede a ent~ad_a de_ navios de grandes di
weusões; agora dtret mats que o mesmo enge· 
nhciro inglez, o St·- Neate, autor do t·e\atorio !.lue· 
fui approvado pelo nobr~ ex-ministro dll ma
rinha, ê de parecer .que quanto antes o governo 
mande executar e9$1l. obra ; e como a b!Uc:& de 
excavaçiio que ali existe funccicnando ntlo s irva 
para e§e lim, diz o mesmo engenheiro que ee· 

27 . 
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deve · maudar eonstrnir q~tanto antes •IUlra ba1·ca 
<le excavl\çào apropriada, que deverA •.er_ par" o 
.serdço quo é ohamada a pr.,star d""'~ hat..tõ"~• 
que conduzid<.s por um pe01n~nn ,-apor <lc r e
hoque, l~varllõ os <'ntulhos qou? se ext,-,.hir·e on 
para os baiXl•S d~ Olinrla, e nno pa•·!l " inl•' rinr 

' governo pelo> engenheiros que t<'m sido CúDSul· 
tarlos sol:ire esta materia Eu lerei á. eamara um 
trecho do r~l11tori<> do en~nhcir<1 inglez <> Sr . 
~ente: 

do poti.o. ~ndn o custo dR rofor ida h:trcn de 
cxca,·uçào com •. s con·.petcni.es hatelô.:s c ~eque_"·' 
l~apOt' a rcbi)•)UO orçndn pelo m~smo engenhcn·o 
em lô<i:OOO$, c sendo nus circutnstanci Rs "-Ctuar.s 
em qu~ se achilo a s obras vam o seu progrj!S<O 
nece..sario>< esse,; ohjecto~, J,;, vol pois a cnmarn 
qu.~ a consiWJaciio 1narc.adu de lltO:llOOS <l insur
ficitmte. !.Apoiados.! 

Pennitta-we agora a camara que e11 faça urna 
ligeira. obs~rmçi\ ol ao nobr<) ex-ministro da ma
rinha, ~ aetualmente de estmn~eiros ; ainda o 
auno passa•io, deste mesmo lugar aonde actnnl
mel\tc me a cho , peui a S. Ex. que qt1anto 
.antes bou·vessol de mandat· construir e!\ta b ·•rca 
J e e:tea'\'nl}:."i'l, olierccendo-lhe para tal fim uma. 
-emenrln augm~ntnnJo a- conSignnçii(\ então .. nar
cada. uo orçamentt> p~ra a continna.çff•l da ohl'n 
~o melil<>rame nto do po•-to ele P crnumlm.;o, cm•·aola 
que foi assignada po1· todos o~ meus collega~ <le
_putao.l.o~ por es•a p ro,·incia. O nobre C"·mi
ni•tro da marinha, que não podia ignot'<tr o 
fundamento ·lo minha r~>q uisiçlto , porqn~ a neces
osidade da barca de excavação vem reclamada 
-com t<•da a instancia no r.ela torio do engo)uhcit·o in
:~le7. ~tendo> S. E". no seu'relntorio do anno pas,;ado 
at~ ~e r~f~1·ido n. esse docuntclltL)J. eut.üo n,s 
UÍS$(: qtte l1 !:)0 \'Cl'llO n iio lwceSõlt&\'A do a ttgnlentO 
-da corlsi;:.:3':t>o pl'oposto naquelln. ~•uenda, i'•)rqn.; 
csl!ludo auto.isndo >1 abrir c•·e,LitoJS supplem.:n
l!lres. elle pod~ria nttendcr por esse meio a 
todas as ucces><i·.l~des de semeiTlnnte obra. Por~m 
o fac to e que o.tê l:oj e n miuistcrio da marinha. 
n?i,• se diguoa ex~!dir as ord~ns para cnn:-OL•·uc.~~~o 
de~sa bat·ca ! p , ,.i;t\uto eu, ni\v terei mz:io tl'l 
quei:s:nr-mc do nol>rê ex-mitli!l~ro tia m ai'ÍI!li tl '? 
P ois faço a S. Ex. urna requisl~ão official de um 
objecto iud ispen:>avd para o andnmcnto dns 
·obt·as projectsulns para o m elhoramen to tio porto 
de P crnamhueo, requisição qqP. alio\s ~u a cha 
feita no rclalorio do en~"nhe1ro o. :)1'. Neatu e 
rep•·oduzíúa por todos ll(Juelles qu~ •·• nchi\o 
.nctualtnente cncarr.Jl~!lldos da direc~•lo de •emc
lhante obro, o 5. Ex. deixn ucsta pnt·to Je 
·attenJer-me, e d•'S{lrcr.ll us m c•ts peJiúo~ !Jili'R o 
fim t •io. justo 'li Pm,; o uobn • cx-tuini~ti'O tln m a
rinhtt, '-IUC alh\s niio foi acanhado •·•u au::Hil!Ut.ar 
·ag iJe;p"zas do u\ini~tcrio quo ui•·iglu. · " •l'tll 
QU:llquer !JÚU<) \'<)l'iftcar COIII!HU'Illltlú IIS <lt·~tl . ·Zu" 
fcitns pelo nobre noinis lro com nll dus iniuiste•·io,; 
.atlt~riores todnYin su levu tilniJ,.t. ""' uu~'""nwr 
a dl~Spezn. cnnl a obrn c.lo pu1·to Ju 1'urnnml;uc . .~? 

Ni\o quE!ro eom e•sus nlinhos pai""""~ J jz,;r 
-•]llC 11s dc~pczas quu S . .!::.'<. fez p rw a outro tlm 
uü·, !\ls~Ptu ncecssm·iRs, ..: a·~cln.mn.llas pelo s.;tt·· 
viço publico, u :\o; mn. llz np~nas cs>~ rctl":<iio para 
to1•ntu- 1nais ~nsi\'Cl n nzin1ul tlncixn. ~aio t· uL,.\· : 
nh:t inl.<!n~it·> c<)llSlll'llr ao uvUl'C m inis tro 'I'"'"' 
apenas qu~ixnr-mc de sua injusLiça " do :k 1.1 c x
·cessiTO rigor. 

Parecc-tnt!, S•·· _prcsiucnte, que a camat·n :.:1o 
púde recus:u· uma meJiúa. para alcont-~r-se esse 
grande lnelhm'llmcnto de que tenho fullado ; 
P,enso mesmo qnc o> go..-erno uiio póJo clcixn.•· ile 
.aceitar umn a.ntvrisar.o'to .q11e o habilita a ser
mais fdiz no futuro ua r~al.isaçiio dessa obr~ •.• 

O ::;ll. F touuRA I>F. MELLO ; - Apoiado. 
· O Sit. Auccs-ro o~o: 0 LlY>:mA : ;_ •••• p:lrE'Ge-mc 

.ter cxubc•nmtement•) dcmonstraJ.o que ·pat·a propia 
ceon,,mia tios dinheiros publk.os · torna ·Se nec·~~ 
.~;nrio que ce~a obra seja execnt:tda eoirl tüda a 
eelcridad ... 1Apoi.-,do<. ) A fim de que a cam,,·n 
n 1io pcn~ qu" essa ldéa parte só 1le minha ima
f!ionção, eu direi que esse <i o conselho dado ao 

• Em conclusão julgo do meu dc~er chamar a 
atten~11o de V. E~. paMl uma circumstnncia, em 
reladio :'• maneira porque deve ser feit.a n "'<e
curiio tlestes melhornm'entos ; hem que as obras 
sej'ii.o de um;\ natttreza !!imples, é. com tudo. nc
ressario , p.'l.r ll. q•te produtr.o um ell'etto apropr1ado 
por sua causa, qu.-, soj!io eontinnadus com ac
tividn..Je sem interrup~:So, c qu~ · durante o· se 11 
pro"'r~sO:o n ii:o sej ~o suspeosos Otl demorados por 
m oti1·o :~.lgum, quando não as coi~Mquencins tal..-ez 
i'Cjff;, muito pr<lJUdieiaes, e multo trabalho pre
ciso ·p~rdido. » 

EstA recommendaçilo, se niio me engano, tem 
siúu reprodu?.ic!a por todos lliJU Bll<!s que t êm es
cripto sobre a obra do P "rto de Pernambuco : 
port.ant•) eu pe~~ no a~tual n~bre ministro da ma- _ 
r inl1a que olhe com ma1s ~enedllde. e m<)Smo com 
mais carirhtde para semelhante objecto .... 

O Sa. J:'>otrlmu. Dli: !>1ELLO : - Com os olhos · 
mais l>eneficos . 

O Sn. Acous-:ro DE 0LlVRIRA. : - Sr. presidente, 
j!Í mandei :í mesa. umA etnE;n_da, nuo sei se será 
consitlet-ada. como art1go a ldltlVO ou como emenda 

·ao SJ 22 do preseute artiuo <lo orçamento dn mari
nha; p~-:-: mim é isso índi!l'crcntc, a u niea cousa qne 
dc•<•jo é que pat'll o porto de Pernambuco se atlopw 
nm proc~dím"uto iguot! ao que se ado1ptou pllra o 
encaniunente Jo ri" Maracanã e para a const r uc
çâ•l tlo cáes q 11e se cst:i. ta:zendo nesta córte ; 
fiqM tiO bom seu~ e tiuo U.o gvwrno desprender 
as qttantiaa que JUhrar conv•ml~nte para que e$~a· 
obra t~nh:~. um rapido andamento e uma promptn 
renlisa tão, ó esse 11m 'I"Oto ar dente do meu co
ra~.iio pot·que é na aetualidade o m nior bencfi.
cio que se ttVde faz~r a minha pro..-iilcia . . (.Apoi· 
arlos. J 

Espero, S•·· pyesitiente, qrx~ '' neLual no.bl'e m1-
llistN <la mal'lnha m e sast1fa~a no ped1do q ue 
ncabô de dirigir-11JC; c ~e f!U tiver a ~eütura 
de s~r satisf~ito ·t~<-sta parte por S. E"·• para o 
fut uro, longe de ter de lhe repellir as que i,.ns 
que fiz h a pouco tto aen anteces~or, t erei de tcs
temunllar- lh~ minhas felicitações po:rr t ~r sido clle 
o pr imeiro mlnl~tro· ela marinho. q11e verdadei.ra
l>lCtt te tenhn comprchendido todo o o.lenncc do 
IIHJllto1·nuu•nto do porto de min ha P.rovlneia. 

O :';n. SlQUJ.tllu Qrn~ltoz : -Eu cr~io que ho. de 
t<'l' dtJ a etnal minist\'0 o mcsm•l motiTo de queixa 
q•te tc,·c de 8Cus antecessores. 

O ::;n. A:uou~To Dt; ÚLI\" t;;Ttc.\: - Nesse caso o 
m eu l'l'oced im~nto seJ'ÍL s~mpr<l o •nesmo, pontue 
antes que t udo hei de pugnar com _dcdrcaç"?• 
cum ft!rYor e mesmo eom a nec.,ssana energut 
Jlolos in\erc..ses da província qu.: me co!loco11 
: .. ::stas augustas caderrns [AllOi'tdos.] 

(I ,.;n. ~tQuRrnA. Qu~:IR<••: - Se !ôr eo~o no a imo 
!''' "''"<lo, r~ccberlt. uma reprehcnsãn! . 

O Sn. A I:OUST O DE OL!YI>tiL\ : - Reeebo Solmpt•e 
cmn rcsigoaçlio , o mesmo com muito pr:uer, as 
rept·~hens<i~s qnP. rue ~iin feitas por amigos o 
!'Ossons 11 q11crn \'Oto al!'eiçilo, i>orque !;OU o pri
meiro a confcssnl·-mc ;::rande peccador · neste 
mundo: se o nob1·e deputo.Jo seguisse essa dou
trintl, de certo nllo me . <laria . este aptlrtc. (Ri· 
sadà.<.l · 

A cà.mara -rô que l'elas in<tanoias que ·não só 
hoje r.omo sempre hei .mostrado, para q11e . o go
Yerno applique todos os . dinheiros de que possa 
dlsJ><'r (sem <letrimento . de outr!IS_ll.ecessiàades 
puulicas mais ur~;entes) á obra do m elhoramento 
•lo porto de Pernambuco, seria qu~i temeridade 
da minha pa1te chamar ainda a af.t<mçiio no 
no hrc ministro tla marinha. para. outros mdhora-
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mentos de que careco a miuha provineia, e rJne 
tem tl~ causar maior despeza nos rotres g~racs. 

F arei portan~o uma só re1lexão, que ::;. Ex. 
tomar:\ na con~iJera.;iio que lhe mc1·ece1. &l)!untlo 
o p11recer do muito digno ins;>cctor e capiliio do 
port.l J11quclla pro,·incia, o go..-erno de..-e moUidar 
remover " pharol do lugar em qu< elle 64 acha, 
pluu·pl que e~tá hoje um poucu nrruinudo e que 
car~?-ce úe utna. nova rcconst.t·uc•;ào;. mao.Jo.u~to 
em ~ub~titui.çào construir dous pharócs, um na 
ponta do Oluuln e outro no ~abo de i!anto Ago"- . 
tinbo : o nobr~ ministro sem Juvidil não iguúra 
que a !alta des;es ph:uút..,; nesses ponws tem 
!dto com que muito,; na.vios vão ã. praia ao 
norte de. Olin..ta c ao sul do cabo Santo Agvs-
tioho. · 

:s-uo me parece Sr. pres idente, que o despeza 
para a construcçfto desses dons pharóes, attonta 
a necessidade de reconstruir ou concertar o que 
netualmen~ e.xi~te. sejl. el<cessi~a; toJa,·ia o 
nobre minis\ro fará a este · respeito o qtte jolt:'W 
conveniente O meu fim priucip:>.l e que o nobt·e 
ministro se não descuide do melhoramento ·do 
porto de Pernam bu~o, c por esta occ:-.sião repe
t irt!i uma lemhr:mça q"c o 4nno passa<lo fiz aa 
coll•ga Je S Ex., porém ,;em haver sido attendido. 

E st4s obras, Sr. pl'esident~. pari\ terem uma 
dlreeção conveniente na parttl scieutifica, pre
cis1io de um engenheiro hyd:aulico com conhe
cimentos especiaes: niio ·é possível contiar uma 
obra ue~ta. fmportaucia a um engenheit·o que nã.o 
tenl1a conhecimentos hydraulieos, nem tenha pra
ticado obra nenhu ma <!esta natureza em parte 
ai~Hna do mundo, como é o0 engenheiro qne alli 
ex1ste, o qual apenn~, formadó na Europa ,·eio 
prnlicaL' eng~ubaria pela. primeira vez na pro
•;incin de Pemambuco,. 

Purtsmto, Sr. presidente, para que haja plena 
garntiti:L de que os dinheiros •lpplicados nn<ludlo. 
obra tcnhiio h1ga.r de uma maneira provettvea, 
'"ll\\'<' ffi que o s~verno tenha alli \lln habil en
geuheiro lor da·aulico, ao qual e•tcja i ncumbiua .a. 
din<ccüo de tão importante obra. JApoiados,) 

"ra.•ubem por esta occasiii.o .nu::. posso de1xar 
de claamttL' a a.ttonçlio do nobt·e ministro pa1·a o 
ars~anl daquen .. província; o qual, depois IJUC foi 
<lirit.:ido pelo habil ex-in~pecto•·, Rodrig'J Theodoro 
de l' reitas, e l;<l acha hoje t.am~m mui bem di
rigido pelo actual inspector (ap&iados), é um dos 
ostabel.:cimeutu~ desl.il ordem mais importantes 
Jo imperio; e se S. Ex. não quiz~r contrariar 
a~ vistas ·do aetual inspeetor, dentro de annos o 
arsenal tle Pern>~.mbuco, como estaleiro de eon
strueçiio naval, será uw dos mais proprios · e 
uteio de todo o imperio. (Apoiados. } 

O Sn. SE.l.O.'I.: -Se cllc fôr conservado, o ar
senal de Pernambuco dentro de muitn pouco 
tempo tora melhoram~ntos consider~veis. 

O SR. AuousTO· DE Ouv>:rnA: - Aquelle inspé
ctor, com a devida permissão do S1·. ex-ministro 
d>l marinha, I!St.á alti !a~enJo um guntle depo
sito de madeiras perCdtamenw elaSsífieados se
gun.to as regras scienUficas. da arte de eonstrueção 
no.val; sú assim conseguireDlOS nós remover graves 
iucoovellientcs contra o8 quaes semp1·c lutamos, 
isto é, a falta d~ mad~iras em per!~tto estado uc 
madut·eza, afim de ~crem convenientemente em
pret~adas na.s ]lOS~as ~nstrueções . navaes. Já 
vana.s vezes tem acontectdo entre nos que apenas 
se acha concluída a. construeção de um navio, 
no dia seguinte entra eUe para os estaleiros 
pa1·a sotrrer reparos, sendo a causa prillcipal dê 
tão prumptas da.mnifi.cações o facto de nüo se 
empregar~m nessas constl'neções madeiras em per
faito estado de madureza. 

Foi a.ssim quê antigam~nte, apenas construiJa 
no Rio de Janeiro uma. corveta chamada, se me 
nio engano, U'lloiãO, u.m · anno depois de sahir 
do estnldro foi ella condemnadal 
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Purtnnto, já vê o nobre ministro que a este 

r espdtu um grande sm·viço pô le fazer a t ., do o 
impcrio o arsenal de Pernambue.:., se S. Ex. con
seu tir •1Ue lã se vjio amontoando ma.J.eiras pro
prias para constrn.eçõcs navaes, porque dentro 
âe p_.ucos anuos o g.>veruo poderá contar alli; 
eonl um grü.nde depos ito de mailciras sufficientes
para r~"Ou$truir p.uw de nossa e3qua•lra. 

0 lliJRl'te que ua pOUCO lllO deu O honradu de· 
putaJo pur ;\latto-Grossu, l embra-me que eu Je\'O 
laUlbcn• eh:.mar a atteu~ão do nobre ulini~tr~ 
para awa obra que se est á. construindo na pro
víncia do ~famnltiio, q.ue "u julgo ser da lllais. 
el, vada impurtanc!o, 1sto é, o dique. P elo qu<!· 
tenho om•ido div.er, creio qut o gúverno não t~m 
conUnuado os trabalhos de,;sa obra co•n a ne
cessari'l actividaJe : toJavia é certo que · eu~ é· 
ur~ ... otis.c;ima .. p u t',LUe utln.;~t nós P.od0remos ter 
uma ;,squa ura sem q 110 haJa u m d Lqu.:; nondd os
na.,~ i v~ possii.o sttr cx.aminaUos, afim J.e soffr~rcm 
a.cJuell~s r&paro; J e que ca.re~rem em tempo op
pvrtuno , e var;.\ que elles uão se estragueau CC)m
tentu. ru.piu~z, e pv~,;•lo J11rar mais tempo. 

O J\<)bL·e Joputado que se n•scuta ao pé de mim 
(o i;r. Viriatoi ~lvez tenha i nfol'rnações mais 
circumstnnciadas ácerca do estado daquelln ubra~ 
e q ue poderà c:ommuniCllr ptiL't ieular ou o1lieial
m~nte ao Sr. ministro; no em tanto eu deixo ntsl.a 
parte ao c•'iterio do nobre ministro da marinha 
proceder confoL·mc exigirem as necessidades cl •:ssa 
obrn. 

Em' vi>ta do quo disse quan.lo encetd este 
debate, promettí não entrar no dc~cnvvl vlt.nento· 
do~ ,-,,riados assnmptos que se r eforem á ropar
tiçilo da mal'inb.a, e sobre os guaes em outra~ 
occus•ües eu tenh•> discorl'ido tão elttensamcntc : 
e esto meu silencio não é senão um ucto de u~
ferencla que desejo praticar para com o act~al 
Sr. miuístro. Conclum.lo eotas br<vcs retlexues . . 
que enjulg~ei dever ~azer ~o in~resse de uu~a !>b•:a. 
..ta m:nor tmportancoa, nao so para il pl'úvmcta.. 
de Pernambuco, c<>mo vara todo ·o imperia, eu 
espero que a camara em sua nlta generosidade 
""'' d.J!xará Je appL·o,·ar a medid•\ que pnra ene 
:fim tenho de sutimetter á sua benigna. o s~ne
rosa deliberação. 

r.;ão ~ei se ~ ~menda q_ue se acha ~obre a me_s , 
pó<.!" ser aduutttJa no ~ 22 do art1g~ e~ dis
cussâú, comprehendendo elle u ma auLonsaçu>~ ~er
IWtnent.l. Cinjo·me pol'l!m a estA r espeito intrura 
lllUut~ às deliberaçoes d9 V. Ex., comtanto l]Ue 
a meJtda proposta na emenda ou artigo pMse,. 
e pa.ssB quanta ant.s; não ó poss ivel proteiar 
e •·•t.arJ&l' por uuús tempo a r ea.Jisaçiio de uma, 
obm de 1ant.a magnitude, e de uma tiio cl.·vada. 
itnportancia. (.-ipoi<tdos.; 

o S r. ~lcndos de Ahn.<>lda: -Sr. presi-len
te o n~bre deputa.do que acaba de s~ntar-s e niio <JUiz 
combater o orçamento da marinha que se ael:ta 
em >,~iscussiio por defcrencia, CO !!I<? · se e:xpressollr 

' a pessoa do octuo.l honra.do mtntatro d.eua re
l•artiçilo; entl•elanto Cll~ (ez n!guiDQS CODSldCr QÇÕCS • 
a re:ipt~ito de uma verb_a do mesmo orçamen~o
c em rela.ção ao p rocedunen!o do actul!l .sr- m•· 
nistL·o do~ negocias estnmgetros c e:x-mmlSt ro da 
marinha que me parecem digllas de alguns re
paros c ' 'lu e 'procurarei contestar. 

Eu nao contesto, Sr presidente, e creio que · 
ninguem contestará, a importancla da ob.ra do 
mell1oramento do porto de Pernambuco:. mas en"· 
t~nào que o nobre deputado foi Jl!Uito injusto · 
'I uanuo censurou o proeedunento nli:o so do nobr~ cx
minã.tro da m:~.rinlin, aetualmente de estrnngetros,. 
como <l.c seus antecessores, fw.endo crer que elles. 
ti uhilo s ido pouco cuidadosos na con~trucçtl.o dessa . 
obra, no seu adlaotam.ente. _O nobre depute:do .. 
declarou que essa ob~ neeessttav~ de ;una mator
subvcoçiio-po.ra ser. feota por usun d•zer de um. 
jacto e por partes. ·Parece-me que o nobre de-· 
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-putado nito l.!m muit:l raz·l·•; niiu v jn!IN mnis 
zel o;;o dos intcress•.'S <lo pair. ~tu l"•'IR~no :1 esse 
mellwrnmt!nt~> do que os di::onnR antcces•ores <lo 
actu"l Sr. ministro da madulm, pot'•jllllnto olns 
discu~sões havi<las ncst" camurn n•.•s nun .. •s an
teriores s•J vro\'!1 q ue honv<! dA parte nllo ~·'I •los 
digr.~s . min1strns da Jnnrínha .. mas do!" :oiCu.;. tl~t'n· 
t e,; na proüncia de Pcrnl\tnbnco, todo zelo nn 
-construcç;hl d~ssn ohrn. 

O 511. AI.:<OCSTO 01:: ÜU\"ErnA:- Quem }W.:J\"OU 

i:tt-o? 
. o Sn. )ft::m:·:• uE Ar.>tEIOA. :-0 nobre dl!pttta.!Q 

. deu-nos uma provn disto dec\nrando •1ae o nctunl 
inspector ch• arsenal de P emn.mlmc•> e o s_~n 
unt~ce~sot· e~forç:\rllo-se muito pm·n lc,•ar a clleao 
~a rias obras ... 

. O· SR. Au<n:~Tv DE Or.tv t:tr." : - Niio fallci 
'itesta. 

·O SR. :Me"DE5 D~ Aonuoo~.: - Fa\lou a r.~
peito llc ouh•as obra.s! m:ts Sêjulgn quo n~ ngent:~s 
do "ovet'D•) for .1n ;-.elosos 11 1'1 desempenho •lo SlHI~ 
func'Çõcs, que têm feito s r nndcs ben~'"'"'' " " 
P5>•·to de Pcm:unbueo paroce..mo que n:~o h-, m
-zão algunla da parte do nobr,, dcputn,[o pn..r1 
-condemn<J.r os aol>res mini•tros •.. a1'"''" .te olU\ 
censura, •1uanuo elles. pn:n se dll"t!l'''""nl n<t ··nn· 
struCI)iiO dessa obra tmhao de onvor 11 "~" ''" ··~n
pregâuos a .,nem o nobre d~putA<Io tnut•• Hl•l;::ut. 

Ex.a..nin..tndo os ú1'4:.a.r. wntos tlt; u~inhHtlt'Í. ft .ln 
1narinhn·, no t•) qllG o nnb 1·o di~putnd~l 111ln . t•l\'U 
1:'A.7.àO qua•l4lo d.ect nr•)lt quQ nn~ ,·ct·h~te dt~C1"t~tLlll:l~ 
pOr \"O.l"itl~ VC7.C$ p l'lra essa nht"n 1lU•• hnt\\'1'~ t,.ll•t•) 
-o zcl<> uem a melbot• vontade pl\rn n•llnutal-n ; 
t ejo que antori<>m len te para n me s mA ohr.t •lc· 
-crei.Ou-~C · (SQ:OJOS, 00:000/P ijep()i~ c R!;'•lrn llNI : tk• l.~; 
-vejo q11e se g-ast:\r il:o com elln no nnno flll~~~~:l•> 
92:00US, cmpr~ga.ndo-sc grandu pRrtu UI) mat ·nnl 
-que tkm àe con tinuar .:om clll\ nu (•O l"l"l'nlc 
..,'l.nno ... 
. o Sa. Au~usto DE oi.wo:m~ :- QuaUL<lS aliiiOS 
h a de tevm· a obra.? 20 nnnos? 

O SI\.· :!.h:,;DES D~ Al.~10:TPo\: - Soj:io 1!1, 2111 
quantos forem, o que di~o é que o nolwe d~pu
tado n lio ten1 mais zelo pnr!l. trabr de~tc ne
gocio do q ue os oob•·cs ex-minis~roo; da mnrinhn; 
pelo men()~ n.os trãriio tanto inte~·e.,s~ como o 
nl)bre d eputado, o nssim deveri:t acont~ce ,·, p ois 
q u.; são bt•ar. il~irtM. 0 In6lh •Jl'Sment•.> d•> pn•·!o 
de P~rnamhuco é l)bra •l e s umma Jmport.'lne•a 
nito só P''ra os. int..lres.~es espeei!les 1\n•}lldln p ro
vincia, cc:,tn•) p:u·a o Brazit etn gert\l ; os n fJbL·cs 
ex-nlini~tros t inhão pot·t.acto to.ia a con~idcração 
-cclll est e: obj~cto ~ a 1na1·inha do gucrrn, com o 
.a. m.ar i r~ba m~rcante, sent.~ln urgent e ncccsshla'"k 
do m ei!Jorameui.O desse p -rto. 

Oo·a se o nobre ex-ministro da madnha tinhn 
tant,) ' inturesse como o nnbre de pntttdo n'' :vli
.antameuto deS >Il. obra, já \'ê o n<-b•·c dCl pntAd·> 
qUe ·o honrtl.UO ex-ministN havia .).,• ftn aru·'o\"R 
os e;;forços para nttA!nder .1-s ncees>~i•ln·l~s J o:;sn 
.eons trueção, 1aavia de pr•JCUt"A.r p"r tod•):< os U\t!ios 
;\diantal-a, havia Jc ouvir n pessoas compcto!ntes 
na. materia, havia de p cnsal' muit1) Sl.•Ure e::~tc 
objecto, em vista das inforn•a çõcs que th·csse }lo 
intercs~e ·~ac in~pir:wa a llbr ll , •lirig ir a sn·\ clln
s tnttçã<> da melhor maneir11. Vi: pois o nobre dc
putad•> •)UC s e o rllelhorament~ dn Q_orto d .-> l'er
nnmbueo não tem tido outo"n direco,.no al•!m da 
que existe, é porqnc· niio tem sido isto possi\·cl, 
não ohstnntc a importa.ncia da obra c n n Clces
s i • .lndc 'l" e .-!ln se •tlth-•e. · 

Nem vejQ qnc o nob re d~put.ado pelo fact? 
de apres<>ntar o rela torio de uut en~enheiro IJUC 
fl)i examinar a obra. dcmanstm5se que n mesmn 
<~'b•·a devia ser r~ita de um jacto, como o nobre 
deputa· lo pretende, on a indn em maior r·s cnln. 

O Sn. .\t:·;us·ro ut: OI.IVI!.l llA : -Quem Callou 
em fazer a. obt"ll de um jacto ? . 

O Sn . . liJ1SDt:s l) i,; AL""'"' :-}>elo que eat<lu 
e leu o no•u·c do)ptttado, mio se põdc concluir 
out ra C)\lSa scuiu q u e 11 obru do mclhora anento 
dcss<) p;;.rto não deve _parar. Ora, é isto o que 
110 tem tõlto :· ·essa obm não tem para1\o; tem-se 
d~speudido com clla uma S011l1na n iiO pequena, 
e tOda , -ia pouco se excedeu ·dn , -erha ultima
m onte· decretada. E note o nobre dep11tado que 
se acaso a obr,\ demanda$Se m•lior dispendio, 
ó ~;oveml) não havia. de reeusal-o fazer pelo 
f:act<> d c n iln ter o or çan1en to uma verba. maior • 
luwin por · força. de s uo. nec~ssidade de~pend.:r 
u•nior sommn, como fez . · 

O governo attm1<l.eu preci~amente ao quo de 
111omeuto impo1iava mais , tL·nto11 de canatisar o 
p<>rto de P ernambuco c desob.>tru.il-o : i:>to.. se 
torn f~ ito ; t.:m-se a ugm•ntado .. m11ralba quanto 
e possh·dl mediante a gercacia dos empregados 
q ue 1uerccêrão ao nobre deuutado tantos elogios ; 
tem -se t ratado da exca V:tç;lv daquclle poa'lo , e 
o rcsttlt,tlo de tudo isto é que 'O porto de Per
nambuc.:~ hoje ruhnit.te em si embarcações de 
maior calnd•>, embarcações que deroandão 16 pé3 
de agua~ 

Como pois o nobre deputndo vem aqui fazer 
>~O nobre ex-ministro da marinha accusnçito d e 
n•to t~r sido zeloso, não ter most'raJo maior 

· J os..-eHo 110 melhorl\mcuto desse porto? E11 lo11vo 
muito ao nol>t·~ 9,eputado em solici~ar do go· 
\'Cl'tH) um ma.iol· eutpttnho em l ~var o mni::i bre
vcm~ntll "ssa. obra ao fim ; é Isto muito louva
\"Cl, m11lto justo, mas o q11e não é lou,·avel, o 
•ill'-' não ~ justo, é querer ac~usar os anteces
~ores do nobN ministro de culpas que o1io tem. 
QuQ interesse teria o governo an\etior em não 
11\clhorar o porto -de Pemambllcu, quo é um 
dos princlpaes po,-t..,s do iruperio, um de seus 
arsenacs, o centro de uma estnçi'<o nnval? Ha
via d~ qu~re,· _o l(over no n ruína e perda d•~ 
J)Orto,- se. havenuo ncccssilaJe de d11.r maio• 
impalso lls obras, de.cretadns . não o fizes~e. E 

· poderia procedc1· dest:\ s orte ? Havia · J~ con
sen tir que n nos:;a marinha l!oJ!rcs<e? Ndo \'ejo 
ra~:io pm·n admittir-sc semelhan\·} hypotllese. 

Se o nobre depnt.'\.Jo, repito, concorda· em que 
os . agentes .do governo D&'Juella província si'io 
rli~nos de elogios pelo empenho q uo tem t ido 
etn tra.tar lle ouln\S obras, SP, por esst~s a~en
tcs é <J.Il•! o govemo vê, adminhõtr:1 e ftocnl isa 
as obras do porto de Pernambuco, n 'lo lla ra.zão 
paí·n se ccnsttra.r o governo por este facto, •levia 
antes p !lo contmri(, receber ·elogios da pn1·te do 
nobt·e ilcputado. O q ue me parece que o nob•·c 
dep•ttado J~yeria fazer era, visto que tão zeloso 
se m ostrn pelo m elhol'.unent.o desse po•·to, re
cbma,· do aclual nobrê miuistro dn · mnrinba 
que n iio c~sse .;te aeti'llar a constr~•c~ão dessas 
ohra~: set·m um con!·u~lho, ~m · p~dtdo, um~ so .. 
liei t,'lção ; mA• niio dizct· qu~ .seus Hl! tecessor es 
n ·io tinh·iQ·proced\do bom ·a ·este respeite, niio 
tinhão dado t;Q.lo o impulso q ue n <)br•l merc~, 
niio tinhão attendido ao que disse o engenheiro, 
ttutmdo pela · citaç!lo que •> nobre d~P.utado fez 
do 1·etntorio dess•! engenheiro, jus ttficauo se 
nchn ·O h~nrado ax ·ministi"O da marinha quo 

· deu a essa •;bm a direcçno que julg.1u mais 
ncert:\dn e C<Jnv~niente. Logo que o governo 
comprehend.!U· a necessidade ,tess•> m~lhornmento 
a obra niio tem pal'.ldo : desponde•t-se no rmno 

. ultimo !12:000$, isto:. ~. 1 2:000~ mais da sommn 
, dccreta.la, ~m~··egnndo-sc grande parto em ma
. tcriae"' qne h ao de servir no a.nno !-eguintg ; o 
· que b em prov:1. que s e pr<~curou dar a essa 
obr,, n:to pequeno <leseuvoh·ilne uto _ 

Demais, n ,'io l•asta diz~r que uma obra e ne -
ces.<aria, é preci:~o qtte haj~o recm·sos parn fa
Z•' l-a , siio inJispensaveis estu1o~. uma terta 
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dirccç:lo, um eomeo;:~ emfim : nit11 se pó le faz;;r 
- t1ujo ao mesm" t.empo. _Hoje o porto de Pl!r

namlluc2, c~mo_ dts~e. - Já admitte na\"ios que 
dem!ludao lu pes de Qgtla, o que e devido aos 
trabalhos dd nma barca de exca..-aç.ilo ; se a"O· 
ra se 1emon strll a necessidade de outt:t barca 
de mawl' força, o governo nnturalmente ha de 
l ançar mão cdesse ··~eurso ... 

0 SI\· AUGOJ!T~ DE ÜL!\"I::Ita:- Esta ncc<!ssi
dade Já est.n demon,trada des.le o aono pass ado. 

O Sn l\fE:<DE's nll AÍ.><EtoA.:- Em'juanto n ão 
hou'"e_ nec~sstdade do emprego desse meio, Çtlmo 
poderl~ o govorno faze r ao mesmo tempo causa~ 
que nno eri'io> oppm-tunas.? 

Ainda urna outrn observação. Parece-me que 
a manelra P "r que o nobre de.pntado arnumenta 
nestn ca_sa procur,•nd~ despe~tar o ciume e ~tre 
as provtnc!as é rnutto inconveniente e impr.J· 
prio- gasta· se tanto com o 11queducto dú Ma· 
raeanil na eõrt~ , eom o gaz etc. e n iío h a 
dinheiro pnlta o tnelhoramcuto do J>Õrto de Pe•·
nambuco-et·n n ~ces~ario examinar se a obra do 
melhommento do porto .!e Pernambuco esta\·a nas 
mesmas eircurn~ta.l!_ciaa que es;as a que S. Ex. $e 
refere : se se podtao emprcl):at· os mesmos c:api· 
taes e opcrn~1os, se havia opportnnidado para 
o ía?.er, e niio excitar e.~e c.ume tão mal ca
bido, porqltrl t~nbY _d.irei~o tem e<se P.Orto com~ 
outro qualquer liu Lmpcrto, dtlmonstrada n u·t i· 
!idade, em serem melborados; toda• as obra; 
lmportal\tes construidas em qual4uer provincia 
slõ dignas _lia attençã•• do gov~mo, nenhuma 
pó:le prer~ru· n oat rtt ·senão qttando a necessi
aadc mosl1't\r a conv~niencia dessa preferen~ia. 

Fallou tAmbem o nobre deptttado em urna obra 
que se llBtá construindo em minhll. pt-ot•!ncia · 
dtss!' 'que o honrado ex-mi.nist"o da marinha n:'i; 
bana uunbern ~Ido zeloso com essa obro t•efi 
ro-me ao diquo do Marnnhão. Agradeço ~o no
br~ deputado pela parte qtte me toca · como 
~arau~lense .>. : como depul.:ldo por e~•a pro,·iu
Cla o tn~ere~~e que to:nou por uma cbr:t qu~ 
não) só e_ conven1~nte nquellc porto como a. to· 
do o p~tz ; mas lllc parece que ainda nesta 
pnrte o nobr,, deputado n:To f,>i bem aconsell•a
do, nilo póde dizer qu~ o h"nra'l" c:~:-rnlnistro 
nõ:o ~o~ desvelado nessa construcçào. O honmd·> 
ex-mrntst•·o f•z tndo IJ.ttl\nlo ;;e pJdb exigir ; 
mandou fazer os cxamr.s· e estudos · necessarios 

· para cssn obra por intermedio do honrado actuat 
P!~sident~ do M~:anb.iio>, m,mdon. uma commis
sao examm!lr o loc.~l on:le se havia de fa?.e•· 0 
dique, exo.ma ·a qu~ a c<>mmissiio proccdl!tt n>io 
t<ó com os engenh~iros que na provincla se a cha. 
viio, colllo "?m. Utn flUe ·daqui foi especinlmente, 

· e a quo· Ml>•st•o o illustre · cher~ daquel\a est..1.· 
- 5·.il> na,·al; o h anra<:lo e!.-m~ni;tro emfi.m prom
•J rou provcr-:;e de t•>d~s 4!1 Lnf.wmações naccs~a

r ias t>>r.rn a . constntc.ção da obra. Depois qllc se 
fez o or~amento e exames. ord~non q•te se prin
c!Jliasse n sua construcc;.ào jft. res"lvit!a. P"r se11 
dLgno antcce •sor,. e não. e.Jn<ta f.(Ue puze$;e 0 
menm· embarnço á su:\. contin:~ação, untes mos
t t·ou todo o interesse p ara. qne t.enltamos tlm 
dique tão ucccssario á. nossa marinhtt. N:l·1 sei 

· p<l!'tllnt" ~om que fundamento vdu o. nobre de· 
t>utado •hz~r qun o -honrado e:.:-mini ;tTo· não 
olhou. para essa õbr .. t, não tomou totlo o ínte
reS5e q11e eU"- inspira.. Eu sou filb<> do ~[ara
nhão. dcpll~:o.do por essa pro,·ineia ; P·Jr CCI"to 
S. E:t. nito póde tet· maior <.>mpcnha do que 
co. por ver c .. sa ob•·a · a.eabad&, · prestando os 
set·.,.iços que o pa · z r ect .. m,n, mus niio · ~c i dcs..;e 
facto. que o nubre depu~a.do aqui declarou. Quando 
mesmo me parecessa que o go\"er no nilo ollla. v:i 
com !al'O't, com o afnn que. po•.k•u ter · os q11e 
hilbltão> aquclla provincla para uma obra de 
tanta importancin, não . vi>·ia dizer na camara 
que (J goYern~ n>'io · attenlia pam a proriucia 

~t3 

do :Maranhão como para t al c tal pro,·incia, não 
a P_ellaria para estt r~urs .• , qu~ não pót!e t<)r 
ca!>itnc!Jto nv 11os.;v pw;c, •JUO uuulmm re,;ultado 
ut!l. pode . dar, e que mcsuw não · me parece 
mu•to- bta.Zlleiro. 

O nobre · ueputad.o t'd tJriv-se :linda a uma 
obt·~ da ~uo. pro,·incia , . nn pha rol do P·>rto do 
R~~, rc: dLSse 9u? esse phat·ul pr.-cisa -ser des
tr!lto.lo e ~ubst•tuJdo> ~o·· dous uutrcs, um no 
cabo de Santo A;;ostmh·> e O!ltN em Olind"
Nilo sei se quiz 'fazer uma '">'·a censura ao 
nobre ex-ministro dâ marinha, creio· q ue não, 
paNce·m_e q ue &.Jii&Dns solLcit·o u •)Ue se dó;se a. 
este pt'OJeeto mats prompta uxeou•;:1'l ; é tambem 
nest!)S tcrmf)s •rue !:J.lln o M h rP. ex-ministro da 
m:mnha, no sett t:'io interess:tnte relatorio · ahí 
mostra que não. foi. atiJP.io ot essa projectn, àpre· 
s~nta 11 conYem encta de sa levai-a 'ti efl'eito 
\:ISto que o pharol que ex.ist e em P ernambuco 
nilo presta ·t odo o beneficio . que se· devera es· 
po.ro.r. · 

_ll!ns · se . acaso o nobre deputado com o que 
cl.tsse, ntatufe;tando ou npon tamlo a neees~idade 
dt taes melhoramentos, qniz fnze•· umà cen
surn M no'bre ministr., , parece-m·> 1UO tambem 
niiu foi bem aconselhado. . 
. Não tendo o nobre deputao.!<> descutid•> nerih.um 

ouko ponto do orçamer~Lo <1.1 marinha ·nlém dos 
tres rlc que fiz menção, res~rv,>-mc p!\ra tratar 
dP. "utros pontos quando nl:;um ·nobre membro 
combater essa orçamento. c por n"Ora ponho 
~ui termo a estas · retl o.xõe~ sngg

00
J ridas pel 'l 

dtSCnrso do nobre deputado por P •:tnnmbuco. -
· O S1•. Rtbolro <.l o .,...:,'n ,l~:.;ac.La.,- Sr. presi · 
dcn~d, s~ndo esta a pânL~ira vaz qac tenho a hom·a 
ds fallar este anno nesw l'•!Cint.o, paderia se.,uü· 
a pmtica estatni.la por dil'l:et·ent~o; cullegas m0 ons 
de, e!!' relaçt'io b modifi.oa~L5~s •1ue tem soffr!do 
a. P?1ltlca, ''stabelecer tm a s u.a posiç•io; m o.s 0 
receto de d•sagrad,Lr a Y. J::lt. e ú Ca$a.· nle 
t_olhem de dar maior descnv.,h·in>ento a esta 

·idó». - Reeoio de desn:zmd:n· a Y. Ex., uorque 
t~,nc q11e uma nmplitU:de m:t iur dada a ti m tal 
pensnmcnto f·t~.a com que V . E~. u> c chame á 
urJem da . rnateri~ p JSl!l c111 disen,;s·io; receio 
de <~,esa.g1'aunr. 11. ca~a. p_orq 'u Ei a ,·.,j_o tiico pouco 
deseJosa d~ dts.:na•ao, tno nmante, tno ••Stt·emo$A 
pelo Efflcaz expe-ticntc d>\ t"<> lb a (>·is-tcl'M), qua 
t.emo que se pur v entut·a as mittha. .; idP.:as th·e
r~m~ llla.i~r descn\·ul~~ime.nto , y~a im isto a pre
JU.dLMl' n t>S meus coll•gits •1'" r•e•lido a pala· 
vra P.oiJre a mo.t~ria um di~cnss :l') . c ê esse 
certamente um facto que cu v~nnoJo nlgum de
s~jo c~usar. · 

Seutiores, se os ssntimcnto3 iJnssoae •, s~ a< 
S\"mpathia.s pudes;e!fl unic;tmcntc dominar o 
h'ómom. nilo tet·io. CL1 conhlo tL esta t ribuna 
p&,t'a expendcr pcr,tntc a camara nl;;nm11 • ld&ns 
que tenlto do enco!itro ús cxp<Hins no r<~l:l.torio 
do ex•mi•ü~tro . dn Tnnrinh:t, e <} ll~ eertnme•lte 
s ito adoptadas poc. seus c·Jilega•. E•scs nobre< 
mini,tro~ ~?Crnlment~ tne mer~cem tadn a snn· 
pa.tb.ia. $ affeiçiio ; tenho mesmo· entre elles ·um 
li•itnem ~" •JUéUl co nsidt:r ... ., cômo amfg•),. e a ttnem 
devo respeitar . eotno nH:'n m~"!ilr~ quP. fo1, o 
nob•·c ministro do itnp"•·io. :\LLs, ~"nhol'eS , o 
d~ ver e a obrig>l.çiio ~m t\')nit l\ forço sôl)re o 
ltOlllelil. politico ~apoi~tdos) , niin se pÕoi.! ell~ 
deix&r nem dominar 11 ~"1 .oli rigit• p~!as a ffeições 
ou . t>elas $ympa.Lhias; outt·a. é 11. midsiio qua 

·lhe incumbe. Ellc repN<Cuta ll!ll pen.amento, 
pel:l idê:l.; e este pellSflm~uto, osta idéa , re
clanl':io dello n s ua cxpJsiç,\ o em t odtL3 as con· 
dições da vida, pllr mnls penosn que seja . 

E", p »is, sellhot·c$, a posiç1iu politica e!ll que m e 
:aeho c~l!ocado, os de~~r~-< 'l<l~ tUC unpõe o lugar 
d•l r~pNscutante do pat-tido liu~ral qne me fazem 
sdbir a esta tribuna. · . 

Hoj.::, s~nhorcs, que alt:ts qucs t;)es políticas 
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pair!\o pvr sobrê l<>tlvs os espíritos, hoje gue todãS 
as intcltigencias ;c uccupiio cOm a itléa das refvr
mãS (apota<los'!, j i• •·da ti vamc'nte ás incompatibi
lidades, j:i relativatllCatíl aos circulo~ .... 

O SR. ARAUJ<> Lnr.~: - Desgra~adatuente. 

O SI:. RmEJr.v Dll Á)<toll.~l> . .:- • • • digo que 
sinto pr4l'fnndamcnt~ q ue e-sta dis:cu3sii.o não per
mitta e:...P'jr ampl~mente as minhas id·Sas a tal 
rt'!speito, e qn0 ap01l:lS possa. expõr 1nui ligeira
Incntu, con1 l'CJ!'\~:'o :\ m!lttl'ri~ em discu..;sfio, algu
ma cousa a tal •·esJJCito. Nito me e~t.mderei , scmbo
re::;, nom istu 1nc 6 pt"'nnittiJo pc:\\) regimc:!l.,to· 

O Sr.. Pm;.~w>::<"rE: ...._ Siio possu aduüttir que o 
ntJlJr~ deputaJc> entre nessa questiio, porque ne
nhuma re!à ~1i..1) tem cou1 a. 1ua.Lel'ia ~Ul JiScltssão. 

O SR. Rw-.., ,o •·~ .·\.xmtAD.o.:- V. Ex. perdõe: 
se nlê deb:ar Bflia.nLal· mnis oito ou dez palavras, 
verá que o 'l_lld ,·ou dizer ~m intima t·olncuo com 
a mat~ria. t<i111, us incompatll>llidades tc•n.lig,wuo 
com a matet·ia prcs~uL.~, porque dias se podem 
estender a alto~ empro!g&dos da repartição da 
malinha. 
UlL~ \ ' OZ : - Gu.trde-,;;e para quando vier do 

senado o pt·ojecto 1·espectiYo. 
O Sr. . .Runmw D~< A:>:nnAnA:- Se um dos pon

t os em que se bns&a a mate1·ia das incornpntibi
lidadc3 e. a ilk-gi;.ima influeueia que por ventura 
púdern cp1pregar e~rtos fu.uccionarios na manifes
taçiio do v v to, é certo q u~ tcw ligação essa matcria 
tambom com •L tllâl'inhu.. (Ri$adas.; .~ 

E', pois, cüt rolac:<o a e~te facto quo eu tocnrei 
muito perfunctoriamente na idéa das lncompati· 
l•ilidadas. 

Quaudo mesmo se me pudesse a •·gnir de eahi1· 
um pouco da mate,;a, -pe~o desde já a V. E". e ú 
cusa a sua b,l.,cvc,)encia para um orador que é est~> 
a primeira ve2 qa~ 1:>11:\ este o.nno, c que tem por 
si pl·cccdl!uteii, p~rque obs~rvd que em todos os 
or~ament<>s Jiiicuti..Lus a te ~ora mais ou menos se 
tratou da p otiti«t g.~raL Pl-ometw a V. Ex. ser 
tão brev~ qne "indà nesta sessão ho.\·erá tempo 
po.t·a outN fallnr. 

O Sn. PnESIDE:<TE : - En1 occasião opportuna o 
nobro deputado CXJX!n.Iet·á tl e~t., respoito as >;uo.s 
idéas. 

O Sn. Hrm:mo DE A:<DIUD.\: - Direi apenas 
muito rapi~amentc o sêgu~nte : o p;·in~ipa.l a .-gu
mento com ·qlto se o.1aca a s lDcompattbtlJda.des . .•• 

O Sn. PnESIDE~-n:: - );iio posso deixar o nobre 
dcpu.Uldo contimtM n~ste a ssumpto. 

0 Sn. Rrm:IRO llE ANDRADA :- Nesta circum
stanc!a, como uão des~jo ir de modo algum d~ 
encontro à YOntndc de V. Ex., apenas mani!~st.a
rei qu~ nii.o jul;:;o •}Ue baj:1o razões com que se 
possa sustentllr <lllC as inoomvnlibilidadcs sãú anti· 
con<titueionaes. Desejayn estcnd.;,r-mc a este res
peito ; ni'io u po.<SO faza,-, p ois que a vontade de 
V. Ex. m',) tolh(·; ma~ clest.le jil. prc.testo que se 
niio me cmpenl10 n<•sta. questão eom um orador, 
sem duvida de t.'l.len~o muito transecnc.lente para 
que cu possa 1.<~1· n prctençilo de seguir as suas 
pegadas, nito c por falta de vontada da mlnlla 
parte: ser: a imp~ssivel de facto, porque V. Ex. 
não oconscn~c, 'l'ria impossh·elmesmo pela minha 
Yontndc, porque cu nunea desejaria contrariar a 
V. Ex. 

y,•jo-ine obrigado, senhüres, a inutilisar patte 
dos apo;:tamcntLlS que tinha tirado para fallar 
sobre C$ t il mat<'ria ; ~ cu tinha a prcto!)ção, talvez 
audaz, mas <lmfim jnlga..-a possível , de ligat• algu
mas questües de política geral o< matcria especial 
de que tratamos • .. 

Declnro qu'' me \"cjo completamenl.e tolhido, e 
como que coacto, obrigado a cingir-me unicamente 
úq11ella~ ma\~rhts que estãc> infimamente ligadas 

com o or.;a.mento, ou com o relatorío do nobra 
miui:>lro da marinha, a ponto que nada posso 
dizer sobr'* pc:;litica ~e,·a!, visto que. hontem ~ive
rcio a benc\'ol'encia de usar do grande remedto da 
,·ollw, e assiin nos vemos cvllocados, como geral
m~nt.. $0 diz, ~ntre a c1·w: o a caldeirinha, ou 
entre Scylla e Cll.l·ybdes, ~r um lado, tendo a 
V. Ex. arn>lld~ com o rcgtmcnt.o e p~ompto a 
chatuar iL qu..,st.ao uq:t"Ue deputado que se desviar 
da mut<lrin dv orçamento, e do outro a nobr,, maio
ria da camara sempre prowpta a ~·-ralhar a_ dis
cu:;são quando lhe }•arece que calá l.SSO nos Jnte· 
rt!S;es do governo. 

u,. SR. DE~to·uno: - Estamos a.lSde J utho . 
O S11. RmEino D~ A..•maADA: - Seahores, diz o 

relatorio Ja madnha ueste anM, t ratando do avisJ 
de :h de D.:umbro de lll50: " Que os individuas. 
perteu~ntes às ·dilrere.ltcs elaucs da :u·maJa po-. 
deráõ dividir os S<!US Yeneimcnt.os· com suas fami-

' lias: exclue, porém, ücste favor as praças de pret 
~ marinheiros nvul$os. u _ " · 

E' esta uma das disposições que YOU analy
s • .r c combaicr. E• lact~, senbores, que o nobre 
ex-miuistro da n1arinha declara que se1·ia me
lhor <IUe se sogulgse o con t raria do que dispõe. 
esse nvi$0, mas ao mesmo pas~o dlz que não. 
~e anima n fazer alterações, a regulllr a esse 
fact.o ; comquanto muito de&ejado, porque as con
t inuas dcsetções, as molestia~ das praças de 
pret e marit1heiros avul~os tornariiio uma tal. 
meJ.iua s11.mmamente dispendi•lsa M estado. Se· 
nbu~as, .eu julgo que se dcvoria. pesar de um 
lado o di:>p~ndio· que 11 aclopção ues~a medida 
traria ao thesouro, e do outro o sarviço que 
pt·esta ea~a marinbagem, e então_ se ílSta segu!'da 
cunsideraçilo pesasse mai;~ ue,·ia·se·llte conceder 
esse:> fai\"otcs, q11e directamcnte intcressiiu a 
sUãs frunilias. 

E. certo, senhores, que o amor de família é 
uru incentivo muito · forte pam que nos entre· 
"Qcmos ao trabalho, a teodoneia natural de>. 
humem não ~ certamente a de trabalhar, quando 
elle Lt·ab:l.lba e para dab.i tirar um l"OSultado, e 
um dos moveis que o faz pt•oeurar e$se resul tado . 
oi o intcre;.se Je sua familia, 1ntere~se nobre e louva
vel · ora, s~ <> nobr~~ ministro r.aconbeee isso, para 
que' bn de cuno;entir que fi>}uem es~as praças 
privadus por mais tempo de;;sas vantagens . 
,1ue de direito se clev~m conceJer ás suas Ia
milía.s? 

o Sn.. l\b!Sib"TR~ DOS Nk:GOClOS Esl:RA.'(GEIROS:
Eu digo o contr:mo. 

O Sa. RtRElM DE A:>:DR.U>A:- O nobre mi
ui~l\·o diz que ó boll\ que se faça isso, mas diz o{Ue · 
recuo., deixa pois incompl~ta a &1111 medida. 

O Sn. :M:L'\'I~Tao oo~; Nt:GOCIOS EsTa:<a~::m.os:
~ão ó isso exactamente. 

O Sn. RIDI<IRc> DE ANDB..U>A : - A uão ser 
assim, não sei \)81'9. que o nobre ministro veio 
c:xpender . as dilliculdaàes com que tinha de lutar, 
se entendia que ellas devi!!o ser examinadaS e 
postas de parte pela justiça da medida; para 
que as expender, as desenvolver como que as
sustando ao seu suocessor para que nao rea
lise uma medida que o nobre ministro e o pri
meiro· a reconhecer como uma medida justa! 

Senl>ore;:, acreditemos o n obre ex-ministro 'di 
mt~rinba quando diz que os indivíduos emprega
do~ na rnarinhage1n geralmente preferem o ser
,·iço da marinha mercantil ao do da marinha de 
6tu~na; diz mais o nobre · mini:>tro que se eu
contrllo algumas . desvant_age..'lS na marinba de 
guerra qua se não P.llOOntr:\o na mercante como . 
menor estipenJio e mais d<!pendencia, tambem 
a outros res~itos se encontrao menos vantagena 
nesta que naquella; diz elle qn~ na marinha de 
guern o seniço ~ mais certo, o que não acon-
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t<·c~ na marinha mercante que quando o mari
nhEiro est~ empregado na' marinha de guerra e 
adoece P.neontm soccorros que não aehn nq mil
ri_nha_ me~cante; par~c~ pojs que tse" con•·e
mencl a.s \ na . su.a opunão 1 ~e nilo hon "essem 
a.8 ~_:!seonvo'_liencU\s que o nobre 'ministro. aponta 
dev&no fazer eotn que o serv1ço da martnha <te 
gtl.erra fos:;;e procu t"ado. Senhores! eu julgo que 
o obs?culo para se obter marmhall'em antre 
nós a;iO é. o ~pon ~ lo pelo nobre nunis tro em 
seu relatono, e porenl a penalidsde que se im
põe a _esses homel)-s, ~ arbitrio na applicacão 
dos_ ca.sttgu~; o arbtLrarto mesmo na nossa Legís
Iaçao relattvam!\nte á nossa mariullag~m ; para 
fazer bem sen~wel o atrazo em que· nos acha
m[)$. a ~~ respeito, ~ o ~squ.ecimento de al~uns 
nuntstet•os em procura• a 'lleroadeira causA desse 
obs~cula à. obtenção _h marinbagcm de qu~ 
prec1samos, ba~ta-me ·cJtar o se"uillte facto ; o 
que .rego a disciplina dB armala é o re=la· 
mento ~e 20 de Jun~o de 179?, e o eodigo penal 
da nossa anna.<la, f!ao os art,gos de guerra de
cretados em Ig de_ 011tubn1 de 17(1!1 r Ora, per
guntD S" a h•gl>laçao que serv\(1 para a mari
nha_ [J<Jrtugueza desses tempos 11trasados pódê 
serv•r nctualmeute para a nnssa marinha? Jttl"O 
senhore_f;, q!le aquillo qlle servia pars 1700 e 
1799 nao pode servir para anora.. A marinha 
portu.gueza P.l"(l. g~ralment~ com posta de :zrand~s 
vaso$, no ten&po em que se con{ecciom\rão 
e~ses rêgulament~s ainda nao M sonhava com 
a appliMçiio do ':'tlpor á nave,<.:"-~çiio, no)e vorem 
a ~ossa ::u·mndo. e composta quasi em suu to
tA!zJaJc de P"'l nenos .-as~~. o pente Jelles 5~ 
I.IIove .:"'· Yli,POl'; o 9ue .sel'VI& _pllrll aquellas épo
cas nao pode serv,~ pttm hoje, e para me\ho1· 
prova~ o q_ue digo eu citarei duas. disposições 
i'lesses a1't1gos de guerra a que me tenho re
feri~o. I) art. 7-1 dos at•till:l'S do guerra manda 
cast1gar com a~outo;s .-,s ladrões, os soldados 
aa marinha que fu•·tarem objecto~ a seus ca
m-aradas. 

Ora, hr1je nas. disposi~ões do no~so dir~it" 
CQmulU!~) sómenoo decretam(•S os açoutes pan1. 
e~cravos, e assim aqu~lltlS '?- IJ..Uem nó~ incnm
bmlos a dP.feza do nosso p!lv1lhao nacional cstiio 
por esse ~t1. 7~ Jgúa_Jados. aos nossos escra.-os! 
Uma tal dtspo,nçao nao m·e p(U'.,ce L'Star em llar
mouin com o est>il'ito do s~cuto,_ alé1n mesmo 
J.e ser incoro~tituctonal. (Apoiqd<J.-.) 
. Vede n1ais, ~el\hor~~. o que diz o H.J."t. 6l 
desse·; ·artigos . de JlUt>rra, na sua segunda. pnr le : 
a..... snnd o p••rem ~ nggressor q ualquor ~1)\dado 
ou pessr•U de marmhagem Qa~ ntnte ou fira o 
seu c•marRda, ou. qualquer out•·a pesson, s.~nt 
condelnlládO a :;:-liêd ar/;itrnriamculd, e aié á 
peno. de mo,·tc inclusiva1ncnte, canf~nn~ o casu 
o _pedir n 
· Isto é, ~.onfe•~ ·sc ao júiz um ver lad~it·o ar

bitrio, até mesmo para irllp<:lt• llqUQI!a pclla qu~ 
tem sido mnndn~u applícat• pel11 ·nossa lc:;isla~;lo 
a casos muito especra~s. e qu~ na tutalidade da 
Jegísla~ão do' pn.\r.~s mais c i vilisados está guar
dada va1-a factos muito immoracs, puró. o as~a.~
slnato, e n~m mesmo <i impost:t nos casos d, 
símpiices homicídios. 

Orn, urn1>- tal legblltçiio inques\ionln"tllmento 
estA muito atrasad" e ·não .se coaduna com o 
espirlto J,. no~s.• legislaçiio, do uosso dir•úto 
COilJJllltBl, nWl su coat.lttna com .u espirito do 
seculo, u:to [lÓde pois esta1· em execu~ão. (.-lpoia· 
dos. i ~; 

E' pa.ra. ~sse punto que eu cluuno a att<Jn~:'(o 
do a~tnal ministro, é pa,ra ahi•<ju~ eh<1.mo o seu 
cuidado, para uma, legislação tão contradietol'ia 
a to%:< ».s telhlencias 'd~ actuatida<Le. 
.· ::;euhore.s, esse regltlantentn de t79J é tão chei.J 

de exeeutricíàades, aue até declara o numerl.l de 
"Ü\'11-S que Sll .J.eve ·dar quand<l l\ rainha fOr :). 
bordo ... 

- ot_lSR. Mr~-:tSTRO ., ... M ARIXJI.\ : -Nada disso é tnu .1, 

_O Sn. RIBmR() P~ A.."JJ''·"-'·':- Dis$e 0 ""·mi
ms~ro da marinha. ~ <! de cre r que o acmal assim 
pen~e, a~ met?_os em quanto ni'io nos di$ser o con
tr.A.t'lO, quo ,:;;õ"Lo surnmaiUt:lJtc ncc :s.:~arios os di~ 
ques entre nó41, quo é tüuit*' ncct·ssada ao menos 
a ·<:OllstruC<Jiio de um n<~. Clll>ital QIJ impe~iiJ; 
ma!' ao mesm~· t •,rnpo qlle l><SO nos diz, ajunta 
m_a1s que rccu:> ant~ uma tal d ~speza~ Ora, se 
nao estou mo.l in~orlll:ldO, cr eio •Jue proxirno {J. 
Ilha_ das. ~obras Já algutn:t c ousa se fez nesse 
SCntJdO. J!O Uespenue!I·Se lllli Cull) 0 principiO de 

. uma obra >'emelhante grandes sommas de di· 
uheiros pu o li co3, e isto hu mui los n n nos : ~ pois 
pa•·a que abandonaY o que j:i se fe~ ? ... Porque, 
senlto res, not:li o $cguilt (e : '"t j 11lgo ').Ue t\ pre. 
l-en.sa. economia qUI!. Stl fizes s e 11:"io realísando a 
~onst~uc~ão de um dique n:, po1-to da eapital de 
nnpdno, longe- fie ser lH'n~t t."Connmia. real im ... 
po&-taria um verdadeiro disp~rdício, n>lo só 'por-
QUI? tõdos os nn.vios ~om tutlito mais facilidade 
s~ c<lUCêttilv n'u.m. <liq_u~, poi,; que !ta grandes· 
dtffieuldades em nrar de quer~no. um navio e 
<:OMerto.l·Q 1;0m " dique . e finalment~ a rui na n 
q~e se arri~ esses me-smos naYius, como além 
d~$SO e~sas d1fficuldatle.-< ·fazem subir de ponto os 
d!$pendws por uma cJrcums~1mcia. qrte passo 4l 
des~nvolver. 

O nnl>re ex-ministro da·nm rirlhll, c actunlmente 
~os ~strangeiros, manifesta Clll seu relataria o 
desejo Je se augmentar a nos5<lm~rinha de guerra 
a vapor. 

Or&, é sabido quo.os navi r,s de vapor suo con
~ertados fóra do dio]UC cou, muito mais ditlicul
daJ~ do que os nnvios de v~lb; ~ sabido que 
pat•a se poder· concertar 11111 vapor é fl'·eciso ti· 
ra.r-lhe t odo o machi nistno, e ist., acarreta com
sigo ni<o só grande trabalho. com•J t nrnbe<n ~nmde 
dispendio p~na o estado:.. ., 

Assim pois, docla•:Md0·8e que é p,·ecisu desen· 
V<)lver a nossa ml\nnha de r:u~•·•·a a vap<ll", está 
claro qu? !\Uem qtter os fin:~ tpt er os m~ios, e 
C<ln&O é mdtspensavd para prcvcn:r o~ inco)m·e
n\ent,,s que ap\Jntel que ..:e u·ntt• da oonstrucçiio 
d~ um dique, eu creio qtte o nol:Jr<:~ ministro d~
vi a tet" a corngem do ~cth~ .:u a ~onsb·ucção 
do que jâ está eol'll~çado, pa>'à pt•l)vcni,· os in. 
e~nvonien t:es q •te devem r.;sultar ú nt;>ssa tnadnha 
da mra não QxistenaÍil;, B uào se ~l igo:l, sen1to1·es, 
!Jr.tl! se está const ruiudü ••" :Hartut ll:'lo já um di
(}ll.e~ porque, comqu.auto oa IH_itl <.:rmt..~de a neees. 
Sldotde dessa obra naq•tella p •ovilleia, é ~rto 
que ando eHa M tomn. n\nh nnces~orra . ~ segu 
111mente na capital U<) imv•rio. ·' 

Senhores, passarei agn~·:1. a l•efieX.ionar sobre 
um outro LopiCt> do rellll.Orll) •lo :::õt·. ex-minis~ro 
do. marinha, o· ~asrlo d~ im·,t lt<lus. 1';. Ex. exil!e 
em seu rclatono que (Oncon•ti=> p:tl'tl cs~c a .• ylo 
os officiaes da. a\'D'lalla, o t~ urn pru~cipi~' de di· 
t'eito que ~ não fa~/i.o benetidns :iqntilles qn~ o 
nilo ~rdendem. Ora, os o!li<:ia.:s <la nrmad:t uno 
dt!~~jno O fJI"et~n·íitio henotki • • (tH' lhes •lllÍX fttT.er 
" ~··· CX·JJIIUlstro da marinha, P•H'<lu•, ll1es é •ut· 
tos um pl'ejuizo Qua.nd•' um indi\'idno s" rerolhe 
ao ~'yla du invalidús é p t..t'(JUt! qt\~L· repouso e 
descanso; mas nàQ . ..;: cri\~":!1 t]Utr quem <}1\er re. ... 
:pou::;o \! dosoan~o se 'Ç'c\ ~uj~itur ,~4.)\antal'ia.lnenta 
1\ imposição das p~nas ~:ti -tentes n~> legislação 
militar que l"egula taes e.•tabe\o;citnentos. 

O que é uatural, senhon·~~. é que quando \ml· 
officiaL esteja no ·caso de it· pat·a o nsyto .<1os in
valido~. en~ão Rnt~s prefi,·a mudur-~e .ia "ap\tal 
do imperio. pant u.ma pnwincía aonde pn.sn vi
ver com menos di~pcnd•o.l!-Ondc mais ~nnv~m~nt~ 
possa gozar dos benclkios qu., o esta.to lhe •iett 
em cQmpens~ilo dos s~t\5 8erv\o;os. 

Assim pois, o no.~rc ministro Yai impJ1' ;tOS of
ficiaes da a~mada, Jl' soh1•o•r.arregndos com otüros 
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onus, a intla mais este, com o pret.exto de que a 
crenç:io dcsto asylo J t.~~ tt-tw:i grandes beneficio~, 
quandil de fac\0 n :lo póde tra.7.et·-lhc nenhum. 
ConciHT•\o pois pnra n cNaçito do asylo aqucl· 
les que dGite pos,;it~ til·ar util idnd.;:, mos niio 
aquell~s qu" por modo nlgum p . ..,.,. ahi podcráõ 
ir em <}lllllqu,·r t cwpo. 

Senhores, d.,poia ue t••car em differentcs pon~ 
tos do t•datorio ,(,\ <'><-miaistro ·da marinha, sem 
du~ida redi~idn ~ks~lntetnente, sem duvida P.la· 
borado llr li ;tic.~nlt'Ut~. setn duvida um pa.lr;io d~
monstra~i\·o da :>ua habilidade e da su:l i nto•Ui
gencfa, ma~ dv qual nntitrts idêas, na opinião do 
fraco orador •Jlltl orn s .:> dirige a casa, não po
dem set· nccib~.. . · 

O :'õ11. !IItxxs-rno w~ ~EGOCtos EsT.f\.<>WOZBOS : 
Rejeita todas? ... 

O 8R. R muno nl·: · AxoRA I ti: - Toons não : 
·aquellas em qu.1 toqttci e que não pode111 mer'l
cer· o ldt!U a..~:~. f'!n thl\('' •t••~ P:ts::snrei agora a occu- , 
par·m~ c.:>m uma qua..t i\o mais impo1·tante q•te 
se li::rn a inte,·eo-ses m:tis elevados, 6. ~>ossa cx
~dic;:do do Pat-:.l ~tt:l)*· H nlio se dig:'\, senhores, 
que o não pod~rei fn>.cr agora, porque esta que~tli<' 
pódc ser conside rada em dive1-sos modos; púdo 
ser considerada d iplouiaticameuk, c póde ·tambem 
ser con,;ld•>rada p iH' um lndo que se prende i• 
discussão tlo or•;:unento · da marmha. . 

Não se1·ci, senhvt'M, muito longo, p·orque tive . 
a ínf~licidade de tamat• assento nestu. casa quanno j 
já tantos o1·adon•s llistinctos se ha•iuo occupado I 
desta quesbt•, de maneira que tttl\·cz se possa 
cham:tr deuta<i:ldll nuduc!a minha querer nm·a
mente OccUpar·!llO Cum ella, depois de ter sido 
tratada por tii,, habeis pnrlamentar~s. 

mando da esquadn~. a um homem muito mais 
moço; que pudesse re~i$tir ·com ma i; facilidade 
aos tmbnlhos e lides que devia lrazet· comsigo 
tnl tl>:pediçito. · · · . 

Niio culpo o~ nobres mini$L"Js pela nomea· 
ção do Sr. Pedro F erreira J.e OfiYcira tanto 
como o Sr. ex-ministro dos ne,ll'úcios estrangei· 
ros, porque S. li:x.i corn uma lea.ldllde nliás lou· 
,,a,•er, procurou cnamar sobre si toda. a res
~nsabilitlade desse· neto, declarando, se me n&o 
talha a memoria, que tinha havido reluctancia 
dos seus· colleg~s à reapeito daquella nomea
cuo, t! que só por ter elle insistido fóra ella lovada 
·a· <!ffd to. · ~Ias, senhores, quando se t ratnva. ·dos 
ii1leressus pnb1icos, a condescondencia dos nobres 
ministros para com o seu cx-collega dos el!tran· 
g~iros devia. ser posta de ]lo.rte, e os nobres mi
nistr<:ls que relact6rão a 'pr incipio a respeito 
dessa Homeação niio deviiW ceder :\ lnslst~ne!a 
do seu collega poo· consideração alguma. 'A.llOia· 
dos.; E' neste ponto que eu lanço a cull?a a os 
n obres ministro$, por que nos negocies u:npo:(· 
tantcs ê de jus, é. estylo, é regra que os mi
nisterios sã<) solidarios, e desta maneira mal 
poderã desculpar-~ o acto da nomeação do Sr. 
Pedro Fentira !le Oliveira com a Mndeselln

. dencia quo houve para com . ' ' Sr. ex-ministro 
dos negocio;; estrangeiros, porque essa conside
r"'."'o Jc modo algum pôde att&nuar o mão re-
s ultado da nossa ~x.pcdição a.o Paraguay. As 
suas cotts~queucins, so.nhores, · forã.o sobremodo 
!ataes ao paiz para que debtem de ser co::si· 
guudas COl\Vt!nientemente. Erílo diversas as ques
Wes que havin a · tratar com a Republlea do 

Notatei , senhores, a grande demora que bon· 
ve entre a sahida <l n llOSSa esgm1dm do porto 
da capital e s ua cheg,lda, nilo' direi a o se11 des
tino, pQr qu" nn•lcn· \:i cbe!:(lu, mas 1\ entrad:~. 
das aguas d,, ?nruguny . E ' _i nc_:<.pl)~vel , ~enho
res , . e .;ta long;' d~hlO:tra, e n<~O e s<J mexphco,·el , 
é mesm<> l<tmenttwcl, porque me parece qttc 
dahi reStlltiu•ilo us · gra ndt•s diJJlcul(lodcs com 
•rnc hoje lu t.'\lll•iS :· porque se deu tempo ·n que 
nos trnnc:t.sscm n~ a~tu\s do Pa.ragun~·, c que 
a uavegaçiia tlesse ri•> $e tornns.;e, se niio com
pletll.mcnte im possh·cl, ao menos nlt:o.ntente di f· 
!lcil nos nossos ,·wsos ; porqnc se deu tempo ao 
Paragun.,· p:tra flUe se municiasse, stl precavesse, 
de mi)(!Õ que c:l ~ cst.:·, hujc P•'r foitnmeute p~· 
,·enido, annntl•J c f.>rlifh-:ulo para poder resistir, 
niio digo :\o o:::grc->es '! ue lhe fizertnos , por•JUO 
n ~s,·essiio . ,·coo · elo seu lado , mns ao• meioa 
que ';luiz:ermas-i!mpl'l';::_ar em ~no.l9.uer tcn\~ pnrn 
vin<ltenr a llonm nnctonnl oll'·!ndlda. I.Al>Oo.wlo~.) 

J>-.ll'llgllay ; umas dizillo respeito <J,irect.amellte á 
\'indícaçuo da nossa honra o.ffend><ID., e outras 
dizüio ,.cspeito ao commercio, ao transito fluvial 

I 
nas >'!gua:i da republie_o. aos nossos limites t~rri
toriaes. O Para~uay tmha pelo tratado de 25 de 
Dezembro de 1850 garantido ao imperio o tran-

1

. sito naç suat> aguas , e ~sta. era uma quest iio 
importa ntlssima para nós , pot•que dshi resultava 

Como br:l7.ilcir<> l ttStimv a nosga po~içtlo, e 
faço aos u,•hr.:s mini,.tros n justiça <lc pensar 
que ellcs sentem profundamente as dCS\"enturas 
do palz. :\Ins , ~c,.hor.,R, donde partlrno todo& 
estes !ncon\'eniellks ? De utn só facto, da csco· 
lha do miuis tro cne.'\rrcgado dessa missilo. 1\iio 
desejo cl!en<le•· n<·m injuriar a ningucm, porqu e 
nunca foi es!;t! o meu habito ; o que porém ê 
certo e qu.. n SI'. Pt'dro .FerrP.ira de Oliveira, 
pessoa o. tJU•' m alii•s multo rcspeitCl e estimo 
por sua n'·ança•la i<lllde, n:lo estava apto para 
support.~r com loom r esultado M fadigL~ e t ra
ballios tle uma tal missão. Daria de barato ain
da que o encarrc;;:assem da dlrecç;\o da es-:;ua
drs ; tn::IS cl r< missão diplomatica, nunca, porque. 
para ser diplom atl\, é preciso estudos pr~p!l
ratorios: ninguom n~sc~ diplomata, nssitn como . 
ninguem nasc<: jurisconsulto ou general ; é pre
ciso uma pr~pllr<iç.iio conveniente para isso, ppr 
qu e os homens J.e 5eieocia oã.o se improvisaO. 
Alem di1>so o Sr. P~dro Ferreira ê hornem de 
idade muito avRnçada, snppcnho que deve ter 
de sessenta '' t.1ntos. para s~tenta annos, I) por
tanto :Ptlre<!·, ·mc que se d.ev1a entregar o com-

a mais faeil communic~ão âc· dive:-;a.s pro,·incias 
1 do im•· ., , . de modo que ee podtto v1r ewbar· 
' ·cado (!,, •:<•J·ital da impOrtante ptoYincb de Mato 
I Grosso ~té ao p•>rto da capital d'> imperio, e 
1 d:thi se podia ir . a outras pal'tes . Além disso, 

por esse tratado do Dezembro de 1800 o Para
gua; nüo só nos tlnha garantido a navegação 
dt>& s~t,a rio~, ntBII ainda. mais t i nha pNmettido 
uuxiliar-nos pa~11 ee obter a livre naveg~ilo Ilalj 

rtguo..t de todos O& estados ribeirinhos. · 
Mas, senh ores, qual foi o resultado das nossas 

negoci~çõug 1 . 
Diz-so s::eralment e que o tretado fei~o pelo Sr . 

l'edro Fe•·reit'll de ülh·eira limita esse liTN 
trn.nsito npenns a dons n avios de guerra, .quan
do pelo tratado de ~zctnbro de 1850 n ão ha
\'ia limite algum a essa na\•ega~ão, quando esse 
at'tigo era completamente a mplo e nilo limitav-a 
o numero de na\·ios que deviio eulcar. as uguas 
pertencen tes :\ republica do Paraguay. {.J.poia-
âo.f.) . 

Qotanto á questão da vindie&Ção da honra 
nacional, devo dizcl-o com profllnda mágoa, 
tambem me não acho satisfeito ... 

UJ.r SR. Dl!:PoT.·\UO :-Encerrou -se h ontetn esta 
discussão. 

O Sa. Ps~<swli::n-e : - Obser.-o ao nobre depu
tado que· essa ruate~ia não é propria da dis
e.uss ii.o que nos oeoupa. 

O Sa. RO:B ii:IRO Ilt A.'IDII,UU. : - Rogo a V. Ex. 
tenha benevoleucia pAra rommi~, é o ultimo ;o. 
picc em q ue tettho de tocar, nao ·· poçso cansar 
a attençio da camara. Hontem pretendia. fallar 
longamente sobre e:sle objecto, ·pretendia faUar 
scbre nossaa negociações · .:om a banda orien· 
tal ; fui tl'lhido de o Cazer : V. E". deve atten · . 
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der " ist.J ; é este o ul timo topieo <lc q~tc me 1 
ocC'Upo, c nüo pretendo occupat por longo temt><> • 
a attentlio da camara. . \ 

Qu:ult;> f1 vindic:tç.âo, como tli:tiu tla honra ll:l· I 
eioual, Ó" com vrofullda magoa qtlC declaro ·qu~ I 
não cswu sat1sfeito com a oplni:lo do go'·crno a 
tal respeito. Disse-nos o ~ovcrno que neste pon· 
to nada lln mais a exigi\· ; que a honra na· 
dooal estil. sMisfeita, que o nosso :ravilhiio oft"cn· 
dldo foi sal\"udo pelo Paraguay, que todas ns qucs · 
tões cstiio aeahadas itcercn deste objccto. Senhores, 
~ com os proprios docum.:ntils . IJliO o go, ·crno 
me fornece), e~.·m que elle argunumL"l, qup ou 
pretendo argumentar ; escolho mn c<unpv pnm 
a lut.n da~ idéM, em quo ellc do\"c julgar ce rto 
o triumpho; uso de armas es~olhidas pel.o meu 
adversa1·ío. · i 

Nas notas I"Clati\"as a est<) assmnpto encon-. 
t ramas uma do Sr. Pedro Ferreira de Oliveira; .exi
gindo do governo do Pnraguay a salva de 21 tiros 
;\ bandeira braz.ileira, c a publicação deste facto 
n o jornal ofii cinl da rcpublica; mas como res
pondeu o ministt·o pnrn~unyo a esta rcelam:!.ç:.io 
do n osso diplomata ? Sereis satisfeito no qüc 
exigis, di7. cfJP, ~r-.l snh·ndn a bandeira br~?.i
leira, ma~ tarobem e :lO mesmo t empo a pnra· 
guayo.l O minist-ro brazileiro ha';ia e~dgido que 
:;<: sal vasse u n ic:1mente a b~Ü1dEÍI'D. br:~Zilcira , c 
promet.tido que posteriorment.a a cst:~. salva u m 
dos navios da esquadra l.n·azileh·n snh·a,·ia i1 
b:lnddra p:u·aguaxa. Isto esta v:~. nos. est.ylos, es
tava nos usos ; depois de dada a. salva á ban· 
delrn t>ITenJüln, ~nt:io salv:1-sc ;, bandeira otl'en· 
sora, é t ••mo urna dccl::oraçâo elo re~''ilclecitncnto 
da ente11te cm·diale entre as duas 1-otencia$ dis· 
sidcutes. l\-fas em vez de se sal\·ar t\ bandeira 
offendida unicamente, sah·a-sc-a pl·onJiscnamcntc 
com n bandeira offensora, eis O qne nno imlJOl"ta 
satisfn~uo nlgnmn. (Apoiacld.s.) 

Quando na qucstiio que tivemos com' o consul 
Sentis u. Franc.a exi:;io d<J nós uma satis façiio, 
por ventura cÕllocámos nvs o 110sso pavilhill) d~ 
Ull modo que fosse s:llv•> juntamente com opa
·vilhiio franccz? Kão; salvamos unicamente o pa
vilhão francez; nem a Jh·anra consentia que <lc 
outra fótnlll procedessem os ; • corno pois cvntcn
tnmo-no• com cousa dilTerentu para Yindicnr n 
n ossa honro? (Apoiados.) E' . o que nlio poss.> 
comprchender; talvez n minha intclliscncin de
:masiadamcnlc frncn niio combine com n intelli
):!cociu. do d iplomata crn·indo por SS. Exs. 110 
P :1rsguny. O St\ P edro Ferrcim cxigo umn cousn 
o m!nistro.subsUtue .cousa intciramcnttl ditT~rcut,,, 
e entretnnlo o nosso diplomata di:>: que ll governo 
do Drnzil ficou complclnment.c sati:s!cito, qutl te 
fez jus\nmcute o que se pcdio . Ei.s porquo ~igo 
que nn<> .posso concordar, p<~r mmor que SCJ:I <J 
m eu deseJO, com n opiniiio de SS. Exs. 

Quanto 4 quesliio d•> tr"'nsito, encos to-me i• 
opiniã o do nobre senador pela ntinha pt-ovincln, 
que declarou que existindo pcrfcil.o eontracto 
entre . . o Drazil c o Pnra~uny p elo art igo 8• do 
tratado de Dezembro 1800, nada mais rest..wn 
fazer scniio navegar as aguas do Pa'ragw~y sem 
dar satisfação alguma; pot·quc pois fomos nos 
emmnranh!ll· em questücs -do commcrcio em qno 
pouco poderemos lucrar, porque os gener~s do 
Pamgunv silo similares aos generos de prov1ucias 
n·oss.'ls ,·Para que isto, quan<lo j:i tinbamo~ obtido 
o trnnsito lltwlal, G .se houvesse r esistencin deve
riamos continuar a exercer direito nosso? Para 
~ue querer l evar . de afogndilho a questão de 
hmites, quE' não tinha t ido r~entcs oompliea~ões ? 
Eis o que· nos devem: explicár os Srs. ministros. 
· Aqui pGnho termo ás obsen-açücs q ue tin ba n fuzer; 
bem võ V. Ex. que cumpri a minha prbmessa,e 
assim demonstrm que era capaz de n:to :1busar 
de so.a benevolencià, c de trahir . a sua conlinnça. 

ALcv:.-s Sns. DI':I'un nos: -"Muito bem. 
TOXO 3 • . 

O Sr. 'Vandc-rlc.v (;; l.lni."'lj •Q (l a ' ; I ( !J•in1t.(t :) 
-S\·. i>Nsaicnto, le ,·anto-mc pu-a r"spomlcr, ou 
:L'!ltes p~u·:2. d<lr nlgutuas tx.plica~õc~ !! · ' ~ illu.stres 
deputados qn~ se occnp:i.nlo com alguns oi.Jj ectó~ 
tendentes á repnrti~ão R meu earg~. Pe r lllitto.-mc 
o h.-.m·auo membl·o deputado pela proYínci:\ •l •J 
S. l'aulo, que e11 !lle niio cmmarauhe nn-> ques · 
tücs de polit 1ca ext~1"11a com quo clle •·ema;on o 
$t~U d iSClll"SO, nãO SÚ {JOrqnc a c ccnsião não lo.) 
p nrccc a mais proprm, eomo tnmbem porque 
cllas t6m tido um tal dese,volvimcnto qtto de 
mlu!"' pnrt~ S•)rin trabalho inut il qu erer responder 
no 1Llustt·e clepntado. Supponho que o. paiz t em 
f~ito o seu jnizo a t·cspalo . de tt~cs qucstücs; 
supponho tnmbem q11c o g~<·crno se t"em su lfi· 
cientemente c"plicado para conhcc~r-se que cll•l 
nado.. dc~ptCl.~ll prtrn que es$a5 negociaç.õe.s :1. qnc.: 
so refeuc- o 1li11Slr~ dep utado pttclc~sem ter um 
t•esultado feliz. CA1wiaclos.) 

O illus tre dcput.tdo pela pro·~incin !lo Ptl"ll:tlll· 
buco, uquella pnLriot<stno que todos lhe reco
n hecem, aprtsento_tt urna emenda a respeito do 
mclllornmcnto d~ por to da PtoYincht qlle o i ilustre 
depttt.ado reJ?rcscnta; mostrou a insuffir:i~ncin da 
9.unntin pcd1da no Ol"<;amento p ara que essa obra. 
t1vesse aquellc andamento tiio t·apiclo como .; 
par (\ desejar-~ : com a sua. emenda quer o illustrc 
deputado hnbilit:u- o -go\·cmo para dnr ít mesma 
obt•a o descnvoh•imento que o illustr.:: dcputlldo 
julga preciso c conveniente·. Senho,·es, de todos 
os or~am~nt()~ npr escnto.dos ü. ca.mura aquollc que 
p~dc un1a consignação 111nior para as obrns do 
po1to de P ernambuco é sem duvida o que ~stU. 
en1 db:;cuss:i-u ; uté hoje rnu.rcava·se n quantia .. 
termó m\ltlio, de GO a t!O: 0~~.5 pa ra cssns obras; 
:1gora pede·se lO~:OOONOO~- . 

O Su. Avct:s-ro Dt: Or.rn:rru.:- A pl"imciraycz 
mm·cou-ll~ l>O:OOO~OOO. 

O Sn." \VAl't>t:RT.l·:Y, - Ko orçamento> passo.Jo 
m:u'con-so a •JUantia de 8~:00:)~ , mas o (:O\"cr
no , peb f~clllúado que tem d~ augmental" 
n.:;uollns verbas em que hn ins t\tflci•lMitt 4 vista 

.do ser,•iço qttc se tem de fazer, dcspendeu mais 
20:0IJP4'. JiL ,.c da<1.ui o nobro dcpntaU.o q ue o me11 
illnstro antecessor n üo foi infiel i1 (lr Oiuc;sa que 
í cz de augmcntar a consigttac,ão, ·caso nilo fossl!l 
sufficientc a quo J?Cdio no orçnmcnt.o. Se cllc não 
dcLcnni"nou intmcdtatmncntc 'l"c russe eneoulnten
datln o f~iln n bnrcn de c~cav~.ãi) a guc o lton
mtlo clcpnlmdo n1ludio, foi sem duvldn porqua 
entendeu que n occa.;i:lo não Ct':l ainda opp,;r
tunn. 

Em minhn opiltiiio, Sr. prc~i,lcntc, obra.l <1.1 
nnturor.n llcs.~a a •1ne "~ 1·crcrio o uobrc dc
putndo n ilo podem ~cr feitas · com os recursos 
onlinnrios do or~.nmcnto. Marear n quDnt ia ~c 10~ • 
lr..<l ou 2Q.1,000S d~nLN do or<;nmento, nuo me 
pnreco systema que possn ~arantir de modo eon
vcnicnto a cxccui:ü.:» dcss11s olml3. A minlltl opl
niiio C: que ns consi:;:nn~ües para obrns 4esta. 
Ílllportnncia scjiio votadas em cr~dito~ especmes, 
quo . o go,·crno ir:l. dcspendendo á medida que as 

· nc~essid:~.des do adianta mento del1es forem-se f~
zondo sentir. 

N<1o. recuio pois pela m inha parte n lemb ran~a 
do illu:strc depu.tt\do, cllc o snbo desde 1J.U9 tc,·e · 
a bondade" de consultar-merclati\'amente á emend~ 
que pretendia propõr; mas como ess~ emenda 
terá ile ser discutida nos l\rtigo$ :1ddit1T~s , será. 
então occasiilo opportuna parn o Sr • . ministro "da. 
Ct\Zenda, a cuj<- cargo esta a bolsa publica, "!·e · 
lhor avaliar do que eu. se os r ecursos do credito 
ser-.io sullicientes para fazer - face a. ~sa quota 
que o illustre deputado propõ~. l>ela mtnbt\ parte, 
repito, aceito a emenda;- asSim. como -pen.so que 
todas as. obras nas mesmas emlumstancms de
V"Cráü ser feitas por cred.itos especiatts. 
· L embrou · tambem o illustro d~put.ado " eon
YCnicncia de que se proscguisse com aetividadc 
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nns obras Jo uiquc .lo ~I:mmhão, púl''Jll~ lhe con
stava que essas obras mnr~havào com algum:l 
lentidão. Creio qne <> i!lllStl'~ deputado cng:mára
se; essas obras tem marcl1ado com aqudla rn.
pidez que ê compatível n5o só com us fundos 
,-ota-los para cUr.s, como tamb~m c .. m o es~do 
da pro,·incia. Não basta, senhorcg, querer que 
essas obra> marchem com rapidez. pnru que isto 
se consiga ; c_ miste~· q uc haja tam~~m operarias 
apropriados, ~ prec1so homens habl\lt:1dos ... 

U:u:., Yoz:-:- E Jo.1ln tambem dinheiro. 
O Sa. '\YA:<vEULioOY : - :\•lo fal~a dinheiro 

p:11'a isto. :-;ão quero di:~:Cl' de maneira alguma 
<Jue se deva parar com essas obras en• falta 
d() opernrios; mas ba\'cria despel·dicw se empre
g:J.ssemos maior numero de trabalhadores, '}ll~ não 
sendo a1itos pou~o adiantal'iuo as obras. 

O SR. J.ElTXo DA Cc:<HA : -:::\o Pan'1 ha brB
tante dinheiro, c poucas obr!ls se fazem pnr falta 
de bratos, e tambem ás Yeze~ de matcriacs. 

O Sn .. \V.<xDERLE\': - E<te np11rl~ respond~ 
per!~itamente ao nobre <lcputa.d~ pelo llla.m
nhão, porque ns obrns hydrnulico.s prccisiio do 
pessoas habilitadas : não é possiYel que chame
h"lOS. hom.ens inexperh-nt~~ que apenas sabem ca
Yar a terra ou carregar um pouco de pedm, para 
que s~ diga que essas obms podem ter maior 
andamento. O 10overno tem applícadu todos os seus 
cuidados its auras do dique do Ma•·anhii.o, tem 
muito grande int.:res;e em que ellas se fação, 
porque ninguem negnr:i, c o illustre deputado 
Llisse, que uma das primeiras necessid<\dcs da 
tn!ll'Íllha du !lUCl'l'il e !\. Co>nstrltCção ue diques, e 
rr-coohoceu-sc que esse do "'Iaranhâo podi:~. ser 

· ron:;trllido com 1nn.i~ r~pidez, com. m:li.::i econo
mia. que outro qualqu~r. 

Tamllem n'io pretende o f.!:v,·erno :.h:mdonar a 
construc~ão do diqu.e da Ilua das c~brn.s, como 
pareceu ao illustre <leputado por';;;. P:lUlo: mas, 
senho1·es, t odos os m!.!lhQranlcnt.~s, e especial· 
mente na marinba, resumem-se em dinhe1ro. E' 
muito bom, n~da melbor do que dizer-dc\·cm-s~ 
constrnil· g1·andcs diques, de\'em-se fazer ~tran· 
dcs obras, bellos editlcio,;, etc. : mttS qnan1o se 
chega aos recursos applicaU.os n essas obras o que 
e~nheccmos as dilllculdadu~. •l somos obrigados n 
ttdin.l.ns pnr -.::llgun.l t~mpo. A ~e.1nomi:\. d,1 ~:-;tn
<lo não ~ diO:erente da ccunomia do pnrtir.uhu·; 
o partic\\l::u· qunndo tem meios pú.lc npplicnl-os, 
não sü em ohj~ctos neccss;n·ivs, como mesmo em 
ohjectos de htX•J; o c,;tado Lnmllcm qnnndo tem 
~sscs meios hu de upplicnl·o~ em v:tnlngc m do 
s~n-ito publico, mn< 'lunndo os mdo~ fo.lhi<o lúlll 
ll(!ces~ido.do de ndinr certos melhorntllCnto•. 

O diqtlc da IlhO:- das Cvbl':l~, o 1\il~ ~:, este 
conto mnis algun~, •' ama neccssi.lado P''ra u 
m::J.rinll:~., é i~to cousn. conhcci<la l(Ol'nhncnlc ; nii~ 
c preciso ser-se tla protissiío maritimn, nem }1rcs
tnr grande attcnçilo aos ncgoeios ua. m al'i n hu, 
pnrn. conhecer-se que uma U18l'inhB de gucn-11 sem 
um dique nuncn se1·:,. mn1·inhn de guGrm; as dcs
uezas com -<IS rep~ros dos unvios s~o immcnsns; 
MM, pergauto eu 110 illustre deputado, cstnremos 
·desde jâ nas circumstaneias de fn1.er uma obra 
orça.da em ms.is de mil contos? l:'cdo-~o mil c 
oitocentos contos para us obras de Pcn•ambuco, 
mil c tanto~ contos p:tra o dique du Ilha das Co
bras, 111inhent.Js ou seiscentos p:ti"Il o dique do 
Maranhão! E11 t•ria muita gloria. em qnc toclns 
"ssas cb1·as . fossem Je,·adas n etfdto uo · meu 
tempo, mas encontro Obs~culos DOS l'o!CUI'~OS .fi-
nanceiros do paiz. · · 

Entretanto tenho examin'ldo, nõio tenho dei
xado em esq uecim ente o·s · pl:mos q uc existem n 
respeito da. construcção dô dique dn. Ilha das 
C_ol.n·o.~: os ,homens ua profi~siio .t<•m algum t:•nta 
dn·m~IUO solJre o mel11o~ plano que se eleve 
!ldOptill' na coacl us::io uaquella obra : e 1;('11 vez, 

nii:o n~sta s~s~5o, mas p:u·.1. n. Sõ!>iio íultUa, S<l 
minha ,·ida ministerinl chegar nté U, al'resente 
:l cnm:lra uma proposta de ":t'cdita o;;;J.M!Clfll para 
a eonelus:io dessa obra, porque, no. ve1·oiad~, que
n!l'·se marinha do gu<lrra, e prindpalmente ma
rinha a tapor, sem um dique, &, repito, oã.o 
querer m{õrmho. (.tpoiado$,) . 

Lembrou o nobre deputPdo p'lr Pernambuco a 
con"eniencia de se edificarem dous pllaróes, um. 
no enbo de S(l.nto Ag-~s~inho e outro ua pontl\ 
de Olinda, supprimindo>-se o da barra do Re-. 
ci~- • 

Soohv1"e>, o me1t illustr~ nnteccss~r fez notnr 
esta necessidn•l~ no seu relatorio, e outi'3s mui
tas da mesma. cspecic; mas eu entendo .que, á 
''ista d.o estndo da nossa t·eceila, outr:tS ·obras 
de igual natureza á do pharol (\C Pern:unbuc() 
de\·~m ser preferidas. Assim, por exemplo, eu 
pre[eriria, e preferi rei no caso d< qtte os recur
sos do or~amento permittão, cd:fic::~r um pharol 
nos Abrolhos. Essas mttdanças que o nobre de
putado indi~a suo uteis, mas n neeçssídadc lllli 
é muito maior. 

As;im tambem preferida .a.pplico.•· as quantias. 
disponinis da ,·erba.-Pha•·óes-4 canstt•ue~;io de 
umno,·o pha.rol ·eiu Ca bo-Frio, pois que os nobres 
deputa<los sabem que " pharol alli eúslentc 
pouca utilidade presta· ú. naveg;~.çiio e1u certas 
épocas. · 

l\.fas isto n}o quer diz er que <Ja não tome em 
eonsideração nma medida que f<>i lombraU.a p~lo 
meu illustre antecessor, e q1,1e o nobt'B deputodo · 
a.po,.~ com o seu \'alioso voto ; tudo.l p~•·êm de
pende do3 mei<Js. Chamou ainda o illustrc dcpu
ta.U.o a minha attençiio para o nr:>enRl da pro
Yincia d() Pernamlluco, porque, disse elle, grando 
desen\'ol\·imento pJderin ter a construcção n11va.l 
naquclla província, caso o goYenw qtüzesse condju
\'ar a~ boas intenções do empregado que alli s~ 
acha, isto r:, cl.o iuspccto t· do nrseaal. 

Sr. prcsiJcnt~ , Íllspectores dos 1\rsennos não 
si1u scn:\o a~cntcs do ministcJ•io da nu1.1'inha, o 
se o inspector do de l>~rnnmbuco procede por
esta fót'm:t, inuabit~tvelmcnte proc~·dc porque o 
go,·crno nssim o npproYa (alJOiados) ; e se o llppro
"'\ õ pOl'(!Uc r econhece P con\'l'llliencia de que os 
n.r~>cnncs de certns pro\·iueins cstej:ia lnhilit~ulos 
n•1o sü P"''a nlguut>\S constrtlcções, como p:t~ 
ú:io l'CPO.l'OS qutl- f•Jt·eut pL·cctsos aos nnyios th; 
sucrra. 

En j:'' llz notar , a 11rimcim \'C7. quo ti\'o a 
honm do dirigir·rn~ A cnmnrn como minista·o, 
que a minhn opinilio Cl'a <Jnc niio com·ilcllfL Clln
trolisar muito as consLI'Ilc~úas nn.,·Aes no ar3ennl 
dn côrtc (npoilldosl ; poJ•qnc n:il) ,;ó ist·) encarc
ein mais n. m1io dl.l olJrn, cotno mesmo nos poria. 
~mbm·oco~ o J.itlicuhla<lo~ dnJns certas circum-
5tanci"s, por exemr>lo, n•> caso da uma gu~rrn 
mnritima, P'>r'lue bloquend() o porto M embar
cações que andassem cn\ cntzeiros n:1o podcrião 
yir aqui procurnr l'ccun<.Js, C> l]ttc n'lo ucootccern 
h~wemlo-os parn coustru~~Õt):> c r~pa•-os em ou~ros 
portos. . 

Portan to, j{l vê o nobr~ deput.nll que· ni'io 
est lu. úm de.:;!lccordo com n. sn.a âpinião,- .. ant.es 
polo contrario eoníormo-mc c.>m eii::J.: mas o maior 
úcsonvoh·imento do nrscnal de P<:rnambaco de
penderá do numero de· :vn.sos quo th·crmos :.. 
construir~ dos reparos qn.c demnndare1n os na\·ios 
da estação, etc., ·e tnmbc111 <lu qunntida.dc ~c ope
rarias aptos plll'l' ess~s ohn1.s; 1>0r ora. o uu
me·co de operarias que otrereec a. província de 
Pernambuco não tM parncc tal que. se pOSS.'I. 
augmentar grandcment~ o ser\'içe elo arsenal, 
nem nó! temos di~so necessido.de. 

Supponho serem cslns as ob;ervaçõois feitns pc!() 
horir~Jo d~putaclo pela pr:ovinein de Pernambuco. 
c crcw ter l\ ellas r~spond1do; · 
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O Sn. AuGusTo DE ÜLIVER,\.:- Dou-me por sa

tisfeito. 
O Su. SEARA :-E a r.Jspeito do engenheiro en- _ 

carregado da obra do porto ? 

O Sn. vVANDERLEY :-Se se dó r um credito ao 
governo para que possa augmentar o serviço da 
obra do porto, certamente não ha de despender 
uma quantia tamanha sem ter uma pessoa muito 
habilitada que bem fiscalise essa obra. (Apoiados.) 
Em particular já eu disse ao honrado deputado, 
e o refirirei agora, porque são negocias publi
cas, que eu estava prompto a concorrer com al
guma quantia, e seria conveniente que a repar
tíção do imperio fizesse outro tanto, porque unidas 
essas quantias á que a prJvincia votou para en
gajamento de um engenheiro, poderíamos prefazer 
uma somma tal que convidasse um engenheiro 
hydraulico habil a engajar-se para cuidar dessas 
obras e daquellas que a província tivesse de pro
mover. 

0 Sn. SEARA :-Apoiado. 
O SR. BRANDÃO : - Que não fique isto só em 

promessa é o que desejamos. 
o Sn. vVANDERLEY : -Sr. presidente, passarei 

agora a considerar algumas observações feitas 
pelo honrado deputado representante pela pro
víncia de S. Paulo. 

O honrado deputado analysou alguns pontos 
do relatorio do meu illustre antecessor, e disse 
que nelles tocava porque naturalmente o actual 
ministro da marinha compartilhava as mesmas 
opiniões. Sr. presidente, em quasi todos os pon
tos, tanto quanto o meu pequeno estudo e expe
riencia dos negocias me tem feito conhecer, con
cordo em geral com as opiniões do meu illustre 
antecessor; mas não estou adstricto, nem quero 
tomar a responsabilidade de subscrever a todas 
as opiniões, quaesquer que ellas sejão, emitticlas 
no seu relatorio ; feita esta restricção, passo a 
responder ao honrado deputado. 

0 Sn. RIBEIRO DE ANDRADA :-Tenho muito prazer 
em o ouvir. 

o Sn. vVANDERLEY: - Crê o honrado de
putado . qufl a antipathia que ha pelo ser
·viço da marinha de guerra entre nós não·'. 
nasce das cansas apontadas pelo meu illustre 
antecessor, e sim da legislação barbara que, em 
materia de castigos, ainda vigora a bordo dos 
navios de guerra. Reparou ainda que seguís
semos na marinha militar os preceites e regras 
disciplinares adaptadas em 1796 no regimento 
provisional, e lastimou que até nesse regimento 
se marcasse o numero de vivas que se devião 
dar ás pessoas reaes quando apparecião a bordo 
dos navios da armada. 

O Sn. RIBEIRO ANDRADA : - Não lastimei, es
tranhei que não se tenha feito as convenientes 
alterações. 

O Sa. WANDERLEY:- Sr. presidente, o hon- · 
rado deputado devia primeiro que tudo fazer 
grande differença entre o regim.,ento provisional 
e os artigos de guerra que lhe dão annexos com 
data de 26 de Abril de 1800. O regimento provi
sional, exceptuadas algumas disposições sómente 
applicaTeis áquelle tempo, é ainda hoje, não di
rei um perfeito codigo, mas um compendio das 
melhores providencias adaptadas nas marinhas 
das nações mais civilisadas, a resgpeito d~ 
disciplina, policia, e methodo do serviço a bordo ... 

O Sn. RIBEIRO DE ANDRADA : - Ha de haver 
alguma cousa a fazer-se ahi. 

o Sn. w.~NDERLEY : - E' verdade ; mas isso, 
que se tem a fazer não é de natureza tal que nos 
leve a dizer que o regimento provisional afu
genta os homens de [servirem na armada. 

O Sn. RmEIRO Dg Al'lDRADA :- Não é o ri
gimento provisional, são os artigos de guerra. 

o Sn. vVANDERLEY : -Eu irei lá tdr ; como 
o honrado deputaJo pareceu confundir o re
gimento provisional e os artigos de gu·erra 
julguei que devia tratar de cada um delles se~ 
paradamente. Exceptuando, pois, um ou outro 
ponto que o progresso da sciencia da navegação 
e_ ~a geerra marítima m?dificou, o regimento pro
VISIOnal é uma obra cl1gna de admiração. 

O SR. RmEIRO DE ANDR.m.~ : - Tal vez para o 
tempo em que foi feito. 

O Su. WANDERLEY: -O fallar elle em - rai
nha - em vez de- imperador, - em - ser
viço real ~ em vez de - serviço imperial - e 
outras cousas deste jaez, nada influe no mere
cimento da obra, pois que as nossas leis an
tigas todas estão nas mesmas circumstancias. 

O marcar o numero de vivas que devem ser 
dados ás pessoas reaes que forem a bordo dos 
navios de guerra ó o mesmo que marcar o nu
mero ele tiros de cada salva segundo as catego· 
rias dos visitante~. Certas cousas que parecem 
ocwsas ou mesqumhas em outras classes não o 
são na marin)la, nem no exercito {apoiados) ; 
ellas constituem o nexo da disciplina e obedien
cia sem o que não pócle existir marinha de guerra 
nem exercito. 

0 SR. RIREIRO DE ANDRADA : - Isso não é 
applicavel aos vivas ; póde existir obediencia e 
disci plin~ sem esses vivas. 

O SR. IV ANDERLEY : - Quanto aos artigos 
de guerra, elles <na ·realidade têm aquelle 
vago das penas é o característico de todas as 
leis militares promulgadas naquella época ; e dá 
por consequencia lugar a abusos qu~ndo o exe
cutor não tem aquella pruclencia, aquella mo
deração e illustração proprias ele um official ; 
mas esse grande inconveniente que o honrado 
deputado com especialidade ::totou, por exemplo, 
a profusão na applicação ela pena de morte, da 
pena de galés, da pena de açoutes, etc., acha-se 
como que corrigido pelo arbritrio que tem o tri
bunal supremo na applicação destas penas, mo
dificando-as de accordo com a equidade e bran
dura de nosso caracter. 

Assim, não ha de constar ao nobre deputado 
que os açoutes sejão applicados em caso nenhum, 
e nem a pena de morte com a profusão com que 
os artigos de guerra a decretão. 

0 SR. RIBEIRO DE ANDRADA dá um aparte. 
o Sn. vVANDERLEY : - Não quero agora 

repetir o que já disse a principio, isto é, 
que era vago e arbitraria o systema adaptado, 
mas que esse inconveniente é sanado da alguma 
sorte pelo arbítrio mais esclarecido dos tribunaes 
superiores, portanto o rigor dessas penas não 
póde ser um obstaculo para que concorrão ao 
serviço de mar aquelles indivíduos que têm pro
pensão para essa vida (apoiados)"; todavia eu 
julgo que é necessario reverem-se 11sses artigos de 
guerra; mas o nobre deputado ha de concordar 
que isso não é uma reforma que se faça de um 
momento para outro, e nem um ministro apenas 
entrado para a repartição da marinha estarâ suf
ficientemeute habilitado para decidir de chofre 
tão importante materia. 
. Senhores, a vida do mar é muito especial, e 

não é com as idéas geraes bebidas nos livros 
de direito que se póda julgar da justiça e con
veniencia de certas disposições, de sua natureza 
excepcionaes ; é necessario antes de encetar-se 
qualquer reforma ouvir os diversos commandantes 
dos nossos navios sobre a applicação e effeitos 
d:Js castigos, consultar os melhoramentos adap
tados pelos outros paizes que têm uma marinha 
bem montada, para que possamos marchar com 
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s~g\lr.\n~n, rl'S~ua\~janUv a aiscivlinn s~ru inltt il 
ngor p~ua os indi\·iduo:s .... 

O S:t. Rmr:u~o L>>: A;:.;vR.<n.l J(, outl'V :t[>'ll'tc. 
O ~n. \\'.'" ""m.~o:Y: - O nobrJ <lt•pat:1Jo 

<:lll;tma-se: nos_ _mc.;mos ntt:gos do ~l:'l~•·rn em 
<JLl~ s~ dct:•rmta:'o .(t.~sn.s pena~, nao se con
cede ~iio lal'flO tnbitrio como julg!l o n•)bl'O d·~ 
}>Ut~do ; OS (':lSti~cJ$ nrío po.cJcm• s.er app1iC.:ldOS 
corn e-ssa. ro.e:ilidaJe; se o s:\o t~ por abu~o ; ns 
~im, pOI' exemplo, 1Ull ollldal ~ub:tltcmo n:1o 
póJc ca;;lignr ou mnlhlar casli:;•W com prnnchnJ:lS 
a <JUalqncr marinh~il'O: cssà l':tculd:ule só ~<lado. 
uos c,) llltll:l.lldant~s Uas cmtmrca~:-ü~s; c ~st~:i 
Jllcsmos n:lo pollcm manil:w np"plicnr mais de 
"crto uun)~o·o ll" chiba.t.tdas ou p•·anch:'l:1::ts, s:ll\'0 
.,m dcterulinl\<los c1.sos: hn ljl'CtcJ.cnci:lS <lc ton
s~lhos, e niio fkn tu·Jo iL mer.1 \"ouh.lc •los SL\
periorc.s. E dcmni•, senhores, tll'l'lSC:'l-SJ muito 
" err:u· q ucrn prAend·~r ~pplíc,u- os prindpios 
}\hilo:;ophico~ d1) dh·(lito lJI)nal a o~,.::t ngglom~ .. 
l'Clçr'io de homens qn.._, "\'i\·~m un1a \"iJ:l. !'ndc.~ c 
todn cx.ccpciona1, c qu.c seriüo um pcrigú fP"!'l\·c 
))ar~ .o esl;\do : se o rã::;or d~ Uisciplin:l n :io Jhet; 
scr ,· i s~,~ de con.·cctiYo ; e s e não ío~c f·)L'tl de 
propo~i tfJ eu conddari?- ao nQIJre_ d c--put3llO p nra 
•li?.cr· mc em q nc cons>s te cs"' t a o falia c!:\ pro
porei\ o de pena,; c uclictos, qual a. b itola por que 
t':; (lcvcnlos !lfcril'. : ;o;c em t udo r..fi.rJ L:nrra u mn 
<16~c 1l11 n•·!•itl'lll ?_ l'ns. entõnd:~m qtte tnl qunl\
da ic de ~rune.s t! pLUl )d;l. com Sr~ls a nna3 etc 
t·risào. c ntrd ~nt•J •1n., ontros para o u1csmo crime 
• ·n t~nd('nl (}Ur. lU~ l:! ~<t r 1nus n:lo são ~ufJicjcntcs . 
~~ <Jtl cito d•ts Jlena; Yn.ro:l. segltndo n scnsit>ilhl:ltlc 
.. ·Une:n~i'lo, idade, etc., d.t)S. inU.i\·iduos. 
l~.::r. mnis o t\oln·~ <lcptlt:Ldo dou;; t•cpat'os. O 

-;·n·inl t>iro n \"C$pe~to do a\"isv c.l~ 2 b de: Dcxca1bro 
ll·" l~t\ c Q fh~gnnJo qun.n.to no a ~ylo do hn~:l.· 
lidO •· l'elo quo re;;ycttn au prilncil'o r eparo, I' 
~r. pr~sidenL,\ o meu nollrê antcce~;oo1· refct·lo 
C:•S j)l'ÓS C OS C<>llblS qn•) podia ter n rtovitlcuci:t 
do cittt·-lo ~\"Í.•O ~pplicat:la -its s imples pr~(:llS ele [ 
H1n.rinhn~r.ln ~ do prct. c tnostrou que n. Sll~l 
1 ~ndencia er:t de conceder a essas classêS O,; me;- I 
mos IJCnclicios que concc<li:'l ús ottlrns clnsscs, 
n1o.s nito s~ ntrc\'~U logo n. rcnlisnt.o '• rl.~iXfl u .. 
(l~ -03 no arb ítrio do ruioi~it-..J, qt~'lnllo os jnl~ns~tl I 
t'Oll\'ê llÍCn le, pOl'\]UC poã ul. 1Htlll0.3 VC7.CS n.eon
l~C<"r qu\! l\UHl pr:.tt.'.!l. d csel· to.ssc, fallc~~,-s;;c~ llL-:;;~~ l 
h~ixn, c cntrctnnlo fica,-,, o csl::uto s obrcém·o·c:.:•ltlv 1 
rmn :n de:~pez~s tlc mlinnt:uucnt\J que (iz,~ssc: 1 1'<':! ~n·olt·S4! Cl go\·t-rno o :u·bitrio d~ conc('llt~ l' 
·:·-tscs :tux ilios :"1.;; f:.unilins t.lu.qu~Hus pravus 'Jil 1~ ~-
l'"-'1•> sct\ }\Nr~~lhuc,,to Jncrcccs~cn\ alcnu~nl-o..:.. 

u Sn. J:na-:JJ1) nt: .'\);oluol: -Scutpa·o o :tl'l>i
trio. 

0 "S-1;. ,\"',,!"hJ·: ,;LI~Y: -Em tal C<\SO n. iio tio ..: \'tt',J~ 
}•t·csciu<lir <l•·lk, •ob pcnn Jc ll<ao·rctaL'•><c ga·uuJc 
Jll'Cjuizo i1 !w.~ll'ln. pnlJlica. 

Quo.nt.o :tO nsYlo de invnliJ.os, u~o ptto.lc cem· 
Ilrclloudcl' b~nl "as objcc~ues que o nol>l'O tlcptt· 
t:~.do oppõz U. • opiniiio do mctt illustmtlo nu te · 
cessar; mns parece-me que o nobr e deputatlo niio 
concorda em que. o; ofiic.ia.cs da a.ronndn. scjíio 
obrigados a. contribuir pai' a essa n~rlo- Pvr orn, 
!ir. pres idente, o meu .not..t·~ o.ntccc~;oor nüo tr<~tou 
dns bases ou regulam entos com q llC serio. !uu · 
d o.do o asylo" de in\'o.lidos,npenas emittio nl"n· 
mas idcas ainda sujeitas a cl<atnc e di$CUss~o ; 
mas , em todo o·caso, o em que não posso con
<:ordar com o nobre d"pu lado é que so as pruças 
de prct c as da marinbanoem scjilo obrigadas Jl 
ton<:on-er com um tanto fle ·· soldo para o IU\'lo. 
Se os officiacs ela armada não th·essem da apro . 
Ycitar-sc do nsylo, então poder-se-hia :odoptar 11 
opiuião- do noln-e de_putado, mas o go,·crno pre
tende que esses ollitiae3 se poss:io uLillsa.r J e 
tamanho beuc.fici.>; é portanto . de jllSti~a que 
c lles t.ambcm contnbnão pat-a !lquillo d~ que hhu 

<lo Lir:ar proyeito·; parece-me que a opiui:lo do 
iilusLrc J .,put:tJo Y:ti Je cnconk o ;'uttt illo que t!Sse;; 
e>tlic i a-~~ d~sej:io em bem ua · e~rpot·a"ào a qatc 
p~rtcne~m. (AllOi(H!osJ 

S·io C:$SCS t>::=;. P'lnt•)s ~m que toc~n o nobrol 
d~putado e ao:; quaes pa.t·e~e ... nlê hn.N~r r ospon 
d ido, SI! Jlii ~"\ bem, !LO 1\'I.<Cnos ~Omo p:;,di!'t. rllftdiu 
bem .. nn•-ito IJ::nl: al"'oindo~~~ ! 

O Sr. P'-'ula Uttpt:l~1:llo (~d.meio:-:-Sr. pt·~ 
si:lenlc, nnt~s d.) cntnH' nas nmlcl"ins p~rfcn; 
ccntcs ao or~ame.n to <l:t mlrinha, cu pe~o :1 Y. Ex:. 
c :\ cam:tm dos Srs. depat:ulos qttc m e p crmittüo 
\'" nlcr.mc de u1n t p~fln.en:-t Se ri c. ,te obsc-r\'Jtc:,Vt.!:s. 
quo cu J.nlçrt;. n~c~ss~rüls. ; _pois na . OL·Jem. d'?s 
U\GUS. l':lClOCtnto$ UH.I..'rtOl'l!$ ·n.:.Lv pOJ•~l..C\ prCSCJndu.· 
de ta cs obs<.·n~a~.:;Jcs: c nssb1 dvsJ~ jú v dcclnro, 
p~u·:\ qu !! Y • .Ex. 0\t) não ah::un~ iL OL'd\: tn . 

O 81!. Pn~un:XTL:: :--Xão soi qn~C'S ~Fio r.fisns 
obserY3t"ue3. 

O Sn. P.n; L.~ D.\PTIST.\: - S.!nhorcs, cn\ \\1\l:t 
époc.'l. em qu" n situaçiío do p :<iz : cu <! Jceluro 
eom impar~ i : t litlaJ~) clll appa.t-~ncia ra cit, 111"15 aHt 
l'~:liid:~Jc difficil. ~igc qu~ ca(la um de nó3 s~ 
J)ronuncic ..:lar:.unenLe, t~ . o g.n·ern'.> ton1c Utn:t. 
sitnaç:io sincera c I.Jem d~finit.ln , c dirijo. t •)!lo5 
os ~spidl~:> a uma !ransform::t•; :io r cnl e com·c
nicnt,, p at·a o pai1. : c pelo c,mtrario e n Yejo 
partit• elo lne.:;m.o 'giH·,~rn r~ n o\-n:; t. hecn·in.'~t que 
uãv pod~nl Q~tar sen:l() nti Ült'JL'e3SC Uo ·lncsnlO 
go,·ol"llO, e sem p 1·i! c1u (.h'tl'i ltlento do pn.i:r. f apoUz
clos}. Nilo scn1 fúL"a . tl~ IJTQposit o qlla en, que 
t~nho; se hem quo eao ponto mcnoo· <I ll-1 n do 
tllC:SlllO ::;on;:rno, a ;nissão Uc (.lou tl'in:u· .o\O pnlz., 
apl'Csenlu as n1íahas ítlt·:·Ls, a n1iuhn dOlltl'in·.t •. •. 

O Sr:. D~:.l;:.;o:to:-A.poi:lllo, q>lê s'i~ semp1·c ln 
minosas. 

0 :Ó I: l'.l~~.\ ll.IPTIH.\: -l>úL '< 01", :i)l', pi'~Si
J~n!~, muito com·cniênt~ no milüstcrio o pt·ln
cipio du soUJ~ril)drdc nli•liste•-L\l, mas ott n iio 
a nccit:>, n lenho como uma chilllorn, c j{1 dcl 
prO\':\ <lo tl\le não a aceito. qunntlo Nn lS:.:J, 
oppo1u!·'·•wz .ao g~, ,·~rno, ~ tt mttl'•l't ~i difr.!':·onc:t :$ 
c>nt·~ os ministn>s tl '''1'"~Hc tcanpo. A t'<'>'liOns:l· 
bilid:1uc ú h"liYi,luo.l, cnH um que r·c· .. pond:t 
).10r si. 

::;cnhvrc~ . ser•> bom o principio da s.JliJ.n·icJo.Jo 
pn1·a n1nilo •l,,pr~ss~\ se d t eg'".r. ~ um~ ..!~aiorl1\ 
:,rpoi ados). l>Oi"tlUC uns p~r !\fl·!H;a..o :to nun1st:·.ó 
t:tl, ouLt·os c.ont ro!ccios c s n.-:;.t .;H t l:~ n\~aun nu
niSh'O po~oh:ros~), outros por ül.u·igac,:!i"> c linczas 
tpto <lc\'o"i o n t:.nl outr.> nliuisl.L·..:t. c Cisas. -.:onsn."' 
toons ~nt;l •)Uàuas tl:io om rcsultatlo 11111 }lt'()•l:\et o 
(r\l"··•·a,·cl a tot.!o o mini."lt<.'do. i .IJ>L>iados.) E tl:lhi 
l'<!.>lllln cs~a 1113io.-in frottxa, <lesalcntala c dcs
c•·cnll!. 

U" ·' ,-o-. :-Espcrnn~.a! J<:~j>crn.n<;tt ~ 

O :>o.. P.\t;t..\ B\PTIST.\ : - Ell, scnhol'cs, u:io Y"
nho cvnlnr no\'i<lnd.;s, julgo <li1.er nquitlo que c>t:l. 
nn consei~nei a. tlc to>dos q_uc me cscntão, c qu& 
está tnulbcm na conscien.:1a de t~dos . o Srs. mi
nistros. ~unca fui ministro; n:io sou · homem de 
ndministraçiio; por~m feliZn1cntc o mau compnsso 
n ;h é pilrl'o, mrLS abre c fecha fncillnento < ~·ist!· 
cl'.l$) ~larn medir certos obj ecbs e conhecm•, tanto 
theorrca como praticamen t~. !lqnillo que conv.;m 
aos Srs.. tniniatt"'s, o que lhes .a.grrtd:\ seguir. 

Entrarei agora, ::k. p.-c•i<lente, nos oject>s que 
·CQncernem á rf'lparti~.ão dn marinha. 

Comquanto, senhores, eu rcspcit~ matHo o Sa·. mi~ 
nlstro da ma.rinha, comqua nw eu seja .um dos 
a dmira•lores dos seus tale11to.> e h.abilitações, t.o
dtL\'ia pe<.-o·lho permissão po.ra francamente t.llzer 
o que siÍlt.o ú.c~rca de algumn~ verbas do seu. 
orçament.o, sem que ·S. Ex. tom~ a -1 minha> llbser
vaçü~s cvmo 1lll't:l. hostilidade. Eu penso que o 
deput>\do quo considera cada um· d11s ministros 
em Nl:ll;iio ~ negocias de sna r cspeetiva ropar-
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ti4::1o, q n :! o clo~h• ou o c.:msur.1, não lhe clú. Ui
r cito tl C ' '·:mnncior, ncnt o cõ:i:slj tue 11? tlc\',:1' d e 
a"rntl~cet· clo.,.ius c faxon!S : não so Sêl'\'C as 
pcssua~ dos Ü1inistros: o que a1ui tl i;.emos por· 
tcncc ao pa.iz. !ApniacloS. } · 

0 S1•. UIÍ!lÍSkO <la lllll.l'ÍOh:l Clltl'Oil ha pOUCO 
pnr;\ a ndministt·ac;\o, c cu, impression;do ainda 
vor uoutriuas cmilt-idn;; pelos St·~. minis tros nest:> 
cns!t, ;1liO }JO:liSO d E.:hm· d2 prontl!Jcinr-nw desde 
j;t contrn o nugment.·> das <li'lspez~s extmodinarins 
L! evcnlu:\a.;. 

(O S>·. l ' s~act"rio occupa a .ca<ki1·a <la pi'e;i
_,~cncia.,' 

Seuh•lL't'S, ~u onvi tlizer ne:st:"l C:\Sa C)ue l~n'\'i1\ 
.uu1 livr•> <.lo '(tttn.l se n :i0 da\·a C(lO L~s. ucn1 ~~ 
pvdin. most.ral' a ninguem. 

O Sr:. ::lll:·asrr:o u.\ 1\hm:-.:o.\ : -?~:tio é ua lllinh:> 
1'1!1\fU'tição. 

O :>r.. I'.-u_, UAI'TJSTA :- PcrJ•)c·mc o St•.minis
tr.:> dtt l!lai-iuhn, c t"nlm paci(lncla: Cll l h~ pc•:o 
jsto como \111\ ftl.vor . .Eu nü . .> ofl't:ntlo u. ui n g11crn 
por gos••) <Jil )1or "''ntade, <' qnauJo o que · digo 
<· rcsultn.d•i d~ rdle~il<>, mt n~ci'? :t UCYl(\1\ rc3· 
l•On sab:lid:t•l•:. 

Eu OI\ \'i tliz1~r fltt~ um·.:t gt·;ttifien~iíc~ do 2;)(\~ 
pnrn f; clp•fll ele policia ni'io chegnvn pnra o cnrro. 
0~~1, ~cnht..l"~S, Uccla1·a~U·es tnes, que no estnilt) 
.. lc co\lsas olh <}Uc no~ nch~\mlls, em \'C1. de se 
Juostt·;n · susccp1.li>ili!Utde, c suscept ibiliJ:\'lc que 
_Je\'c ter t•>:lo o homem, e muito pri ndpnlmcntc 
nqu ellcs que p•·ezão a alt:t posiçào em que sn 
aciJão, 1>uh.> C'>Utk':ttio silo tendentes n. augmcnt:1r 
as descoullan•:n~. e :mgmcnt.ar o numero elos C]lle 
se sop/ll'tu'l d1l g'O\'C-;.-Jl tl, JJ.fl.\·eccm-mo extra(.lrdln::t· 
1·ins . .En \'aj o c·orrfls.sws fdlas f0ru <la casa ll·!!.t 
nmiori:1 qnu 1ue 11úrrorisão, c ll)•~ c-lJri~:to a zelar 
cuiJmlO$tl.U1Ctttó de todas as vc1·bn.s di) Ot'•;. t\tneuto, 
porqu•! .l cs~us confissões o <rue se dP-Üu.> i> qur,, 
I>:lrn. !;é con \'itl ,u algum a migu n sc1; -:hcf~ do 
l>.vlici.n da cürtc, cmuo f-O. aqui ni'io hOu\·c.-:;:;;en1 
hotnen~ m <ti ~apn~~• de sêl·o, é p•·cciso que, a i<'m 
.. lcst:. g:ratilic:\ç~i.o , qnc niio cl1~g~\ \):U'a cnrl'O, al· 
f.t'U1na. otttl't\ :i .} dC. A C\>nclus ão c; logic:t, c se 
l•Clll qu~ S<'ia funuada em prcsump~ões, cs; as 
presumpo;ves nasoom de ueclaraçücs rcitas pelo 
nobr~ J'!in!stro ua jasU~a, o qu11l obt'at·ia muito 
ur~is accrt>ldnmcnte se déssc as stms g •·ntilic!l.· 
~ves o u~o " doclara~sc, porque C•1ttsas ha q Lt 2 
80 ni:io <levOnt Íi1zCr, C quando Se fuz.;m 3C ntlo 
;Lc\·em d~claro.t· no parlamento. {.·ipoiatlos.) E;sc 
~,-stemü é seguramente n1elhmo, cmborn exija co
ràgom •I~ ccrla' onlem (que n:lo dcs~jo ~rj 1mra 
so mrostm· as contmriedJldes c muitas vc~cs ns 
proyas que pC,Issão apresentar-se. 

Sr. pre:siucute, eu cston bem certo qne cst~s 
minhas obscrntçõcs uão afTect.io o St'. m inistm 
dn nlllrinhn (apoiado.f): se bem que cu, in\'O· 
ca(ldo ng·>l'a o principio da soli<lnricdnd~. pudesse 
dizer que sim. • 

D.:l\'O '\'Olar p~ln; quantias ncccssnrins no or
çatncnto ; n t1l> posso negar no governo o.s 1neios. 
de go,·~1·nar ; mas Yoto contra o nccresctmo q 11e 
Ycm uo. cifm - Dcspezas c"trno1-dioal'ias c CI'Cn· 
taaes. 

Devo ainJa dizer que, segun :lo alguns princi
pio.> u~ nobre ministro da marinha, nrro l1a ne· 
C{'S$idauo desse aecrcscimo de ·despczas cxeraor· 
dina.rias ·e Cl'entuaes ; por_g,uc a respeito de certas 
obras, quo n1uito a\'nltão, parece que S. Ex. 
pretende t·enli:;ol-ns por ·meio d o syst.ea1a de c t-e· 
ditos supplcmcnt.ares. E se ·s. Ex. csti disposto 
a realisar esse pensamento, se já em ontras 
\'erbas ba um IUlgmcnto de não menos do 53i:OOOS, 
cu creio que nno· é neeessario augmcnto dns des
pezas e•·ontuaes, 2'28:0008 pura despeza.s e\'cn
tuaeal .. 

E' muita eousa, demais qunndo o go1·erno que 
tem n seu !a \'Ot' nin<la o incxgotaYel roeu ri!o de 

:lbrit• crc<tit•>s . ;.-lpoia<lus.) Crcl itos q •;e al.>rio ~m 
lnrg.\ t!SCO\la ; )l.)r (t H\: só no -miHi.-tLt:do tlt\ m3l"i.
nha U\'UIIllo tllc~ por 1,000 contos de réis. 

O Sr. BuAx;·,"(o : - -1fais. 

O :in. P.\t:!.A B.\l~·rrsT;.. :-Dt~St'j {u·a CJ.U(!: o llGtbrc 
cx:-ministt·o u~~ lll<tl'inln\ e h:~jc dos \:$h~:lngúiros 
nos CX]>licn~su i>to. 

O Sn. :'\lr:.:r.=:.·1·no 110."1 N'E:--:o , .. r~>s E::;TRJ\Xf'.-r·:II:O$ :
Fot·tio <.~ rcdi tos n hcl't•Js ctl.l ex.ct·cidos -'lntr.:riores · 

O St:. P.•.T.:t.\ lJAPTI~T,\.;-Cum o c~ln.h~cim~nto 
dn em\nnissii<• l! l'Oio 'q1u~ n:1n, ~~ t.'llnh~)Hl c t·eiLl qu<= 
não h:\. dcput~lf.lc> nc1lhu1n !\<)Sta casa 'l"ll ontrnndo 
no conbecinH:nto <!••s dcsp_ ·xas dl.) H'''·~,.·~: no nos 
po~t\ d i1.cr Cúnl C• lllSc.Ícnciu Qtl'-! O govurno gastou 
tanto, sotHlo t:u~tt> com ~ a.pyrovn.tào úo •:orpo 
leg-islati vo, c tnnt • S=! m etla, c <lcsln. m:\neim no 
Ol'':rt.Dli}ULG cx.isLo n ma. ,-c nlãt.!cira chiw~r:t. 

J.. cmhr<>·m~ •lc que q Ll;lllJo so tl-.ttou üc rcfor
nHu· o thcsoUL'I), U1U:"\ da~ gt·an · t~s razõ~s que se 
ane~:n·a. er:t qne 11 ~ ... ·u p1·q ucn•J p~ssoul t! a tnt't 
Uistt:ilJuiçUo <l~J s -:L·rt.:o imptd,ia que t)$~ IJ!llut~~~s 
se flzeSS (lU\ t~ tem p,-Jt de ~ortc quo n :h'• h:t,,.Jao 
CSSCR trilb:l!hOS S CIIi'iO lii!Üt<J l'Cbl'<\ad,)S. 0 lhc
SOUl'V P•)\'C)n r~formon-~t!; tu·_,s '·lnunto g:lst:'~mos 
no oxQl'cicio pnssncln '! ).;itlgltem o pút1o s R.bC'l'. 
() bnlanç:o (illl! S (l ttprc ;-;.;utOt l é ~te H; :•2 ~t l~):J; 
de moJo <].t \C n l'CÍt>l'rna . . · Sêt"\'0 :tp('nas fJll1'~ se 
c i·cnL' uma. ~hol.'lc ímm~n~a Je •:tn pl·c~ll,tos fpu: 
~a.us .t a •hnirnyliiJ , -cr quando saheul llo t hcsout·.:J. 
o~ princípios uo con\'cnien.;,a . c oplimas razões 
sito apcmLS ilt\·o.:u<.l • .>$ 'J nan fo ..;o <{lUH' I'Cfür !urü· 
n.s cousilS: m:t$ p.,r unw. uc .. g!'iu;a on 1nis.eda. 
bem scnsi,·cl, as rr. f;)rtl~as ~i:! cll•~Cti.lil'l c os abn5os 
conlinnão. ~ tlllOiados. :· l~u nào se:l s~ é p .Jr 
falta UC \.>oa Y<l11l<>U~ , 0\l '~ p !1'-!UO h:t intCL'CSS~ 
nisso; o (net o é c•tc c o 1miz <fnc o yej:t. (..lp.,ia. 
ila.,,. ) 

Deslt\ Jü01leh ·n , s:.:n.horc::;., qn:-tn lo os n1inbt1·os 
i nv~eito certos pl'i.nci piv.~ a_ r.:1.zVcs de con ,·cni cncia. 
p ublica, aind,, quuntlo esse~ princípios silo \'Ct'Ja
dciros, cu cstOl\ s empr" a temer, nao ela obrn, mas 
dos artilic;,s id sadas), por,Ju~ o r~suih11.lo nun~ 
eorrespond~ ,.s razõ;;s qne scn·cn1 d~ I.HISO no ed1· 
!ieio ··são s cmpt·c ra>.õcs J<~s n.:1is Ye•·d:uicims, das 
mais' mer~cclorns da n"'--nicsc~ucia g ct·nl; mas s :lo 
rnzõics pt~ramente ostensiva s c SOlll realidade. •. 

·N:lo me sendo p·).ss h-~1, com!l di_:;:sc , n <-g:u· ao g ·j
YC!11() ns ,9.Ull,'l tln..~ ot·r,~u tts, !JOL'•]U~ _,;go a uout1:mtt 
de qac nu.o ~ 1~to p:!rm,tt.tlo a<J deputndo, \'lst•í 
(JliC c um preccil.o const,tuciunal do qual 'lilo púu(l 
cllc p•·~sc•ndit: sendo-me. porém, l icito diminuit• 
n.s ,.,lrbns, declaro f1·anc.amomte que a mspeit.o da 
marinhn c de IQLI03 os ministcl'i"s ,·o•o contra t.ou <> 
c qua.ltlller :.tttgm tm t o du cif•·n para. J csp~:zõl.s cven-
1.nnes .. Elnborcm-se o• orçnn1.;ntos com mnls pt·c 
cis:'io com mais cbrezn, para 'lllO n :to ·sej ;\o ol>rn 
de ~ucos minutr..s , rl_c po;l_cos m•>mc~t.os . c as 
d(!spezns eventua.~s nn•J S~JaO, por 4$$11\1 dtz:er • a-
pnnacóa que cura todos os males. . 

Permitta·mc o nobre mini~tro que me oceupc de 
umll i<léll. p::1ra·nlim de ::randc inlport.aueia, do me· 
Jhornmento do por.to de PFn!'ubu.co ; a e~te res
peito p~co a S. Ex. pct•nussu.o para l'iiSponder .1. 
al.,umo.s de snns ob~er..,ações. 

Seri.bOL'O.i,. é melhor em. muitos ea.ios fle::ttll' unl 
sct'\'kv do que (llzer um dcsser\"ÍÇO : é melhor em 
muitõs casos neg:u· um.\ despeza, do que fuzél·a 
inutilmente (fiJIOi4dos. ) En acredito, e acredito 
Jlluíto nn promessa do nobre miuistro da ma<inha 
de omi1d<1r uu1 engenheiro hydraulico para a pro
Yincia de Pcrnamliuco, afim de cuid.sr da.quelln. 
obra · II.Crellito, sou rrnw:o, porquç a prom~ssa ,·em 
do nÓIJre miaislro dA marinbn.. • 

O Sn.. Mc:stsrno n.c :\I.ummA : - Obrigado,. lUll$ 
parece·me que o illastre deputado ..e Cl8qneee d~ 
que ea disse n~ easo de que o c1-ediLo s e augUlcn
tassc. 
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O SP.. P.,lir..\ B.\t-rlST.\:- Está subentendida, c 

Dlio negarei o cr~dito par:• e>te fim. 
Mas digo que aeredito na promessa, porque vem 

.do nobr~·mmistru, porque qllilnto ã proméSSas.· ..• 
tenho YiSto, s~nhm·es, discursos de ministros com 
"U.ma lHlbilidado extrema c admim,·el ; desd.e as 
-primeiras palavras alé í•s ultimas tudo é pro· 
.nessas! ..• 

O Sn. BnA '<hÃO:-· Por (·xomplo, c St·. ministro 
do impel'io que promette muito. 

O Sn. P.~u~.o.. D •. l'Tr$L\:- Não ê habilidade, 
digo que ê um instincto de promettcr, ha discursos 
que desde a primeira palayra ate a ultima só se 
empregao em agazalbat· o5 députl\dos das differen· 
tes l?rovincias, <i e modo que >oitão para as suas 
pro v meias tnuito satisf~itos, vão dizer aos . seus 
limig~s:- Vai-se t>·atw· aom·a da obnt do porto 
r.om todo o cuidado, com to<la a actiDiàade -li 
<l!st'J•a,da tal ... 1~((o Jra. (lu?:üln, este an1Ul hatM·»tos 
de da,· bons passeios 7>P.llas.- F,lzcm·se toJas as 
prome;so.s, mas tlllo falha ••.. 

O Sn. ~llxrs-rno no ht~ERIO:- E' bom dizer 
quaes for1\o a~ prom~ssas que niia se cumprirão. 

O Sn. PAt:LA. Bw:rt~1'.\ :- Se o nobre ministN 
q11e1· ~i~ceramcnt~, cu o satisfar;o .. .. 

O Sn. ~fr>:rsTn0 oo Im•ERIO :- Sim, scnhot•. 
O Sn. PAUL.\ B.\Pnst.~:- T~nho por mais vezes 

de occupar esL& tribu:m, desejarei melhor liora, 
t'>dOs sa()cm q11 e son homem doente, fatigo-me bas· 
tant.e .•.. 

U~,\ YOZ : -).{a~ Cl!~ pode O.gazalhar·lhe ben). 
O Sn. PA~iL\ B•PTISTA :-Pe-:n ao nobre minis· 

tro que a sua rolha, po~ uma ex~epçiio, seja mais 
llenig:10. eommi~o. {Rtsadas.) 

!\.ias, senhores, vamus ;, obra de Pcrnam bue.o. 
Pessoas iUustr9.das, entendidas, profissionMs nes
tes trabalhos me inform:i.r:lo 'l ue v gr11.ode incon· 
veniente q_uc h a n~>•tuella óbro. c ser ella de uat11re:<o. 
tal que nao admitte interrupçào, Ç · obro. por ~ua 
nature:.r..a que dcvt;: ~stor en1 continuado progrcs:3oo, 
sob pena de se perdel· muHo dinheiro inutilmente: 
não ndmitte trabalhos de consel·vação pennanen te. 
Asseguro ao nobre ministro que ~stc prin<:ipio 
para os homens da seíencin passa como inconcusso. 
Assim, tem sido um systema inconveniente votal·· 
se pequenas quot:is para essas obras ; gastito-se 
quantias nvultaúns, cstraa:a-se a obt·a. Eu desejava 
que o nobre c>:-ministro ch n1nrinha esth·esse pre
sente para me ref~l'ir a algumas palavras do seu 
relatorío .... 

U:.tA voz : - llittt alli <l~ft•otüc. 

O Sn. PAt:r.~ BAPTI8T.\ :- •••• algumas pnlan-ns 
desse seu relataria qtte parecem tiio doces, tão 
assuc:nadas, e não tem significaçiio nl"uma. Diz 
S. Ex. no sett relatcn·io que a obra do porto de 
Pernamburo tcnl ldr, em tal progrêsso quo j4 o 
anno passado na,·ios de mniore~ dimeusõ~s entrá.
riio no p01-to. Ora, dizem os homens da. seiencia 
que ~<quelle estado em que ficou a obra do porto 
de Pernambu~o era. para conseguir, quanuo muito, 
no se!i"ndo anno de to·abalho. ~a quantos anno5 
se traonlba nesta obra' Jia 01to annos; a$sim, 
.eom o systema seguido e e,·idente que tem havido 
despezas inutilmente feitas em cinco ou seis annos 
que importão em 460:000S. :s-ão disse, pois, be~ 
que era melhor em certos casos negar um seniço 
que fazer um dcsservi~.o ao paiz? 

Senhores, a importancia da obra po~: si indica. 
que com as consignações mnreadas até ltoje nao 
poderá ella ser conclu ida settão no c~paço de 15 
.:l.nnos •••• 

O Sn. AcG~:s-ro D& 0LIY&lRA :-Deseno\~ annos. 
O Sn. PH:u R\l'TIST.< : - Ora, a proviacia de 

Pern_a"':buco destinada a. ser uma das prim~iros 
proV!UClfiS comme.rciuntcs do imperio, précisando de 

um porto qne ha de trnzcr·lhc um >aslo commercio. 
estA cond'!_mnada a ter este lJOrto no fim de l'J 
anno:s! Nao ser!l melhor di~er: « não f~.atnós este 
porto ~or_ cont:'\ dos cofres provinciaes? » Nito ~stã 
o. prov•~c·a de Pernambuco faz~ndo uma eD.>X1. de 
cor~ccçao que tcrn gasto tanto dinheiro ? N iiC> 
e~t" e~ta obra eUl ponto muito adiantada <;. com 
o favor de Deos se I1a de concluir? DigíÍo t.am • 
bem. quo façamos !1 _obra do porto : haja clareza. 

D•sse o n_obrc _mtm.stro da marinha: « A barca de: exca\·a9ao nao. fo>, porque o governo «ntendet\ 
nao ser umda._ conveniente. ;, Bem, o governo uno 
nchou con'l'eme.nte man_dar a barca de _eleeav""'ão. 
e o resultado fot que 1sso causou pre)uizos im· 
mensos á. obra; o nobre ministro sabo perfeit~· 
mente que o _trabalha da excava.cão deve eonti· 
nuar • ..;Que razues de conveniencia são ,;stl;ts quê 
le1•á.~·an ~ nobre ministro n não querer alli a 
co~t~nuaçao da. barca, certamente não me é dado 
adtvn!_hat·; o facto ã que falta uma barc;t de ex· 
caya~ao que os cmpl'cgados da obra reclamão e 
CUJE>; falta ~m ser'l'ido de grande prejuízo. ' 

_Dtssc amda o nobre ministro que havia grand". 
dtlliculdade em adquirir·Sf:\ hotnen$ uecossarios 
para cértos trabalhos, que a difficuldade não est:l. 
n~ falta do dinheiro, mas na falta c;lo pessoal e 
nes;u part.l o uobre_ deputado pelo P:m\ Yeio'em 
npoto do nobre tmmstro. Senhores, eu creio que 
a respeito. clessas obTns temos falta de homens 
prc•pr•os q uc possão entrar na o pera cão . re"nlar 
de cerbs trabalhos, isto é, falta da intellig~ncia 
q uc opere : mas , se estamos nesta deficii encia, 
uma _de du~: lllt mandal-os buscar, e então 
para gto o. dmheiro \"ale, e n3o ti tão insignifi
cante o o \>JCCto como o nobre ministro suppõe: 
Ol\ então, cuidando logo do presente e do futuro· 
esta.l>ele9er escolas no paiz, e para i$SO tam beu{ 
o. dmhetro. yale; :i\Ias o governo é o plimeiro que 
dtz que_ nao temos homens pr_ofissionaes , no em
tanto n<lO I)OS d<\ a mellor noçao, a menor idéa, de 
que creara escolas paro. este fim ; pdo contrario, 
~ anno_passado alguma cousa se disso n respeito 
na ag-neultu1:a! c o pensamento do governo foi 
con tril essa '.daa. Ora, se o _governo nsshn p~IJ_sa, 
'' ·.c~nsequenc.m é que eontmunrêmos ne"s"· pc
nnrta conhectdo, confessada ~elo nol>ra ministro. 
Mas, lou,·ado Deos {sempr~ c bom dizer louvado 
De~~) te.mos dinl1ciro! o que nüo temos sé<o in· 
tell~gene~as , o que nao temos são homens pro
fisstouaes 
Ma~ , scnbores , precisaremos n(u Ue homens 

pnra outras obrns, b~m como para fttnda.~.ão da 
casa para a.sylo dos inviLiidos '! Eu nesta parto 
duelara ú enmara que n•1n profcsso n opiuiao do 
n~brc uaputndo pot· .ti. Punlo, c estou em pel'
fetto . nccordo com a opi n iiio do nobre rei nistro ; 
eons!d<lro n cru; a de im·nlidos como uma obra du 
importaneiu, c(lmo dc\·cn•lo trazer verdntleiro in· 
tercssc paro. ttmn classe de servidores do estado. 
Mas desdo 183~. quo se fez esta pt·omessa, ja hn 
uma qull.ntia recolhido., resultado da. cobran~a 
da cont,·~~ui~iio du prop1·in. classe da marinha ; 
desde lS.J:J que se flz~riio largas promessas de 
qtle essa casa seria mn breve edtficada esta. 
uelccida. • . 

Estamos no anno de ls:;i) ; e o Sr. CC!t-roinis
tro da marinha no ~;eu rel"-t<>tio nos veio dizer 
que foi agora ·que se comprou uma casa, que 
pela sua. localidade, ctle e outros homens enten· 
didos julgão que é· apropriada para asylo dos 
invalidas! p.,u·s anuo$ para se comprar uma 
casa pequena, que precisa de ímmcnsos accres· 
~enta~entos __ para se. fu1;1dar um asylo para os 
tnvalidO!ô! Nao havenc. msto algum deleíxo? 

T.unbem será isto devido il falta de pedreiri>S, de 
engenheiros, de homens habilits.dos? Por falta 
de din hciro não ê, por falta de homens ltabili ~ 
tados tambem não é, porque .então nii~ se fez o 
quartel de ·invalidas ate este tempo 1 E' verdade 
qne O nObN ex-ministro da marinlH>lcmbrou OU• 
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tras eous!ls . n:> seu rebiNI"io mui ti> imporlant·:S, 
J)Or ~!i:omplo: no ~erviço •·egulur do tclllpo ordi
nario dos vasoA br>1.~ileiro•, l~mbroa. . que uma 
ou d01as ombarca•;õcs de gllerra.-f.,sscm a naçi>es 
"stt-angd ras par11· fa%crem ntli tte•nular o pav!-· 
1hão b;utileiro~ c l embrou o11trRs cousas quo si\o 
muito bonitas, mas que eu direi que já ba muito 
,;e de,·il\o tct· f~ito. 

(lia ·um apa;·tc.) 

Eu sei que os trabalhos do nobr,! ministro 
siio muito imp:~rtanl.cs : a sun acti,·idudC,·. >;e bem 
que extrema, n!lo pôde CO!nprohen !er todas us 
cousas : n1ns eu me compadeço dos iovnlidos, e 
e por isso que Lhe estiJu fazcnd~ estas obser
Yn~ões: 

O SR. M1>a:.-rRo o~s ::<EGo:ros &TnASGEtr.os :
En fallel em viagem de lnstruc~ão; Y. ex. e.;t:i 
<li7.cndo que é para fazer trcmulãr o pavilhão 
!Jrur.i\ciro .. nas na~ões da Eu•·opn. · 

O SR. PAUL., B.w·rr•T.~: - Fnr.o j.us~iça a<>s ta
l entos do nobre ministt·o, o ~·-•r isso n:lo posso 
pensnr que no s~u 1-eiatcrio na o trnte de c ousas 
uteis e boas. . · . 

St·. president<>, a occ:tshio me n:lo njnd:\ a 
continuar ; tet't:i de pór termo ils miuha8 obser
,-açuos, e então concluirei fnz~ndo um pedido ao 
nobre rilinistro da mat'inhn. 

Senhores,· no orçamento, creio de 18;;3 a 185l, 
a verb:•. destinada pat'!\ obras e•··• de G'lO:OOOS, 
sendo para. o d :que da Ilha Jas Cobras umn g•·nnd~ 
quall Lb que j ú. hoj o se· não gnstn : pelo nctual 
or~amento u ,-erba consignnda a obras estót em 
:: 10:000$. 

Ora, :3lO::JO:lS pnrn mna '<'Crba de GOJ:OOOS <;tt.: 
ji• occupou htl!llr no• orçamento> passado.;, crc:o 
<Jl!C f<l~ uma dífferença cxtrMrclinnri••· · 
A~slm , S. Ex. que de alguma sot·lo yo) o s~u 

miuioleriu j:i. alllvlado de al::umas despa1.as qne 
di7.~1ll respeilo a obras pulllicas, parece q ue n>to 
:;e de\"C a~ustnr de augmen tar a cvns!gnn~:1o 
pnm .o porto d e Pernaml.iltC•). 

Nilo ó de mlu'lirnr, senhores, que nma provin
da que dá q uns i cinêo mil contos. de réis de 
rcn1a pa•·a ·OS eolft'CS p11blico3 não possa em G 
ou em "i nnnos mcl!tornr o seu porto? í-4poiados .\ 
Quacsqucr que !lejiio os boncficivs qu~ venhiiÚ· 
<l~stn obt'•l, não vem s1i :i província de Pcl'llam
l,l!eo, Yi••n a todo o in1pct·ío. (Al>Oia<los.) 

A uste respeito cu posso apresentar a mirlha 
,·ida inteira .Pablic:l, sempre com unH\ cohcrcn- j 
cia J)(l!'fdt.a : n iio fa~o dtstincç~'io do pro,·incios . . 1 
Qnnndo alguma \'C7. pe~o alguma .cousn para a 'I 
minha proo:incb, é sempre om rola~•io uo im - ,: 
perio: se outroa pcdom tnu1bem para aõ suas 
t)rovinci9.s l~vnnto-me pnr~ npoiRl-os. . 

J.cmbro-mc da e~trada · qnc hn pouc~ se pro- t 
p o;z pan\ n. pr~\'incía de 2\Iinas ; tiçc a princi· I 
pio vontade de fllllM n. esse· respeito : p~rém, 

1 
:;cnhores, declaro com franqueza, ue proposita 
alli!ti\'e-mc de falla.r. ELI quiz perguotnr :-pois 
é verdade que não ha um:1. estrada na t·i~tl e 1 
importante p'J'ovincia d~ Minas para a côrte?! - ~ 
Mas quiz abafar a. dür do me11 cor•ção a dür 
tio meu coTação . imaginanJo qu~ jit se ha\'ia 
feito esta estrada : a realidade era tt·iste . quiz I, 
uiio vêl-a, niio conhec~i-:t. 

O que . so tem feito, senhorc;;, n<!Sle pa.iz, que 
passoa tem dado o governo n. t:ll 1·cspei t,? AonJ c 
<.>st·'io esses tuo decantados melhoramento:. ma· 
tet·lacs, se ninda nquillo quo c da maior im
port~llcia, aiJulllo que j_iL se d~\'i:t ter f~ itt:>, ' 
.uquillo qu~ niio scn·e scotLO de t.cstemunho contrn 
um nnssado de inditrcreuç.~. de abandono dos 
i nterêsscs publieos, ainda vem encontrar relu
tancia da pa1·to dü govcrt\.) ? (.·l poiado.<. ) O quo 
fnz~m tantos e•·cclitos nllertoa ~ l'rtm que ~:io 
<:~ll~.s? QtH\1 dollcs jú. se omp t·cgon uo pro~r~s~o 
n1ateriul de IJ.UC no$ fallou o uol.Jrc mitlist ro <lo 

i!nperio, que chegou :t. concob~r que tal pro~csso 
t~n.h:t. o encanto de su!Tvcar a; discus<sões po
htlcas nest:> c:\sa, en.llvra os mlnistrO.S· nada. 
fizessom que contenlp.sssc o pni1.? 

(ú s,•., p)·c.'!i.deu.t~ tCJt • .,ta a occupm· <t c<tdt:L;·a da 
~1resi<le1u:ia. ; . 

Senhores, cu . estou bem certo (c nesse ponto 
não tonho medo de set· con testado por .al"llum) 
que so com esses excesso.; d e dcspezus que o 
go,·et-no t em pedido, s~ com tO<.Ios esses creditos 
:.bnrtos tivesse 11pparccido 11 acç~o do "O>em<> 
no sentido· Je OOileftcinr a~ províncias ;;'nquilio 
quo ellas mais recl.m:\o, .1\e a bna !o do governo 
se n prova elo seu pr<'C~der f v.< se ta< que eu e· 
não in\·ocanqo li~1·os negrus, n&m negocias se: 
ereto~. mas lDYocanúo o qne tem aulbenticidruie, 
os dncumentos do paiz official, pn<le~sc mostrac 
:'• camnrn dos Srs. deputados qu• o dinheiro se 
tinha gasto, mas_ que. tMs e . taes obrns '!Sta
viio fe1tns, e$tou conve ncid .. , c·;mo d izill, do que 
o ~o\·erno tcrja gt·ande a1wio (apoi<t<losJ, niio 
teria encontrado os· eml>:trttços quo vai encon
trando; estou per~uadid r) qnc cnt-ã.o ns vozes 
da opposiç'io, quando não csth·e"'cm nbMada,, sa
•·ião m enores do que S:to. (Apoiados.) I sto é uma 
verdade, n c.amnra dos ·:;r.;. dep.uL'ldus a sente, 
o pub1ico t !lrnbetn a sente., o o go\r•~rno Jülo n. 
púde n~gar. 

Porém, pClt" 1naior qu~ scjll o d~safio a~ go
verno dtl v-i c a e ;t·~ tet·renr>. ~llc poderá usnr 
de te1·mos bonita:::., poderú. argumentar perfcitn.
•n~~nte, n1as não nprt!se,,t.arü. r eo.li·lndc algum:.. 
que satlsfuça ao espil'it> p ublico ; po•·qu~. s~
nho>res, o go,·.:rno actuul ainda uào comprchen
clcn uquillo que est-á ao alcn nce de todo3, e é 
o •]UC vou dizer-qu•: nn politica a> p1·omcssas 
val~m . as desconfin•l';as s" uccununod!lo, muitas 
cousus recebem diJferent~s explicações ; no pro
!;rcsS<l · tntl.lerial os olhos qu~r~rn ver, n reali
aadd ~ tudo. (.:lp<>i<tclos. ) 

O Sr.. Urxts·rno o.~ ?lhmsu.< : - Enti'io não vê 
nad~. 

O Sr~ P.\GL.\ Bu•TIST.\ :-Ouobra ministro sabe 
que . as pnlanas n:io podem substituir obras, 
unica cousa quo tem .lc :•p(>arecer n~ lcm.mo 
do progr.;sso ntaterial. · 

O ::;,r; ?lh"•sTuo D.l :O.L'm"'"': - Qunn<lo niio sc 
quer vot· .... 

O Sn- P.wr •. \ B .\PTrsr.\: - Desejarei mnito q11c 
mosLre o qnc se tem feito. 

O Sn. ~hx1~·rno n.\ )I.mrstu: - lli\ <i c se mos· 
tt·:u·. 

O Sr.. PAvu B.\l'Tl>1'A:-J~ cnt:iô n r~sp~Ho 1h 
s:mdc publica o qu~ é que se tem r.ilo l>tlr1l ns 
província> ? 

o Sn- MELLO Iltt.\x':.:. t!á um apat·Lc qne n iio 
OU\'Íll\OS. 

o Sn. PAUL.\ B .\l'TriõT.\: -- ':\'iio senhor, nno fallo 
no nob1·e 1• secretario, por.llle pam n1in1 c para. 
o paiz ú elle tun- homem distincto (apoiado$), ú 
um utedico quo comprehendeu bem" sua missão ... ; 

Senhol=cs, não fahi'io homens no pai?. clle é rico 
de tudo, e sóu1cnto pol>rc de a<.lministração e 
de go.-erno, qll<} com patl'ioti~mo queira com
prcl!cndct· o poder c os ro)Cut-sos dcst..'\ llbençoada. 
terra. (Apoiado$. ~ 

O Sn. FEnn.,,z·: - Apoiado. 

O Sn. P.lt;L.l BAPTlST.\: -l•' cl iz!.li ente, senhores • 
neste oai.l: tudo <! f.tcil ; ie:lisla.-sc f•>cllmente, po•·
quc afém de cutrns r:\ZJe~ ha muito de que so 
vi\·a c com que se pos•il s upprir os sacrificios: 
pectmiarios quo as leis tributarias impoem ; 3S · 
cxistencills se nlo arruinão cotn alguns por centos 
de nH'ftvS nos pcoductos do traiJalho e das iu-
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SESS,\0 E:\l HJ DE JULHO DE Jt);,.:, 
dustríast l" nctn isso '~ molh·v l"~flra :lmo1inar c ' 
sublcv~H· granU~s pornll3\Üe:;; se algum n)iuis
terio gasl;ldm· catrn.g;l :l:; nc::;sns iin::a.n.~a.s, ellc 
pt·aprill s~~l"J~ que onh·o ministerio qu~) o sneced.-., 
::;euúo C!COnomH~o. b:"\st:uú \):lr:l tudo coucertar; 
~ nssim, S()nhorc::, ton1o~ ido; c SCl'tL J)Oss.h·êl 
que son1pro n~tdcm. ·)~ õ1!2=~:111 "?! :\~o. O ll;l;iz t~~m 
)nlllll"USOS l"CC\ll';'o.()S,. IH:lS n:lo p~na SCJ'Clll C~tl'R• 
gnclos; ,; con1o uma (Ti:tn1·:1, f[U(\ por lllf\iS qt10 
.se o'1Hprima no '""~1·ticc J:~ c::tbcc;;•, clla. Il:l.taral
lllt:nte }Hl (1~ cresc(lr. (fli ..... ~ad~rs.) 

So·. prcsiJcntc, a hot·a cst[t ac:ü)Íiu:1, etl termino, 
pc<lindo ü V. Ex. c '' camra arcit~m '! meu o·e
~onhccimonto l)Cl:\ UCilCYOlcHCi'l. COUI qu" lllC OUYi• 
ri'lo~ e=stend8ndo.sc cs!.ú mcn rccouh.e~irnr:uto ~ws 
nobres ministrüs que C·3Lã,, prcs0ntes, ~ d;~ nlgnn~ 
Jús qu(leS son :lnli:;o ~iw::e1·u. ~Allôiaclos.) :-\o 
~St3dn ~ctun\ tlo J.lfnz rthsorvi~.lo coln o .c~âul~ 
de tautns qnt~.slljc~ pDUt!cas in:port.tmk.s, c socia.c.s, 
c tendo dLPgado tnnl..; p~n· tnoti \·os g1·oses c justos, 
dç-scjo ter occ:-tsi:lQ de diz.:r o como cu encaro 
os nc~ocios ptlUl:cos em ~uns dh·crsas relações, 
e téndo esta occ:l:.-:i.-10, f<tl-o·llci com toda a sin
ceridnúc d<'! 1ninha.s cr• HYÍC\~'c:::, c scgtulClfl a:s 
cmorõcs scicntificas c liYrL.~s do lncu col·a~Uo. 

VoY.E~: -).Iuito U0Ú1~ n1nit0 búm! 
A <li~cnss:"io fita ~vliad~ pela hora. Lc\·antn-sc 

:l SCSS{iO. 

S"C~:"IL\.nto.- Expr:(l kl,k.- Üi\lcm do Llia.-Orç.a-
4ncnlo rr~ nu~rin1t!r..-TJi.;f?1'i'S(Ix elos SP.~. IJra.H
<Ulo~ ·mtnist~·o a~~ 1iU!rinh~ i! J_.cWl(~ h"a11r·ista. 

A' hom do C<>Stnm~ faZ·$~ a chnm~.ua c r.ch:1o-sc 
presentes os St·s~ "dS~oa~lc de l~nepC!ld~·, Pmthl 
Can,\i<lo, :I! achado, Corrb das X~Ycs, Lima, Lcit[o 
da Cnnh:..1, coucgl,) Lnlll, Seúra, PaJua l·,lcnn)\ 
Tcixcil'[l. de ::\t.,ce~l•), E~ln:ulto Fr:tnr:n, Augusto 
Chn\'12'$. Antouío C~trlu:o:, b~1r~1o d0 ~Iaroim, p~. 
checo .Jordfio, H.ibciro J.a Lttz, Fcn·uz, )[eHo 
FJ.·[tuco, Fcl'l'Cirn t1.:' ..-\~nim·, .\r1lujo l~üna .. Bnyiio 
! .. o.bnt-• .J l\1\ior, lkgo D~n·o~, llrclns, c F~nsto. 

Comp::tr;2<:C"nUo dcf:lOis os ~1·.-:::. Pi\Ula Fonseca, 
Pnuh :5nntos, Pttcs niL~Tcto, I,ui.z Som·es, Al
tn.~h.ltl ~ Albuquer,Jnc, J)lns Ue Carv:tl1to, Pcf.i.rcira, 
)Iagalll~e:s Castro, Hnposo da Canmr:..1. I..in·antcnto, 
Heli•ariv, An<.h·.; Bastos, P-lehc"o, DuLra Hochu, 
Hi'Udt·o, Costn ::\Ti1C'h~111o, llern:wdcs d ;~ ú-onvên, 
T<\~tw~. Pat·aHn~u:'t, Ca!dr~ c J:'iiio, Yicim de 
~I::ttlo:o;, l'íulo ele CanlpO:OO, Tcheh'a t.lo ~onza. 
:;,;. c Al~-uqt\~1'•!11~, Y. Lis\.lou, Th~c>pltilu, Góes 
Siqu~im, Domingucs ~.íh·n, l:lélful't, Uippolyto, 
llenrllJUCR, Dnrho~'1 da Lual1a, c Sccco, o Sr. pl·csi
dcntc Jeclnr;L nbcrt.a a scssii<>. 

C<lmparcecn.1 dPpols ns Sr~. Azcl"E!<h> Co1..1tinho, 
F~ Octnviano, .Tú:)é ~Ia.thins, Sinimbú, Jndnt.l1o 
de Cllendon~a, Do·andii~, S0llral, Castcllo Branco. 
Aprigio Guimaraes, Nabuco , Candhlo Eorge::;, 
Augusto de Qli\"~im, Bt·usque, Tmvassos, ::\lon
t"h'o de Barros, Zacloarito~, Lima c Silva Sobri
nho, Fcrnande;; \'ieil·n, Bandeira de Mello, Vi
l'iato, ~Iendcs de Almeiun, Saviio Lobato, Ro
dJ.·i~:ucs Sih-:a, Pacc~, Go!l~Cil ni~eit·o, Sou7.n L?~O, 
Lmz AraUJO, con<'~.:> i:>th·a, :onntos c Ahneodn. 
Paula Baptista, Rib~1ro Jo Andra~n, Antonio 
Candido, Siqucir~ QncirD7., c Souz:~. ::\Iendes. 

Lê-se c npprova-sc a acta <la S•;ssiio nntccc
dcntc. 

l'X1'r,J)IF.~TE 

Um officio do St·. n1inistt·o <la fazún<la, ~n
'\·ian1o a co,.sult~ da seeção de f<LZcnda. ll<:> eon: 
sclh() de cst:vlo sohrc os Mtos legislativas da 

províndn dn I>ni.'<tlltt. p1·om1tlg:ttlos no !Ul~lo pro. 
)i~m~ pnssadu.-A' cou~miss:io (lc 3$:Scml,lt•as pro
\'lnctaes. 

D.1 :;,·. mini;(ro do impet·ío ~nYíanuo o "uto
gL·apho sftnrcion::tdo dn. resolw;:i'to .:1D- nssemblJ~ 
~oml qnc · autorisu o governo a conccdet cnrta 
do '!atum1ísn.çiio n Inn Edwin Roucr1s c outros. 
-:\ nrc:hí n\r-~<'. 

Dqu:; do ~r. 1° scc!·ctafio do senadn~ commu
nicando quco const<ira no senado. que :5. !\I. Im
penal cons~ntú em Yarias rcsolnçiJes. - Fka a 
~mun!'a inteirada. 

Do :Sr. d~rmtat.lo Joaquim Firmino Pcr~il'a JorgP., 
connnunican<lo qnc p•W incommodo de sua saude 
e tle péS$On d ;) sua fnmilia. nii.o pódo comparecer 
ú t?t·cscntc süssi\o.-Fica fL cam:ml. inteio·adn. 

Jth~-:l t~1mbcm inteirada dü. tOlnmunicar:'io de 
incnrnmndo qn >1 f:\7. o Sr. dcput!ldó A.raujo ~ JoriT~. 

IJm l'•'<J'\erimento do Jo~o BfLptisL\ - de Brito 
;,\bgaJh,lo~, pedímlo um lugar rlc continuo desta 
c~'s:-t.-A.' tncsn. 

l.:ma rcprcsentnçcro de Antotüo ;:..bnocl de Cam
pos C\Iello, nllcgnndo <juc os direitos q!lc llfigud 
Ta,·ar~s tn)hn. ~obre UllHl sentcu~a pol· clle obtida 
c•mtra a f,tzondn nacional, se achilo ccr;idus a 
Fdicia"o .José Gomcs.-A' commiss:io de fuzcnua 
fL ~nem :-;c ac!1n n!l'octo este negocio. 

Um l'Ctlnerímcnto da. C<l.lni\ril. municipnl da ci
dade d-~ Porto Alegre, capital da província do 
Rio Gt·aml~ do S. l'curo do Sul, pedindú n pcr
mutn~ito t.le nm tern)t\a ·sou de que esl(c de posse 
o nl'scna.l de nuu·inhn, por o1ttro que tem. ~u::t•on
daclü p:u·a t·n· nello o) mn.tndomo pnblico. -A' 
comm\ssi:i.o.> de fazen(\a, 

O llDE~I DO DIA· 

tJI~!:_".\JtF...Yl'O D,\ ~[.\.r.,I:XH,\ 

Con~inün n ::2• (\isc\l~são do or~··uncnto dol hli
ni::st4Jrio Ua. n1arinha, com n etn~úlla npoiatla. 
Acha-s~ pt·c.>o,nlc o So·. ministl'o l'CSpectiYo. 

o s; ....... . .I..~râ.n.d::._-..o ~- SL·. l)l·e-siJcnlo, vot1 fazct· 
n.lgtunns obsCl'\"~\~ü~s n respe-ito de diYel'sos ai
snntl_dAs que cOIToQln p--::la r~pru·ti-:~io do nobí·c 
1ninistro da. tnndnha: sd muit-o bcn\ que~. Ex~ 
ica<lu pt•in~ipiaJ.;> !1n j>onco tempo " ··~gct· essa 
r~p~uLi1;ão? ninln. n::\o tem contra si urn:l s cnn
lUa Jo f:~ctos qna po~são dtn· lngn.r .:t· c~nsu
ras ,J;~ l"l'lillh:l Jlnl'tC :''JlôirtrlQ:(:: OS dias Siio J'}OU· 
c0s; S. E>.:. nm<la cst,\ H:t stt,\ lmt de mel. ••• 
(llio'll<lM.) 

o s~. :\1I:-(IS1'P.O U.\ ~J.\ut~llA: -.Li pnssou. 
O So:. Bn~xv:\o :-.... c conscg-nintcmcntc fura 

ínjusb IJUill•1llel' nccnsn~uo q-ue directamcntc se 
lltc di~igtssc; n:lo obstante isto po:cm, negar
lhe-loci o meu ,-ot•J naquillo que für ele confiança 
JlúL' iS8o mesn10 que cllc fnz parte de um mi
nistcrio qttc eu rcrmto perdido na opinii':o l>1lblicà; 
o qnc todadn não quer d\7.or qne S. Ex. não 
dcs~jc nccrtar pat·a ndquirir um nome que o toro1o 
rccommcndaYel no futuro. 

O 2u. P,m~!üGto.I.:-Jit o tcon. 
O Sr:. Bn.,:o;o:ill :-l'ó:lc se1'; cntreta.nlo passa.t't:!i 

n fazer-lhe [l.S scgaintes intcrpellaçües. · 
Dcsgrnr,a.damcntc o uctual ministerio lembron·sll 

de mnndar a no,sa' csqund1-a aü Pllrnguay; ma;; 
(, salli-lo po1· todos quo partíndo clln com do!i
tino i<r1uella rcpn\>licn, 20 dills dc[lois de llll.\'CL' 
sa!Jjuo t.lo po1·tu dtl Rio de Janclro, c de Ol\tt·o~ 
llOutos, fúra a sua :;:unrnirüo postn 11 '< de ra~ao. 
sem dtwidn por falta do" ubo.stocimcmo preciso 
p~ra sustcntaçilo dn forr.n de qllC se clln com· 
pt1nh:1.. 

Est<> facto nlio deve passar d~sa p erc~bido, por
q uc .6 d~ to.l nntut·ezQ., qttC rev~lla dcleixo, im
prcvi..lencia, c culpn gt'O.V•l da p11rte de algu.em, 
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SESSÃO EM 19 DE JULHO DE 18&5 
.. pôis 'Pergunto :10 nobre ministro S<l o se11 au· 
tec:éuor, ou mesmo S. Ex., irat.-lr-iio do :~.verí:::uar, 
e se, no caso a!.firrnatiYo, j:\ se mandou respon· 
s11bilisar a esse- ou a esses qn~ !orüo causadores 
.te semelhante ncontc~im·ento. 
~erito, o negocio é muito sério, e não pódc 

de1xar de despertar_ a atteri~õo dos poderes eom· 
peteutes, porque no futuro pode1·emos ter expe· 
diçõcs 1 c ocemycrcm !netos da mesma orrlem eom 
n?ta;el prejuí~o do sen·i~o publico c da honrn ·e 
d•~nudado:: n:u;•onal. 

Outra jntez:Pellnr.ão tambem tcnl1o a filzer a 
:;;. E.-<. que rgualincnte se refere o\quella exJle· 
di!:iio. Const>1 c tem sido declarado por mmtos 
orticines ·que fizcrão pnne da força cxpedicionaria, 
foi mesmo clcnuncindo nesta tribuna pelo 11obre 
deputado pela Bahia, que os mantimentos mnn· 
d:1dos par•• a sustcnro~.üo da tropa e mntinhagem 
-existentes na esquad•·a Corao de pcssima qualidade, 
c alguns delles se aebavüo podres, o quo deu 
lugat Il que uma grande pnrte fosse l ançnda ao 
mar ; isto deve constar dos cadernos de quatto 
@ do diurio do "fRJ:l'm que se cost llDll\ fazer a 
bordo. ôc tal nconteceu, como so arlirma cum • 
:p~~ tomnr uma providcnciu e fazer-se responsa· 
lnhso.r n quem quer que deva ser, para que 11 
fazenda r-uhlica seja mdemnisada dos p1·ejuizo~ 
q~c. dnln ll•c rcsnltúrão :. pe~o pois ao nobre 
llllniStro qnc me d1ga o que tem feito a t:U 
respeito, parn ti'nnquillisar n minha consciencia 
·~ chcgnr ao conhecimento do paiz. · 

Feitas estas int<:rpel!açõcs, p•1ssm·ei a cxp~n:ict· 
al:;:umns reflexües réfativamente aos d!V~l'SOS 
o~jcctos de qu e ~o compõe o or~nll'IJlU to que se 
d1seuW. . 

S1·. pre~idcntc, Y. Ex. me })ennittin-. q·u~ el! 
lev~uto :l 1nlnha voz, assim como fez o meu nobr~ 
am q~o c col lega po1· l'ernam buco nn sessílo d~ 
J!Ontcln, cou~m . . essa monst.ntos:t •}uantidncle de 
c:,.rcd1tos sn_pplcment~rcs nbertos o nnno pnssndo. 
:senhores, tl\·e occnsràv d~ examinar municiiJS:l· 
me11t~ a co~lec~-lo dos dccretç.s do governo, c vl 
com sorpresn que d~sde o d1 n. 2 dê Janeiró de 
ISa~ _nt<i_ :JI) it~ De?.emhro do mo.smo anuo s<! 
abnru'! ;)() Cl'tl~Itos supplc~cntarcs na importancia 
de Dlai~ <lc "rOUO:OOGfi I SeJlclo 'JUO um desses 
50_ erO<.htos f u 1 aberto no 1ncsmo dia em que devia 

· :Pl'l!'Cip\nr a se!ls•lo ordinntin ela asscmhlo!fl gerAl 
lcgiSlntiYa, a saber, na clin ;) de. Maio c isto 
conh·a o. CX(n·essa. .Jisposição da lei do 'n Gc Se· 
t c111Lro tlc l :liiO • .•. 

~ Sn. TAQUF.~:-)Ias o nnno pnssntlo a assem· 
hlcn geral Jcg•slalim nãu se nbriu n ;J do 
:Mato. . 

P S~t. J3n""":to :-nem soi, c por isso mo cx
phquc•. de tml modo facil <lu ~er comprcl:~11dido. 

Jl lct <J.';'-C ~cn)>ci de eilar . diz. que o _go,·erno 
poda :.bru CLCdi(•Js cxtraordmanas c su pplemcn
Ulres, uws c.iJleCifica minuctostuuente as llvpotl!e;;cs 
<:m que Cstn fncuJd,tdc deve ser cxcrcicfa c vem 
n ser qnnndo as dcspeza$ não aumittcm po'r rúrma 
al~uma a n:.anor demora, não podem s er. ndiadas 
nt.é a rcuni!IO do corpo l~"islativo. 

Ora, ctJ. ''eio ncss(os cr~itÓs supplem~11tt1res 
al~;•ms_ quo n51o sú não crào tu·gcntes, mas quo 
nt~ . na~. dcvui~ se~ . nbcrk>~; por exemplo no 
ll',!n•s~uo d? 1mpeno encontro um credito que 
uao pôUc de1xnr <lc cat!sar-•ue espanto e vem A 
see o do 2~ contos c t:lntos mil rêis p!lra 11 
eompra tl~ 11 yr!lrin de '.'m *. Angel!s, "\ngélís 
•m Angel•s ._nsu<lrcsl, hvraraa esta que mesmo 
ncstn cASn, ouvi di%cr I)UO lJnvia sido Ótreroeida 
<!!l' unt <los nnnos nnterioree :~o Sr. coJtselllciro 
tiont.alvcs Mnrtins por 8:0008. o quo n:to foi com
prada por so conhecer quo n•io "nlin. sem~lhAnie 
preço: no. ~ntoltto que o nobre ministro do im
pcrio A COJ?!prou por mnis do 2l :()()(),~ ! ! I8to. 
senhc,rcs, '! extraordinllrio •. Pois pe:rih:n-& a 
ordem publica, corria · risco R tran'}uilliSa•J•! iu-

TO!IIo 3. 

diyidual, ou, qualq_u-;r _dos ran.1os d<> s~r~iço pu
blico, ,;c o ::Sr. rnnnstro do 1m peno · nao C<:IU\· 
prassa açodaclamentc aqnella linarin ·? 

O S n. )f1~1s-rno r>.• .J usm;A : - Estâ cngana·lo 
quunt_? no, preç~. · • . . . 

o sn. BnAXD.lO : - 1-0l eotnp1'11d:l por In3:S ue 
21 contos ; nl1i cstú o déereto de :H de Abril 
de lSõ-l para responder n V. Ex. : c membros 
m\lito dietinctos desta cosa me nffirmát·llo que 
o Sr. GotJçah-cs :li[o.rtins n1lo a quiz comprar 
po~ S comos:. Mas ai~da admittindo que esta 
ultima asse~çao não SeJa e:.acla, havia por ven
tura u rgenc1a para quo! semelhante compra se 
fizc5se aurante o oncerrameuto dn corp~ lc~isla· 
tivo o S<!m autorisaçiio d~llc ? Nlo fõra "mni~ 
pa·ndentc, mais conforme com o regimen con
stitucional, que o .Sr. mi nistr<.> do imperio espe
rasse pcln reuniáo dn llSsemblén geral, c pe
ranto d l:> mostrasse a utilidade de uma tal 
comp1·a, pa•·a lhe serem dad,,s os fundos l'•?S· 
pcetívos c poue1· elle enlã~ Ml'etual-a? 'Mo.s que l 
Os S•·s. :aninístro.s se julgiio donos do thesou1·o 
publico, e dispocm uelle como de sun aJ .-.ibeira 
partieulat· : por isso foi que o Sr. ministro <lo 
1mpe1'io eompron po1· 21 contos o t:lntos mil r.)is 
a livro.l'ic. de Pedro .Angclis t t ! 

o' Sn. Gõ1o~ SlQT.lElrn : -Tem documentes mui1o 
importa!.tes rel.s.tivo< :i. nossa historin. 

O Sn. BÍu::m :\o : -V.· Ex. j'• os Yio ? pódc 
ser que os tcnhn, mas eu doscjuvt\ saber qHacs 
ellcs silo. 

O Sn. G.\~:s SL•lCl!ll\.,: :-Vejo. no r clnk>rio. 
O Sn. B~,,~o!o : - O que é exacto) é que a 

lei de Q de Setembro <le 1J:I50 foi inteiramente 
supllism a da c escarnecida. 

O Sr:. úú~s S!Qt:r::rn.t:- !\ão apoiadv. 
O Sll. Rr:,txn:<o , - V. Ex. não apoi:l. c€nsm··~ 

al:;uma que se fa<;fl ao governo; estA no seu di· 
reilo ; 6 go\'Cl'llÍ$tO. c liastn I (Risatl!rs .) 

O Sn. G•íE.~ StQt:F.rn.>: - XJo me di• !ilJerdo.•l•: 
de p:nsnr?! 

O Sr:. B~t:>:o:to:- Tem p'enn libenlnd<! ; pense 
como qul~~r, que cu !:~mt;cm pcnsa1·ei como me 
parece•·· 

N'o minisLCl'ÍO da jnsti~a cousn.• scnlClho.ntcs 
ttlm acontecido ; por consc;;ninlc, Sr. presidente, 
quasi que 11Üo t enho .disposição p~rll discuti~ 
orçnmentos, porque ,.~JO que cUcs sao uma -.-cr
da•lcirn lmrln; se•·•·cm apc•tas pnrn occupar o 
tempo, encher pnpcl. Assim, (JOI: cx~mplo, que 
importa que (I Ü~Spczll àO mJnlStCl'IO ua llltl• 
rinhn scjn íixnda ~m 4,500 c tantos contos, s~ 
depois o ministro pódc abrir 4, á, G, 7, 8 crc· 
ditos supplcmcntnres, c de 4-,500 contos ,·otado:; 
3 <lespcz;\ Ycm n olevnr-se aS e 10,000 conto;?! ..• 

Ouvi ha pouco dizer, Sr. p1·esidentc, que c,;t<} 
resultado se deve ;, lei de 1850. ; mas eu d~cl:lro 
a v. E-x. quo considero essa lei mttiio bcu1 
elaborada, •1ue reputo o s eu penSAmento muito 
lümiuoso, e qtte se hoje clla ~en-" de apoio a 
taes nbcrracucs dos Juinistros, é porquo estii. 
sendo despejaJnrnente .sopbis_mada é porque o 
~0-.emo em ,·cz de cingir-se (i. sua letra e es
pírito obra de encontro a ella, é porque os 
avisos, ns portarias o os decretos n.mplio.ndo, 
interp•·ctando e L'C\·ogando leis jú s il:p ·em tal 
qusntidadc que nos c!ln\·cncern da. triste .ver
dado que o {;O'<'•~rno zomba dos netos lcgts~a
tivos e do paiz, c di.spoem da fortuna puhl:ca 
como bem quere111. Isto c cx~mnmente ntelancohco . 
e n..~ustador. 

Passarei onora, Sr. presidente, aO$ O<~gocios 
p\.,priamentc o <la marinha . . . 

!\iio sd de que modo o n~bre ID1n1stro. cn
.:ar :~ t•io o (llhll'o dn nossa msnnha : 11ao se a se 

2~ 
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~- Ex. ~ntendcrá. que pod~o:l'c mo:-'i JS<'t' tun Ui:.\ umn 
..:randc potoncb. marhim" nn Amél'iea :\1cridíonal, va SC po!lO COnt.r:lrlO nutrir[< :1 Ot>iniiio de quo 
não dc,·emos nspirrn· a isso, nt!Jn t:er n prt! 
ten~'-ío de ostentar uma força respollll.vcl no~ 
nossos nuu-es terl'itorin~s, c no nlto ot:ct:.nno. sc
~unclo o d.:scnToh·inlcnto Uo;:; nos.'ios rccl.lrsos. 
~em no l'olntorio des te a n no nem nos dos nu

t~riorcs y~jo cnunelo.,Ja uo\:1 op~ni liO clar!\ a scmu
lhante ' '""peito, no emt:lnt•l que tenho ovsena<lo 
que nnnua.hnentc so eonsi::;rna u1n~ t1UUnti1l nvnl· 
tac.ln p1t3. n nuuiuhn, ~~"'!tn qn~ clln d.~ s ignnJ de 
poder un1 dia ço!npo.rar-S<C com as d::~s naçõ~s 
norosccutcs. Nilo ê isto por cet·to pr.>Ye nit!nlP d:l 
flÜtu de Ynlor c d~ intelli~cncin, porq ne possuiuiOs 
lliU:l. mocidade cheio. üe t alento, de ::~s pi •·::~çli as o 
,ld bro.\"ura, que riYo.Uso. Cólll ·,1 d.: qualq t ll'L' pniz 
do noYo c do Yclho mnudo; por cou:wqu~•tcin 
<IC\'.:l Cl'õl' que o uosso au·:t.,:> ncst:t pn•1e pro,·.!m 
dn inercio. do governo. 

Na \'Cidade, o que tem ellc rc:to par.\ hnbili tur t'SS:l 
mocidndc a 11m grande de~ti. , o'? P IU-:L enriquecer 
n nosso. -nat·inhn com hmncns que scjilo cmulos 
,l:ts ma is n •>t:l'l"•!iS cclebrí dndés das ~mn:ula> lla 
Enropn? Knda. 

Cons ome1n .. ~e tollos os anuos grnndes somn1a ~ , 
votão·sc Õl!spcz:ls ~,·entnacs e e:draordinarias de 1 
muito ynJto, como hont.em ilbser o:on o meu llon
l'ado c:~Ucga por Pcruambucu : mas n :il) ,~~jo 1"(1 .. 

$ultndo. E Cl>scs dml>cil'OS que d•)Stino t cn1? 
i;cn·em para arranja•· um ou out.l'ü afilh::~d·~ ncsle 
N t naquclle lu;::ar , cr.·aJo para este fim, nesta 
C•U naqu~lb commissil.o; o é desta fônnn que se 
c.Jl\SOlM quo.si a mC:.r parte das quantias votados 
par .t ::1 marinha, cnlrét.S.llt•' qtt~ scr\·iços <lc 
j!ranJe importanciu que de,·iào mét~ccr n attençii.;> 
de 111inistt·os .Que tomnssem interess~ pelo ftUUro 
do seu. puiz d~ixilo <l~ Mr nttendi<los c consi
lk•·::~d,s. 

Pt·ct.cnderl, repilo, o nobre ministro p.:or a nossa 
marinha. ~m um pú tal quo po•s:mtCS ser all(lllll 
d ia uuu' p•>tencin na,·a!·? :>o p t·etcndc, C>'eio que 
é tem/'" de faze r alguma cottsa nes te sentido. 

s en 10rcs, toJos 1·ceonllccem que a escola. prn
ticn, que a .cxpcriencia dos grnudcs feitos de 
armas na gucl'l'n continental 011 nHtr itl111a, que a 
oll,;el'\'ação desses feitos nos theatros das yustns 
-vpcn\çücs , são os me os de instt·ue~ão os mais 
Hlicw.es pnr :. se puderem prepnt·nr o obt~r os 
~randcs hotncns de gn.errn ; c . poi:;, p.wgunto AO 
nollt·c mhtistro da mnrinhn, estarit :>. J::x. resol
,·ido 11 mandar cfficia~s bra7.ild•·os au thcatt·v u<' 
~uerm que se cst:i. fuzcuuo n:l. Eut'opa '! Pnrc.:c 
I)Uc, se S. Ex. intcnciona dar Impulso a no~,;a lllU· 
t·inh u, assim o deve !a~cr. 

.-\ cnmm·o. $:1l.lc, c o nobre ministro n :1o ~:;nora 
qnc t udo quanlo a es!ralcg in, o. seiencia e os 
csfort os uo cspirito humnno podem pt·odnút· ·tem 
ailio cmpreô"o.do MSS!l ~uerra uc gigp.ntes quo se 
peleja no t•icute: se o no.<Sf> secuto t em \'i.3to 
algumo. cousa de <!x.trnordina.rio, é sem d llvida 
essa guerra; nclla se acllão os grandes gcnero.es, 
os maiot·cs almirantes que a E uropa possue. 
ConS•'!J.u~ntcmentc po.rccc q ue ú azad<> a o.:c:>. 

siiio para que alguns officiaes nossos p ossuo Yh 
em grande os movimcutos das csquadr:ls, c n 
cstrategia das ba talhas na>"aes, c mesmo P.s
tudat• e obsCr\·ar os melhoramentos introduzido~ 
no mntet·ial daquellas esquadra~. Estes ooteio.cs 
\'oltnndo par:t o p niz enriquccidu3 dt:: expcl·iencin· 
c de conhecimento~ prnticos em grl\nue esct\la, 
nluito eoueort·e•·•\u para que n nos:;n m:~l'inha 
poss:> nspiro.r um futuro IJrilhantc c li«>n~~iro. 
· E' verdade que so ntQ dirá-t>nra '}llO 1· ~üo 
. temos guen-a mnritima ; nada Necnmos, est.amos 
em plena pa1., e quando prceisnt·mt>~: d.! almi
rantes, mandar.Jmos busc:tr o Grceofell n~ lugla
tcrra. }>on!m en penso que o nobre ministro uiio 
neve estar por esta upinh'io. E' oeccssarlo, tir. mi
di$t.ro, que habiULculOS os nossoli untuTacs, os 

filhos do nossa tC<'.J'!l , qu.e prep~rcmos homens 
do paiz qnc ""~ possuo scrYir na occasiii•> que 
<lc\Jes pt·eci~•mnos; é mister que não C3lejamos 
:\ mcrc.: do Sl'. Gre()ufcll nem rlc qualquer outro. 

.l\('111 so dig11. quo\ não temos p1·ecis~o des t.tt., 
pot·quc nii<> ha motivo que nos r,,~,. t emer urnn 
~uca-ra. UHlril imn, vis to como S.\ es ta t·az:io fossô 
zn-..•ced. ·nt~ d~n~ri:1 r~:s<:>h·cr -no;; n aeabo.r coni :t 
ll0$$1\ nl:u·inh:t de guernt, c n fazer dcsappnrecer 
dos nossos or~nonentos a s '<'crbas que c"'n e\1:~. 
se d.·spentlem, o quo me par~c que ainda não 
cntr~u na cau~~a dq nenhum do> noss~s homen s 
de e"ta.\o. 

Assim pois, se é Nconhccida a ncce3s!.hdu olo 
couscr,·ul-:L c dar-lhe progrcs:;o c desetl\'olvi
mc~>to , fm·coso sa r., 7. n:Io dcsp\·ez :~t· um meio que 
muito pú•lc eoncorru pat'a mclhornl-n. :E." uma. 
lcmbr::~u~n minha, que " cndo intclligr.ntcmcnte 
a p•·o,·oit(lua sem ofT11nsa da n•>S~n nc lltrnli'dadc, 
pouer.l, llo:> meu cntcndCl' , dar l"l'OfiCllOS resul-
tados. · · · 

Agom, Sr. prt'si'dente, trnt:n·d d.) examinar Ulll 
to jlico CJ.••c s o acha no r elatad o do anno pussndo 
fel tu pelo· nobre ex-ministro da mtl.l'inhtl, e qu e 
n:<o \'Ctn no r elatorlo d~sl~ anno. S . E."<. o 
:.'1·. e>'-minístl'O dusenvcl\·c•i nc <ta cas 1 c no scn 
rdatorio a que me retiro principio• tão patt·io
ticus que eu não pude d 'ixur ~m uma occtt•ifio 
que t h ·e de ínllnt' de rendtlr cncomios c homc
n~gem n sun.s . ideas nobres e· pr·J~rcssistns,- tnns 
parece que isto o ocnnhon a pout ·.l ele o fnzot' 
ntudat" de rumo etu sun~ opiniões. · 

O t•:>pi~o d~ que me '\".lu occnp!!.r é o sr.guintc: 
di?. ello : <<A- IH>ssa nuwinha mct·eantc &, como 
s abeis , mui diminuta, o Oóli• ai11da qtHt>i l imi 
tada ú navegação de cabotagc1n; mni poue3s são 
:~s em barcn~ves bt·á:r.ilciras q 110 taztlm . a nn,·c
g<'l<:.iiO d,> longo curso ; as trlpnlo.çUc.;t ussun dêstas 
como J:iquellns eml>arca~.õ~s são · ·em sua maior 
pnrtc compostas de marinheiro; estrangeiros e 
do escra~os. Nacionali;;m· o nosso commercio ma
rilhno é de CtrlO um dOS Ol>jCCtOS mt>iS impOl'• 
t •lnte s c d iguos de noss a consideração." 

\"c port:lnto o nobre minis;ro que o sou a nte
cessor crn de opinião que se devia qu:lnto an te s 
cuidai" da no.ciou:lli;aç:'io do nosso commcrcio mn
ritimo. 

DisclüinJo> este ti$Surnpto, Nt propugnei n:t 
scssii•• <lc tS;;~ pela nacionnlisa•;'1'' do n•Jsso •:Ont· 
mercia terrestre c n rob\lho, c npoei· lll•l na. nuto
t'ÍdaJc do ltllnrado ministro dn cot'Ütl, quo tão 
pn.tl·io ticnmcnte se hav ia explicn<lo: mns obscn·o 
com dut• que elle no r elnturiv d~stc nnno n:1o d i> 
u ma só palavra sobro ül nut~riü, " untes pa
rccll !ut ,·et· abo.ndonado n.s snns pri mdras i tlt.•as ~ 

Peoo pois ao nobt-e m inistro actu<tl qne me 
tlcctáro se se levar a elr:ito aqucllc pen;;•m,,nlo 
nacional, s~ pretende cm'P•·egM sua int\ueuein, c 
os recursos de s ua intclhgcn.;ia P""" d•)tut· o palz 
com o beneficio da nacionalisa.~ :\o do commcrcio. 
qne elle t:lnto reclama.. 

:;;r presidente, quando. trate) d~sLa m~tcria nrio 
posso deixar de · .~en~ir a maior m i.~· ' •n, c clla 
resn ltn de observar que os clamores de un1n po
pulação inteira, qne o bmú ) un:lnimc d~ p::~ iz ntt' 
hoj~ ll ~·> tf m sido attendidos. 

A naciona.lisoçiio do c•lmmer .;io; senhores, niio 
.: um desejo indh·idunl " passagoiro, nito é utn 
sonlto de ca'becas loucas e esquen tadas, ;'; tutt 
sentimento geral c profundo d" t~da a população 
llrtuiloim, po1-quo ú inMntcstnvcl, . e net>hum 
homem <lú IJon f~ poderá p.;r em dn,·i<la quo " 

I c·llnm~reio nos tem s ido nrrel.lntndo, no~ -' \'C• 

I. dndo. 
E.-<t:llllos (;m o nosso p:~iz, cntro.lt.nnto o CJ.lle 

I 
noontP.ce .! quo ncssu ,-am-> do lndus t.ria ni\o po
demos entrar, porque a n\ilo ele ferro do mono-
polia estrangeiro n os t!XCluo dolle. 

I. Ouir'ora -o p:n·iiJn que domtna,·a a sitnaçilo 
proc1awava euns idéas, c cn. que não mo acba,-a 
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:>listado em suas haudeiras conhecia. todavia. que 
dlc susten~nt um pensamento nacional. 

E a pr-ova, scnbotes, de que a naçiona\isaçiio i 
.io comtncrcio é utn:J. dessas verdades que não 
podcnl ser abafadns, c que tem por si a sanc~ão 
Ja opiniilo, está em que ella tem atra,•csso.uo os 
t~n•pos' mais calamitosos achando sernp1·a <lden
,;orcR, sendo um delles o nobre ex·nllnistN dn 
marinha .. 

Sei, Sr. presidente, que o assumpto c ~Jrn\·c, 
que tomos de luta~ com vdhos interesses csla
lielecidos e crcados ha longos annos em clotri· 
mento nosso ; sei .que temos de pelejar <:outra a 
intlucncia estran~círa, para o que ô pNCiso muito 
pntriotismo, muita constancia acompanhada da 
mais finne Yont.ade e resolu~uo; poTélll entàu\lo 
<JUe o nobre ministro, a quem m~ dirijo possnc 
todos estes predicn.llos, c pm· isso muito póde 
faz.cr n bem da realisaç-:lo deste desejo nacion:1l. 

O bonr:•do ex-ministro ·no d ito seu TChlt orio, 
1.rat:mrlo <la n:u:ionalisa~.li:o do commoreio mari
timo, lembrou. algumas medidos, que me parecem 
<lo mnior uiCAnco, c que se acbão consignadas no 
:$eguintc trecho. (L<:.) 

zileit·os, parn que clles :1[\u cvnlinnnsscul a 
ostnr c~>lloc..'tdqs ,;m uma situa<)iio manifenta
ment<l infc1·ior iL ·dos estrangeiros n:. vida com
mercial, . scnrl•) Yietimas .te u:n atroz •) bnrbnr•) 
monopolio . . 

() Sa. I.r<ITÃ~ r ·.\ cv~ru ;-Colloca•1•1S POl' 
'}ucm ? 

O Stt. VmHTO:- Xão doi aparl~s, que o hou{cl>\ 
se .znnga. 

O ilr .. L.:n:XQ o.• <.:-c"t~"-1~· npcnas uma 1'~··
guut-a. 

O Sr.. Jlru"o'i:o; -Eu respondo llo uobt'ê Jc
(l\ltn<lo. Quem tem caY:tdo este nb,·smo Jc mi
s"ri!l .pttrn os nneionaes nesta. sitnà~uo tcn1 sid-> 
!l imprO\'!dcncin da lcgislR~ào do .PaÍt .... 

Q Sr.. J.ElT:i:O D,\ Ct::-:rr.\: - Xüo concorde . 
O Sn. Bn.\~u~o: '-. .. tom. sido a incuritl, a 

fnltn de pAtriotismo, :t indolencia dos poderes su
premos do estAdo. 

O Sr.. LEn·'i:o Jl.\ Ccxu.\:- Es!:lmos <liscor J c-s 
intcinimentc. · · . 

Na. Ycrdadc, meus senhores, IJ.Unl <! hoje n con· 
<llo;no do cidadão brazilciro em rdn~ão ;, do es
trangeiro que se acha no nosso pni.z? Sem du,·l:la 1 
a ·dn<tuelle é muito peior do que a deste. 

C5 Sr:. Iíc.\xn'i:o:- Púde ser; nem eu tenho ,~ 
prctcn~iio de com·encer no nobre dcputndo. O 
quo é ce1·to ti que tenho em m eu. r:~.-.,or muitas 
autoridades, c creio que entre cllns a do honrado 
Sr. ministro da marinha, q1te niio pódc nndrn· 
muito longe dcs las idêas. O S:-:.. MEr.t.o Fr..I.Olco : - Apoiado. 

O Sn. Bn.o:D:to:- Sem dnYida sobre o hruzi. 
l~h·o recn~en~ onus de_que o est.·angeiro e$t<< alli
.... ,ndo c mtcll·nmctlte 1senlo, no passo quo ú ello 
•lllOm p1·opo-i:tmente explora ostn t<~rrn c dclln tira 
•> principal proveito. 

O Sr:. P.ua~~\ur;_.\!- Xcm por isso a .:·mi;rnr.íio 
:diluo parn o nos,;o paiz. · 

O Sn. V'.tnl.\'ro :-E. por c..:ms."l rlcsias opinliJ.:s 
•; de outl:as pcrigos:t~. 

U Sn. Hn.\xn:to: - O honrado membro q\\C ng.J· 
rn ~!;tú >entndo junto a m im diL-mc um. npnrtc 
<]ue •i intP.irnn,ente absurdo: e se tivesse cor~g~m 
,lovin H,pe\.il-o, uando-o 00 n ot>rc lninistro cl:t 
marinha a quem sus-tenta. 

O Sn. Yll:tATO: -Col'flgclll. é preciso tC( · parn 
~c <lizc1· os~as causas contra. a colonisa~ão c a 
·:ntigr::u~üo. 

O Sn. Dl!.\XP:i.o: -Eu n:io perco meu tempo om 
,lAr-lho r~.;postn : diga lit qunnto~ nbs n rdos '}nizt?l'. 
Risada.<.: 

I) Sn. Y1ra.n·o: - Jslo ,; que.; comgcm. 
O S n. ~.cc.us-ro DE Ou\·r.nn.l:- O Sr. \'it·i:tC•> 

~ost:1 do contrat-iM.t'. ''erdn.dcs. cv:..ng..:!licos. 
O St:. lln.\xr•:\o :-:.\f cus senhores. o mcn pro

JlOslto n iio é dcs\·inr a C•>lonisa~ão do meu pai7.: 
:, sim mnnifc;tar -..·crd:ldcs que todos ::entcr••· 
•l qu~ os proprios ~strn!)gcíros illustrtldos rcco-
:nllcccm. · 
Di~o que os proprios csh·:mgciros <le büa c,; 

,-cconhccem estas ''erdad~s, porque aindn na 
~cssüo tlc 18;)3 f1>i distL·ibllida nesta casa, uo 
lllenos cu th·e, uma. memoria e~cripta pelo Sr. 
01·. Luci:mo de tal, q uc .é um P<'rtugucz 'iilustrl\· 
do, ua . qmtl são sUlltcntauas e .luminosamcnto 
•lcscn-voh·idns 'ns h\6as que acnt>o de enunciar. 
Ora, se utn estrangeiro impm·ial assim pensa, c 
üepli>ro1 3 nos'sa siluação a,·ilttmte; como ~ q.no 
cu brasileiro não a .hei de deplorar ? Só o hon
l'auo membro qun ha pouco me 1lo:.n npnrtcs po-
c.lerli estar contento com ella. · · 

O Sn. V1r.Í.\TO :-O senhor e.sliL tual commigo. 
O St:. Bl'~\:<n:to:- Xão contesto as imnmuiola

õcs que a lei publica das na<;i)cs concedo nos 
-:strangcíros; mns quizcr;u que a ·naL' dcll~s :;~ 

' 1 omassem providendns '}\te f:n·ore<:é$~cut aos brn-

O Sn. Vu~t.HO: - Ellc protesta. 
O Sr.. Rn.\xn:i:o :-E o Sr. Vi dato a moltcr

St' em tnclo! (Ri.<'a<las. ) O Sr. Virinto estiL se 
<JtlCI'c•l><lo dnr lwje a csp~e!nculo ! (Co>HiHB<1o ,,_,. 

1 ~·i$a,las.) . 
0 S~. _ Pr.E~ID!':.);TZ:-Altcuçli:o! 

O Sr.. Bn.l.xn:i:o :- Dcs~jo.t·ci , p01-ttnlto, S•·- pt··~ · 
sideot.c, q11c o nobre ministl'o <la marinha me\(.; 
no menos nlguma esperança u. e~te rc$pei~u; S. 
E:<. tem " _precisa co1·agcm j):tl'n. enunciar fmn
camcnt~ as -snas opiniões, os seu> pensamento.~ 
(trpoío.aos), e poi; fa~a-o no interesse d•ls bm
zilei rc~. secun<lando com n sun intlucncin de mi
nistro uma i<1ea que nchn apoio em toda"' ns iu
t clUgcncius . patrioticas. 

Sr. presidente, nesta oansião cu protesto S•l · 
Jemncmc-,te conü·a tunn i<lê,, quo outr'ora appa-

1 l'CCeU U<,Stll C:tS:i, UC 'JUC OS lJmziJciros nio Cl'Ü<'> 
nplns pnm n Yida. c<>lnllh'rcial ; hoje todos n:os 
conhecemos que os noS<sos pat.ricios tõtn m11íta 
nptidiio JHll'n o commcrcio., .. (Jlr.citos Cll>oiado~. ) 

O Sn. An.w•o Lna:- .1. lliOci.lndo cenrenso ~~ 
npplica c<•m mnitn Ynntagcm no couunerci·>, •l a() li i 
tu esmo na corte hn c:~cmplo~. 

I l~ll Sn. DEl"t:'T.\00 : - r (i•.."!il t\ 1\loeiUo.t\1) ,,.~ rpt:-.si 
todo o imp<:rio. 

O Sr:. Bn.\;,'IJ'i:o:- Sio minhas con\·icçü~s, s~
nhorcs, quu esse tratndo q>tc tomos com a 
Pl'llnça. ni•o cn1bargn qualque1· medida quo pre
tcndnmos tomar a respeito dn nneionalisa.çuo do 
noSiO c~mmcrcio ; ruas qunnJ.o n intcllig~ncin 
que se lhe queira dnt• seja dHiercntc da que cu 
cn\e.:>do, pcrsu:~do-mcqu.c aiuda assim podemos j?Ol' 
meios indirectos efi'ectunr eStill nacionalisaç:Lo. 
Des te passo nos resultara !ncaleulaveis ; ·auln
;;,ens ; muitos conciJadão~ nossos que hoje niio 
wm m eios de >ida Yitúu por esse meio n mudar 
de s orte; em fim o nosso estado social cntrnrã nos 
sttas condições normnes. (Ap()iados.) , . 

Nem se- dig~, que c~sa idéa é priTnti>a . de 
um partiu o poli ti co: não, senhores, ó uma idii~ 
<lc todos os partidos, do todos os bra;ilairos. 
O Lidildor ,do Pernàmbuço, que era o or:t;!o üo 
p rindpio actut~lmcnte . domiJW.nte, ·as · folllns do 
patiido cunlrarlo, o Timbre Ala9oano, '}ne · $US· 
tenta,-a n mesma politica do Lidl.urcw, e nmit<>s 
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outros jornaes d~ toda~ as c<'•t·es c p;u·ciulidndcs 
politicns, sustentiiriio, <; a lguns ainda hujc sus· 
tentüo a necessidade da· nacionoJfs~~1io •lo com -
1\lereio: por_ conseguinte, não se p•:.UC dizer que 
este pensamento ll<io domina um Yasto campo 
na opin ião; e quo .; parto o.lc eabér,ns escande
cidas: não, ineus senhores: é 11.m pensam ou to 
propriamente· bra?.ilch·o, c muito mal irá o paiz 
se e\le não !<Jr quanto antes atteudido e consi
demdo. 

l>Io pennittir.i. agora a c:.mar;\ que ~u trAt~ 
de um outN assumpto, declarando todavia que 
o foço, não para despertar idé;\s de proYincia
lismo, mas para mostrar a injusti~a que o go
~·crno tem teito à minha proYincia. You fnl!ar 
do numero dos 1·ecrutados qM dnlli !~1·iio tirados 
para a marinha. ;ir. presidente, quando vi do 
1·e!atorio deste anno q ue a prOTinda de Pernam
buco, 'l"e ali:\s desde longa data é v ictima de 
lc>a:; continuadas, fõra a que déra maior nu
mero de recrutas para n marinha, não pude 
uei.'\.ar- de senth· indignação .. -. 

O Sn. MJ:::<DES l>E AL)IEIJH:- Outras dcrao mais 
11ara o e>.e.-cito. 

O Sn. BR-'" '·ÃO :- Senl10res, se os recrutas para 
l\ m11rinha devem sahir dns popu~ções que ha
hitlio o litoral e qne se npplicuo á vida mari
tima, é claro que Peroamllnco não tlcYC ser o 
ttnico vsvcíro de recrutas ••• 

O Sn. GóEs SlQUEin,\ :-Olhe que a Bahia deu 
tamben' muitos. 

O Sn. 1-h:;o;D~;s J.>b!· AÚmroA.:- Ncnuulna tem 
sofirido n::ais do que o '-\Iaranhão. 

O Sn. A:cccs'l'(l DE Ou,·mn.l. (dil·igi,.do-se ao 
S;·. ,\lcudcs ele ...tlmcida) :-Entre"to.nlo o nobre de
pnllldo çstl call.ndo. 

O Sn. Al'niGIO GununA:~;s i a·o mesmo::- Res
ponda agora. 

O Sn. Dtu~oA:o:-Pcrnambuco dcn us recrutas, 
.a Bahia de11 13, de mtmeira que s6 Pernambuco 
deu tantos recrutas quanto !l.S demais. proyincins 
.do !mperio reunidas, menos o município nentro 
com pequena dill'dren~.a. Ora. é isto possh·el , 
llleus scnbores?! Para Pernambuco não tem ha
,·ido colonisaçiio, os seus bnbitantes t.!m sido 
ceifados pela peste c guerr•\ em dh·ersas datas; 
o recrutamento nlli sempre tam sido atroz: a q 110 
estado pois se nos prçtendc l'eduzit· '! na e11tre a população mnrit inu1 dn Baliin c do 
muulcipio neut1·o confrontadn com n ui! Pcrnnm· 
buco uma diJfcrença do t riplo, ou quadruplo 
para mnis em favor dnquelle~; c poi~ mnntida.'l 
<!Stas p1-oporçiles, é visto que umn honi\·ot in
justi~a se tem fl!il.o á minha · pro'l"incia, c como 
representante que sou de11a niio poaso dei~ar d~ 
protc>tar contra isto, c do chamar" attmçil:o do 
nobre minis tro !la marinha paro. 'Jile não con-

. sinta que continue a dar-se esta odtosa desigual
dade q ue vai ferir de morte o cr.:scimento da 
nossa populaçao e- os interesses da agricultura. 

Acred ito que o nobre mini~tro attender.l ã 
minha •·eclama.ção; S. Ex. ta,mbem é pro>inciano, 
e se a contecesse que :~. sua· p ro>iucia algum dia 
passasse p~las horri>eis provações c fiagellos por 
que · tem· passado a minha, e além disto conti· 
nuasse a s.;r dizimnda pelo recrutamento, penso 
que não deixaria de eseandalisar-se; e do pro
t estar contra uma tal· ínjnstiça. 

Acompanhando aos mens doui! anligo~ e coh 
Iogas que mo precedclrão, passarei a)tora n di:er 
alguma cousa n respeito da obra áo porto de 
Pcrnambnco. · · 

S. Ex. sabe qne o porto do Recif<i é o unico 
que possuimO$ para o commercio estrangeiro, e 
nacional de grande curso: sabe mais que desde 
r emotas êtas q11e &I! tem Teconhecido .a urgente 
necessidade de melhorai-o, porqne infelizmente 

·de . dia e m dia elle se ia tornando -peic'r, a ponto 
de s e suppür qne fi~aria ioteiramentn inntui
S:L<lo : ora, os ministedo.; a nteriores mais ou 
menos se lembrarão dessa obrA, porém desgra
{.adnmente parece · que olla não tem mereci .lo tOda 
a attenç.ão do governo. (~4.ll0iados. i • 

Sr. mmistt·o, o porto dG Iteeife nnG é sóm~nte 
de Pernambuco; além de ser um p<>rto nacional, 
ó· do mais a mais um porto d~ todns n'luoll•lS 
pro\·inei:u; que al!i \'no compn>.r, e quo cn lret6m 
eOn\ o. )>ra~a do Recife estreitns t·elações ('<poia
do,•) : por eonseguinte o pot1.o de Perna_ml>ueo é 
lambem o porto da Parabyba, do Rio Grande 
do Norte e d~ Cear!\, porq Üe todns es:>às provin
das Yiio-se prover, ao menr;s da maior parte 
dos obj octos d~ seu commercio na cidade do 
ltecife; pôde ser <rue alg111R dia essas província s 
teuhiio um commereio seu (apoiados), em dire i
tnra com o estrang~iro. mas pr.,sentemente .o 
centro desse CC'Immercio cs~á em l'qrnaiD b •r co. 

Sendo t>ois issG assim, é 'l'isto que o pGrW do 
Recife deYe merocGr uma atténçii.o mais sérill d ll. 
parte do go,·crnó imperial, c 1\9 obr .• s. de qu~ 
dlc precisa para seu melhor amento, hern long" 
de de,·crem ser f eitSls enl t9 annQs, cQmO parece 
q ue estú nas vistas do go-.-erno, dc\·em pelo con
trario ser concluidas em :> ou '3 :\li nos (<ipoiatlos); 
dnbl rcsultão, Sr. mini_stro, beus nilo só -para as 
pr.o,·incias que fazem o seu commercio com Per
nambuco, como tambem para os C•lfres g~rnes. 
e p~is cumpre que' maior solicitude ltaja, qne 
maiores meios pecuniarios sa d est inem para 
aquella ob,.a., como indicá a emenda ')Ue ~u ti\·c 
a honra d of assign!lr. · 

P e1·mitta-me S. Ex. q11e lho Ca~a. um:1 obscr
,·aç!io, e wm a ser qr1c o.;;. tmbalhos e estudos 
feitos pelo Sr. Neatc, q11e _alli foi mandado pelo 
goyerno pam examiuar a obra, d.to com() pri
meira necessidade, para. . o melhoramento do 
por to, a cxis tencia de uma boa barca de cxca
Yaçilo. Eis o '}ue diz o. Sr. 1\eatc. tU.) 

Ora, s~ o homem competente e proli$$íonal , 
em qrl~nl o goYerno confia.- reconhece1t isto. 
porqne se demora a remessa dessa part·J? Não 
H a pro\·incia tanto dinheiro para os · cofres 

get~~8e~o pcis q:s.e o nobre ministl'O não deixará 
de attender ·a· esta r~c!amaÇlil), na certc~:l de que 
se o f11.er me1·ecer& as bcnçüos de m•u~ popll· 
laçiio inteira. 

Nesh occa5iiio-Jeml>nrei taml>em a S. Es. uu\n 
obrn que me par ece indispensn\'el, e que, sup· 
posto, nilo pertott<;a. 1\ ·minha {lrovineii!., tocla\"rA 
considero de palpitante n~ce~s i~adJ, e d~s.,]!\t·a 
\"êr realisada: íallo do beneficiamento do porto 
de ?.taceiõ. E ' pena qu~ cssn ftorcsccnte cidade, 
cido.de de futuro, e onde o e<>mmercio se Yai . 
descn'l"otvendo em gl'ande c·scala, não tenha um 
!?orto onde possa haver commodo desembarque. 
l:ó ~ria , porl:.nnto,- de jnstiça que o g.Jnrno se 
tembra!se delta, e que na distribuioão da verba 
r espectl\·& uão a detxasse em ~squeeimento. 

Aqui, Sr. presidente, cbamar.!i _o. attençiio de 
S. E:t. o Sr. ministro para uni ohj ecLo n res
peito do q11at outr'ora f aliei ao seu imteces.;ot·, 
tsto é, sobre o t·egulamentó dad~ para a prnti
cagiim do porto . de P ernambllCO. c~ntrn e~>IC 
regulame nto so t,;m l&vant9.cio un\ clamor gcr·nl: 
o go-.-erno, que _juiE:ou eonvenicnte alterar ~ t?· 
gulnmcnto proTrsorto que· déra pua a pro,·tnctá 
do Maranh.'lo, nli<> qniz ntten ler tl t·eclamação 
dos praticos da barra de p.~nuunbuco, cs quue:;;~ 
dirigmdo ao Sr. e1-minlstr.:> diJ. marinha um:l 
rep~escntaçiiO na qual mostraviLo que esse r egu
lamento lb.es era IDteirJ.mellte pr~judicial, redll
zia-os á condição a mais deplor&Yel, não forão 
ouvidos. · 

Não sei como o governo COll~idera 11 prati~
gem dos portos, mas o qtie é e.!rtO é que YeJO 
nesse regulamentQ admittido um principio que 
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1ne plll'~cc int.cirau1ente dl'!.s:na·azoad.o: o.; pratic.os 
da Lat·ra de }>erluunt.ue<:> (uüo sei Sl outros tnm· 
bem) si"io consi•l~rados como empregados p u
blicos, t:cu·iCtio-se o> seus ,-eneimentos, o pr~o 
de seu trabalho. c dep3is l"eguln.-sc de tal ma· 
nci..-a es;c traba\hil c c Mu p11gamen~o, quo afinal 
' "em J.llll pratico n 1·ecebcr pelo exercício da sua 
industrit• uma insi::;ni.Iieaute quantia. 

Ora, a este rcspP.ito me parecJ que as ua~üe~ 
,.ct·dadclramente rnaritimas c commcrciantcs, como 
a l.nglnlerra, . não : adoptão um tal principio ; " 
praticagem é uma índustria, é o rçsultado do 
trab~lho, da iutelligeneia do homem; o pratico 
1'1!11"!1 o ser urrisca sua vida, ernpreg~·se em tra
balhos difficei"s, nrJuos, perigosos; port:mto me 

• parece uma htjnstit.a que depois de tudo "S.s to 
sej<>. obrigado a receber unicamente do uma caixA 
uma certa quantia quo ostú mat•cada no regula· 
mento. Esto modo ·de proceder desanima, faz 
oom que muitos homens que por ..-entura desejem 
applicar-se a esta in4ustria C11jão dclla, !>Orque 
~·em o dedo do governo introduzindo·se naquillo 
em que nenhuma. ! ngerencin deve ter senão 
aqnella que 1·esulta dá suprema inspecção qua lhe 

- compete. Que o go"\·~rno mãrcasse as obrigações · ~ 
dos prnticus, · regulasse o modo IlOr que de1•crião 
exercer a sua proftsStiÓ dentro <los portos, bem; 
Jt>as qu<J. depois dellcs !lrl"iscarcm ns suas vidas, 
depois de so applicarem a um t rabalho tão diffieil I 
e tão pe1·igoso, se lltcs d;ga -só podereis t·ceober 
tal quantia do uma caixa-me parece inj11.stiça, 
n)e parece mesmo atrocidade. . · · 

Peço portanto o. S. Ex. que veja esse regula
mento, que ,·ej:~. mesmo a rcp1·eseniaç:io que os 
pratícos de qucim falto em uuaniUiiait.de dirigirão 
ao seu antecessot· ; peço· lhe que fa')!l justtta a 
esses L>razileh·os que a rcclamiio, revogando, ou 
modifl.can:!o o oppressivo regulnmento de qne 
tenho !aliado. 

Sr. presidente, &!i qnc nem o r elatorio, nem 
o _orçamento da mnl"inhn !oriio !eitos ~to n~~r~ 
mtnlstro· actual, ma{ sem embargo diss'> o:tret 
sempre que n>10 pos,;o deixar de sorprender-me 
quando vejo a explicação dn de$pezn extrnordi· 
"naria e e:ventol\l desse ministerio. Todos os ser· 
"'iços da reptu·tiçiio estilo attendidos nas diYcrsns 
ve•·bas, no cmtanto que ob~ervo que se pede 
2~:00~.'1 pnra. despe1.a extraordinnria, quando o 
anno passado se pedio apenas 181:7'".,0$. Eu dc
t<ejava pois que S. E~:. c~pllctBso i$to, em que 
\'ai e~te nugmentQ da despeza. Vojo uma tendeu
da que me fuz estremecer para .augmentnr n 
despcza ; todos os annos as v~rbas au~mentüo 
c an~oncntii.o a ponto de muíl.o.s ,·ezos duplicnt·cm, 

.Ou~i S. E,.. honfcnt pt·otneLtcr ao m3u honrado 
colle~n que to<unrin 11n cu llSideraçào de\" ida as 
r eclamações f<i tAs ·.sobre o porto de P>!rnnmbueo. 
o que mo~ra que :;. Ex . coahece a importan
cia dessa obra. S) Çóra .çmtro ministro, como. 
por exemplo, o do 1mpe"!'• que dissesse ist.o. 
essa promessa lllil eu~rona por um onvid·:> e 
sahiria por oull·o; m~s estou pers11adido que 
S. E:t. niio ha de proceder como o seo. colleglt : 
c:stou convencido que nllo .h<l. de f;>ZCr o que fez 
o · sco Rllte~ssot·, que tendo o nnno p:1$sado Ceít.." 
as mais larga~ promess::.s a · respt!ito do porto 
do Per!ln'!'bue_o, ·deixou de as cumprir, e pelo 
oonlrano tlludoo ns esperanças de uma proYincln, 
que eomo a minha. nu. o•·dem poli tic~ fu peso 
no. balanço. do imperio, e deb:tit.:o du • pontu- de 
vist.a mat"jtimo oceupa a po•i~llo n mais saliente 
da Amedca :\Iel"idional. Confio que S. E:.. nos 
fará justiça. (Apoiados, muito bem. ) 

O Ss-. ""\"Va:ndorl<>Y (ministro da m m•inh:c) : 
-Sr. presidente, deYo resposta a dolls ill1utres 
doputado·s. an\bos 1·eprcscntantes pelr• Jll"o,·incln. 
·de Petnarrtbuco ; f al-o-hei com n urevidade que 
puder, c priu~ip!arin por a!iradecer-lucs a benê
volencia com CJUe se diguárào tratar-me se j.l a 
clla cu nilo esLi>es<e acostumado. 

Senhores, de\·o antes de ·tudo dizer :10 illllst t·c 
deputado q~e acaba ·de" sentar-se, que mlo fiz 
promessas a. respeito da obra a que elle se re
ferio, O quo eu disse fol que ·Uma obra de tnqtn. 
ilnportancia, Cl.>tno a do mel borament.o do porto 
de P~rnambuco. niio podia ser le\'a:ia n effelto · 
eom n; forças ordinnrins do orçamento, e q11e 
ea aceitava n emenda 1wopostn abrindo-se um 
credito cxtl'llor~innrio no g:..,·erno pn~a podeo· 
nd iantal·ll· 

A minha p~omcssn, p.:,i3, estt. dependente d:\ 
approvaçiio du emend~, c se 11 canoara não n. 
npprôvar niio pO<ler~i excecler aquillo que esli• 
marcado no oro;.amento. 

O S11. BH-'"I)ÃO :-Bem , isto mesmo slltisrnz. 
O Sa. \V.•~Dl."RLEY :-·Para que, pOis , o ·mustr'e 

deputado não diga de mim o que disse tiio in
justament(l dos meus illustrcs col!egns, faço estn. 
clecla.raçlio. {Apoiados. ) 

E devo accresecntar qne o illn3ll"e rleputado 
me pnrcceu summamente injus to quando tratou 
0 homo.do Sr. ministro do iuop~rio p~la tnunoir<\ 
porque o fez. ( Ap~ia~!os.) _ • . . 

O Sr. Pedrctrtl crc•o nno l" nllntstro nc\lstu
rnado a C.1ltnr àquillo que tom promcltido a. 
qunm q11er qne seja, c menos à camara dos 8r$. de
putados. (Apoiados.) 

c trtpliearem. . . 
A explicaçiio que se da no orçamento é a se- I 

guinlo: K Pam gratiücações a diversos emprega- l ·anno ~ssado qu~d',;~o fez. . . 
O Sn. BnA....,ll:\o ; - P•·omclteu muita~ cou$aS o 

dos, pam dlarins a opcmrios e sor\·entes para O Sn. "• A.NDERT..Il.Y:- Eat prcC<So qttc o tllustt·e 
serviço cxtrnordinat•lo, para occ\lrrcr ao engaja· \ deputado o pro\'asse. . 
mento da marinhagem, para ajudas de custo a 0 Sn. Bn ... :soX<': _Por exemplil, pr-~metteu re-
olliciaes da armada.» Ac"ho que a quantia pedida formar 0 instituto vaccinico, e não o •·eformou. 
é excessiva, tanto ntais porque confrontada com 
a somma votada para o exercieio couente apre- o Sn. w ... ~l)li:!!LEY:·- Pcrdüe·mc o illustre de
senta uma dilfercnçs. grande. Não estou resol-· putndo · muitas 'l."ezes ha. desejos que não podem 
v ido a negar no governo c s meios de poder ser lc~àdo-3 a effeito por J:ireumstaneias muil.o 
gov~rnar, porque entendo que ·o opposicioni~ta, preponJerantes e indep~ndentes de nvssa ,·ontnde. 
omborn o seja, tem neccssida:ie de reconhecer a (Apoiados.) 
e:o:.isteucia do · governo, o de obedecer ao pdnci· Tambem direi ao Hlnstre deputado que o nobre 
pio r~g!Jlador dn .sociedade; mM dtJSejava tran. ministro do inlperio niio ·podln realisar essa re-
quilllsar-me a este respeito, e e opero que S. Ex., .forma por !altll d~ a~tonso.çito ~ de meios .. O 
que natu•·alinente de\'e ter l't!Cebldo do seu onte- illust1·e deputado .sabe quo o ser:v•ç.o da va~clna 
cessor todoa OS' esclarecimentos àccrea do orço.- não é sú geral, e tambem provmeta!, o o Illus-
men~, diga :1\guma oousa sobre o angmento tre deputado como membro da assemlbléa P* 
dest,\ v•:rda. . víncial de Pemambttco de\·in começar por f><zo•· 

Sr. Jpresidcnle, nilo ratigaNi mais a attençiio ahl realisar esse melhoramento no scrvi-;o da 
da camara; d<>sejára ainda dizer &lj!'uma oousa, "\'e>.ccina. 
porém attendendó a que o nobre mtnistro, ~orno 0 Sn. At;GUST<> ru> OLlVEJRA:- A a;;semblé~ 
disso no principio do meu discurso, ha pooeo provinci:il supprimío Jogo o lugar proow-incial. 
tempo entl"oU para a rcpa!:tição que dirige, . li- O S. w· .. ~.·nvJILEY •• - .Pot's en•·n.do "ne pt"Q•,...eu 
mit.ar·me-hcl as obsenaÇ<>es que tonho fe1to " ~ .., ... ...,.. 
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n1al ; :t uUriga~à(• Uc pron.lCWt~r a ,-a~cin;.\ ~:~ \!l~n· 
ben\ da. a~~l!lll.bll:a pnJYincia1: no. nnnho. }lrovm· 
da o i.:\llürD.rio a-contec~t1, elc,·ou·s(: o numcto 
d<!s cmpl'c"ados, au:;:me1Jtou-sc a vcrb:"l para essa 
dcsp<'Z3, cro; 11HtrCút·ttO-se cstipenllios .n. todos n?~ 
mn11icipios ct•nlracs. IA~'oia<lo$-) 

~cnhol'l~S. nfio C pos~nvel qnc o gov~~no, nem 
que l"'ssNl. algum~. desconllc~a .:\ ~tlhdade da 
obv" ,10 mclhornn•~nto do porto de l ernnmbuco-

Sc hn obr:\ geral <lll•~ u<:Yll. lller.ecer todos os 
cnidt\dO'I5 do "OYf"l·no~ ê selll dnvldA esta, nos 
seus pro}Yi'ÍO~ eintere;~.es :t(jJ&i!'u1os!, pois que C n 
proyinciu. de Per~ambn.:o umn..daquella.s tJUe -·.t"on· 
c:orretn c0m mtuor (}nota par::t as lt""!ndtts pu· 
hlicas. 

DcYe-sc nu~!horar o ~çn pottot porque fac:ili· 
ral'·S C'-h~\ IJ commcrcto e u.ngment::tr-sc-ha a. renda 

1;ublicn pnr meio de n!nn. mnior importaçng. 
Con:;~n-uintementc n ulLhUmlú dessa obra nao 
põdc Ser pllst!l ~11_1 L1i~r.uss:1o, c por isso nüo n~c 
empcnlt<i ne_ll:l.. tNanto_ ,nos mews, naua. mn1S 
,1cci"0gc0JltO aqUlll'l qne J:L tenllll dtto : crelO que 
1ne f!Xpliquel suflkicntcnlcnte pttra -s(:l' COnlt)rC
hendido p~l:l. c:mtnr.l. ("ll>Oiaclos.} 

Extranhün o illustl"C dopn!ndo quo o goverl!o 
sempre nugm~nt~ n.s YCL·bas de despc~as J?Ot" melo 
(li! crcdi tos suppl~m<:nt.at"0S c e~trnordtnftl"tOS 1 cen
sUl":\. que- hontCin fúl igu::Llm(lntc ídtn po1· outr~ 
honrado deputado pela mesma proYmc1a. 

'Sr. pn:osident.c, ~:t mister que consideremos as 
cou:::ns no seu ''ld"t1adciro ponto de ,·ista, p:tl'a 
jfuc ('Si::ts C(:nsuras pVI'isão s·;r ju1gada.s razoaYcis 
uu n:1o. Os i!lnstrt:s jlcputmlos ccnstuúr:lu o gú
wmo por· nquillo que. e acto da cnmn1·a ou do 
corpo legi~lntivo. :.·lpoifl<lOS.) . 
AntP~ uo rlecrcto d~ !J de Sctemi.Jro Llc lt'~~J como 

cri"to fc!tns llS Jcspezas ·! Volnv~o-se .i]twnti:u pam 
os d:versLJs scr\·lc:cs prcYistos no ort,:~un~~ntu, c 
autol·isavn·sC o go\·(·L~no p:lr.a. pn~stn~ ns .soLl':JS 
diJ tnliln:S 1~nra ontl"t'lS Y~rbn.s: . ...\ (•xpcd~?n<:i::t o 
;;lS ccn~urus fnnda~bs ~tr:~tc mdlwo~.l·.:, lt;Ytu·ãr_, ü 

,:orpo k·gb1ati\·u :'\ rerot,n~l-o : o. 4!l1~·. se '"di:-ln ·? 
Qu~ o .hOYI.:I.'I\0. de pr·~lpO::itttJ dr;JXtl..\":t Ue. r.~i;Ct" 
tnl ('ll tal .:::c1·YJ~O }"Htr:L n.n;::mcut;~r. a despez:t _d · 

. onu·~, 1}\l.C quando (I cL~rpo 1~g:islutl\'•J 11~a.via (1 
tcl"llll!lado que t~l "~n-11:0 se lhcssc nao podv 
cst:n• n:lS ut.Lril..Hli":~•(•;; 1l•J ~ow;I'IP? ~H:;Lrnhir us 
qnaulins t.1e..·:dgnada~ 11;:1r:1. (•lh.! .n1i111 llt~ a:; p~lSStn· 
p:1m Dutros. 

Estn. iU.·\a cont (_·ll'-:i:v L·lt a n~.lopt'J : Sl.]ria. })C· 
rigo~o ·qnc o gc..Ht-l'lH) liYl\!-1..~ a ntt1·ibui~:àv Ll•:- w·to 
J~::ipClhh:L· C•JHl wua Y~rbn (J di:lbt•iro \'Ot:l·lc) 
para (:!la ~ pas.<ni-D ,!'=LI"~ onll·:t. '.·\Jmilltlo .• ·. 1 h•i 
port.nnl•) o corpo lcgt".lalt\"0 lc\:::!:do 't .•st,ti~cl~cot· 
nm (tllil"O tncthoL1D, thsso : « :\:ao, \·us uao 1) 1)

lkl'CÍS mai3 lla::;~i'U'. o C!XC(:S~o d~ nmn ~·l't'~n. p:'n·a 
oulra.: mfl"- pOLlCrél~, qtl3Ihlo hott\'t•r \IJS.n!lki1~n .. 
ciu de mcl(·S partt 1un ser\·ir;ü \"otüdo p elo corpo 
l,:gist~\ti\·o, nUrtr um c\·.eJito snrlplQomontm· p.nra 
•lU C · cst:\ tl·~speza seja foi tn, pois quo a sua ne
cessidade F• >;C acb:l. rcco,;.ltccida: » qunncl'l porém 
hou,·cr alg-um c~so cxtr~1ordinn.rh:> que o COl'J)".J 
legislathTo 11:iQ tenh:1. previsto, ~omo os cusus 
U.c inm.tn.ú:r.ç:lo, de inccndío, de p<:st~, etc., n:'io 
])recisa t]Ue o corpo lcgblo..t-ivo :se rcuna, 1) . goa 
Yoruo pó<le nbri1· mn cr.:dito oxtt·il.ordinnrio pnra 
:tcudil· a essas cnlalllid::u.lc~ pul,lici!S Portanto s~o 
·~S!Jécics de dcspez~s müito div~rsas que os ilht5· 
tros <lepntados pnr•!c<·riio confundir ... 

O Sr.. DinxDlo:- Eü niTo ·conftmdi. 
O Sr:. ,V.\xmmLEY: ---· qnizoriio l:mcnt· ~obre 

o go~crno a. ~nn~~r;l u~ abrir_ eredilos quando 
ollo se aciw. par:t isso mliorisado pelo d cct·oto 
•lo.· () de Sotcn1bro de 18~1) em um c om ·outro 
Caso. 

St.! 1a+s o goYernt~ ~cLn·~C autorlstt,Jo pal·a faZt;!l" 
essa dcspe-zu, co1n. qllC '-lin:Ho, co1n (!UC razão 
podeis censural-o por ter abei1~ nm credito nesta 
vtt ~ llU•JUClln Ycrba? Kiio, senhores. a '}ttesl:\o 

n::io C cstn, ~ outra : é p1't:'eiS(1 l}Uú • os illustl'es 
dcpntu~]os n1ostrmn €'111 co~no os cred1tos abertos 
nAQ for!io nccess.n.rios, ê para hto c.) que ~llcs. 
são sujeitos á appro,·u~iio do e<>rpo legislntíYo. 
~Apoimlos.) 

A c_arn_ara tem de iuiciar, sob parecer das suas 
cou)Imssoes, uma resoln~iio approYUll.do ou rejei· 
tando es~es credl~~s para que o governo possa 
sor ou rc8ponsau1hsado, so elles não for:io abcr· 
t~~ em Yista de l~cccssidades publica<, ou cntito 
chspcnsado da rc.:;ponsabiHdndc s' fôrem justili· 
cados. 

E~isten1 ;lq_Ui oS Cl"Cllitns., Ci)tl:Cln cllçs c1u dis
cussao, c o ~ov~rno se justjtic:u·a de os t.er aberto: 
antes diSt\l Wdll a CC11SUI'll ~ pl'C!Uatura, C iujusta 
IJúr conseguinte. (Al)ciia:dos.) 

O Sn. Dn.>'<D:\0:- Qnnndo cll~s se discnlirem 
Yercmo.s. 

O Sr.. \\>",,:><nJ·tlLEY :-En nc~sn occasio1o poderei 
-respon,lct· no illustrc clcpntndo. 

Scuhorc~, t:mto mais illjuslo t\ o illnstre depu· 
tüclo quanto fez carrc":l.l' sub r<) o go\"emo credito,; 
nbe1·1os em êpOMs de <JliC> o rrO\"C>:nO não pór:Je 
ter no respo ns:lbi!icl.~dc. o 

O illnsu·c deputado ~<ruiYoeou-se sen1 duvida 
quando di5S.:! que o gtn·crpo abrira, no exercido 
passado, cnnliLos na impõrttlncia de çiuco 1nH 
contos. 

O Sn .. lln,\:sn.\•) :~Fallt~i nc.s C1'cJitos abm·to~ o 
nnno pnss;~do. 

O Sn. ·\Y.IXDEULEY :-De cinco mil contos? 
O Si!. lli!..\:sn:\u :-Sim, :-:.cnhor; posso nté Inos ... 

trar qnnndo (orii:oTabcrto.;, c os numcroa 1·espcctiw 
vos do:3 decreto~. 

O Sr:. \\".IXIlEr.L~>Y , - ::\a proposta ~\ljeita 
!10 corpo lcgislnth·-o Y•.•jo <(IH! no excr(:icio U~ LS:j3 
t\ 1~:)~ forúu nbj·rtt)S ~rerJil(IS nn. importallcifL J~ 
LG7l: tr):~:l-tU.ii, o IH) f•X01'ddr, s..:-gnintc nn ímp;)r· 
1ancia de 1.1Jü1 ::·Hn~~;·;t 

o Sr.. Dr:.\XI">~O :-D~• ue~relos quo C>lilo n:l. co). 
1t"!c(;ão con~ta a ilnl-llJrt-aucia. d1~ cinco m.il tl'l:.ZClllOs 
· tautos cuntu~ tit~ rloi:-:. 

O Sr.. \\".txoE~!I.T·:v : -l la r;nlro ~im a notar; 
(li7.·SC: o g-o, CI.IIO eXCCllcn n dr.-spez!t em mil c 
tniiLQs cOIIl•JS de rNs por•JHO al.Jrlo um gr~nd~ 
Cl"c._•dito IH; sa;:.l. iHtportnnciu. Tn.mbenl .} cn
~fl!)l,, porr]llC ~:· pt·cci-so le\·nr etu contn. n •}U~ :l;·! 

Uci:-:~)n de dcs11~llcler no lHes mo onnll. 
:"•' o ilht~tt·~ d~pntmlo cxmninassc os b:tlun<:os 

' hm·ia llc YCI" que o que s~ deixou de déspcndc1· 
rompcnsa t:llv~z mai~ da melnll~ ela quantia p:lra 
que se nhrio o crcllito. ~-h~nia{los.J Assim accm .. 
tt.-ccu !10 111inistl!rio dn 1nnrh1ha ••• 

O Sn~ l3n.\.:-.:H:\o !--Al·gt)ntcnto com o que consta, 
com a collécçiio ele leis uo anno pn~;ado ; os balan
~os an.:Eo sempre atrasados. 

Ü ~rt. Sr~)f;~o;JU.l QrJ~lR)7. {]{i. Ulll :ipnrtC fJ.UO ntio 
pude:m'ls ou.vir. · 

. O ~rr. \YAXnt::nLE\. pw·tl: S;·. Siqv;dí"a Q.l~·Ci,~a_:; ;
E" prccis{• que o nohru clcpntnlo proYC, u:\o basta 
affiru1al·. 

O ::ir:. SIQcEm.t Qt:Emo-. :-.Esti\. pro\"tHlo. 
·O SP.. "·.,xnr.P.r.t,:y :-, Quando qun.lqucr pcsso:L 

tc1n uma opindo pre-estabelecida, ui\o ha rnzfio 
que u conYenç:l Uo <:ont~~~nio. · 

O ~n. SIQ•;mr.• Qtmmo~ :-E: opinião do paiz. 
~o Sn. nr:..\~D:\•)! ~o qllC (! ~xact.o é que o pniz 

nos ob:se:rYn.. .. . 
O Si:. \\"A~oEnu;y :- Siút, o paii· nos cb!JCl"\"a; 

mas o pa;z n:1~. p•)dc dizer amda. '}ttem tJ)Ul 
razüo. ··: 

f~".\ \"•)Z :- JSSI) fica para J~pOiS. 
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SESSAO E~l Hl DE JULHO DE 1855 
O Su. Bn.\!'\OÃo :-Pód~ s.:-r ~!UI: o pttiz tlit~t.. 

· O Sn. ,\-.\XI)Jmf..E\" :-Sim, qu:mdo th"úr d~ 1JN· 
nunciar-se em · occn-;iiio opt.Hlrtun(l. quau·lo tiver 
.do pronuneiar·S~ P"l' meio da l!lci.;iio. 

O Sn. D1UX1JÃO :-~·v a maioria é qnc é o 
palz ! 

O ~n. ~r"'~I>En.LF:Y :-5\hn set\hOt',. ;: n talrtioria 
que o t•eprescnt:t. Qtt9.n<lo -ns minori:>s q11i1.erem 
,governar, ~ impvssh-~1 h:n~er go\"'eruo, havel· SV.i· 
temo. repre;;on ta ti v o. {Apoit<dos. \ • 

Proscguirei: abrindo~su pelo· 1\l~-:ti .. terio dl\ nln· 
rlnha um credito para o exer<:ieio pnssndo n:l. 
importaocia de r.93,lS28S600, hom·e econornin em 
outras verbas, de mo<to que o · excesso d<l. des-· 
~.:a ficou reduzido a l :êl:OOOH. Ora, quen\ qui· 
z~sse nrgumeula\· com o :1.tgari~mo sccco diria,_ 1 
o ministcrio da l'l'l!lrinha teve uu1 excesso de .

1 593:000S sobre a despeia votada. ;-mas quem Yiusse 
no exll>né dos factos >crio. q uc o excesso não ·roi · 1 
t~l~m do 121:0006'DOO. · ~ 

O Sn. Ba,~:-.:oXo ·,_O pcior de tuolo. -' ' n:to appn· ! 
reccrem os balanço>. ..· 1 

O Sr.. \V-'Xl>Em . .:'l: :-Como quer () iltustro de- I 
. pntodo que os balanços eatejão pron\ptos e sejào 
pNsentes ao corpo l •>gislat i\·o, qnnndo as <lespc
zas do oxereieio paisndo nindn niTo estilo t-otlas ! 
conhecidas 1 j 

O Sn. BnAxo:to :-0 do 1851 a 18::i';l po<li:t te1· 
sido j :'L: ap,·cscntado. 

O Sn. '\V,\:<DEr<LEY . - Fica pois •lcmonslra.da 
que a. c~nsura relnt~>·a á abertura de crnditos, n 
augmento de despozo., mio pódc ter urna discus· 
s ilo regular e competente . senão ua occa.siilo em 
que ess•s mesmos Cl'éclitos fúro;m sujeitos ,;. a ppN· 
\'ação da Càmarn. 

O Sn. l3tt.•xo:>.o :- A.lli est:m!i eu. 
O S !l. w·AxoE::r.u:\' :-Entii.} espero quo O$ illns· 

trcs deputadoS te1-ão a devida resposta 
t;1n outro ol>jecto mer<~ceu os reparo;; doa dous 

nobres doputaclos n quem respondo, c Í•li a \'CI'ba 
q11e Sê acha del>aixn <Ir. rubricn-Despc?.ns extmor· 
din:~.rias c cvcntuacs.-Os l•om·ado!l mombNs. 
não obslunte a bencvoléneil\ com quo tru!Úl':io o 
ministro d:l m:~.rint.a tJ.ctunt, rcceiú•·ilo. quo tunn 
Yerbo. t:to Jar~,-n, que da\·a tanto JngiÍr no arbih·io 
do ministro, pudesse s~r pcrig . .,sn, u 'lllC 11:!o de· 
Ycrin sor concedida stm mn exnmo 111uito upt·o· 
fundado. Senhores, 1lqucu1 certos qnil ,;ob !\ n:r!m 
<l~:~pc~<c.v c;etrao,·ditta,~ia:i' c Cl~~..·,~f.IUJe ... · n~lo so ftll'r' 
pd<;> JUinisterlo d11 marinha umn "" tl<!spczn do 
que cu não cstcjn prompt<.l 1'1 dor conto no corp<l 
legislati\"U. Nilo ha :1nquclla l'~p:u·tiçijo dc<pc:t.as 
sec1·etM, e quando n cnmnr.:~ ''ota cst~s dC$pezns 
pele.> ministl!l'io do jnsti~.t\, vota com cou;;cicncia 
de que ettas nüo púdem se~ c:w.minadas 'apoi«
clos). sito concedidns por um vota de cont\ançn, 
e a cumara sabe que nilo podem ser ana.lysaclas, 
o que se o fossem pcrderião o e!I~ito salntar q_ue 
della~ se espera. r apoiados) ; não acontece poreu\ 
o me•mo no ministerio da marinha, e se alll ha 
ntgumt\ despeza que não pódo !WI' bem cla.ssifl· 
cada no orçam~nto, e porqu~ os variados dispen
dios que eorrcnl por aquella reparti~:lo niio pe·r· 
llliltem que $e !á~a . um orç:unento tão porre:to 
quo possa compt•:h endcr todos os objeetos qM 
evemuahncnto exigem despczn. Assin> é que de
baixo da .rubrica dispc:~ erh·<un·din.,;ruu sio 
comprehendldos as seguintes objectos, que n cíl· 
mara j ulgará se podem ser orçados ei>m ce>·tczn, 
c poJ1aoto se· nA o .. é u ecessario q tto haja essa 
espeeie de arbitrio. _ 

« PAI'& occorrer tJ.O oogajamcub d.: UH1rinlta::;em, 
e praças do> corpos de marinha e o rtistas ; uem 
como o.s despezas quo po1· \·entu·ra Í<lrem neccs
sarias com o recrutamento, ete., ~:OQ:'JSOO :). » 

Po:.ler-se-ha eondidcrc unla dospeza semelhante 

evmo un~tt. d:-trjttcll:n de 'I'~!.! ~c Jloilü po.is:.l dar 
CDll la? E t~ml> <: 1n •e JtOJ.;~·,~ UIZO:I' <ru o: a quantia 
CO]uprehenUJ<l:l. ucs:sa \·m·:)a pOdo S(~n·ir lia1·a o 
uunLSh··" rop!lrbr fJ <JUO se cv.sluma ch\}lH.:'"tr fali't.'' 
t.le 1)ÜO tJ,; l1j ! · 

« Plli'U fr,,t.;s J.e n:wios o gencros GO:I'lO:!S. Pa:'/1. 
OOOOlTCr ús pnssn;:cns de difl""l'~nlc> pt'tl.ça>< li :úOilp. 
Para ajuda de cu• to nos oniciaes da nrntaola. am
prcgados c Olllt"úo 5::~<}[),~. P ara tmtnmcuto de 
prn~as f(Jt.:t doi hospi ta~s de 1nru·inlm., cr~torcos 
o outms de~pezn~ n:to !Jl'el·ísros 15:00:J,i, etc, , 

Ora, sonhol'cs, ch> em quo collsistem ~s:;as des
pezas cxtraordinal·ias c en:n~uaus qu~ tant•l ela· 
1nv1· suscitú.nlu ! 

o_ Sn. nr.\Xl.>A(>- :lb.l?. (l '1" ~ ll~ •li •> ·SC í orão CX[oli· 
caçous. 

O Sn. "~AXI>F.Ill.i.'"\' :7 Est.:"l 1Jem, ç.u n :io respondo 
ao nobre tlcputn,lo s\J mentc, cstoll ta1nb.,m r cs · 
vondendo ao no l>rc dcp11lado por Pcrnalllbnco quo 
llOUIP-lll (,tJiou. 

Mas iJOI''lttC [leJis mni•ll' qu:t11ti:t d o q ue "dos 
Ol"çtl.to\P.n tos . Jl"'\SS:I.do_.; ? J~' po rq.l\C se l'CCO"heceu 
í\ di!ficicncitl d11$ p !di.dos <lU~ SG f1Zcr:\ o n ns oio
çamentcs antcriote<, e tanto que os n•>brcs de· 
ptltados sabem que Cot-ão :l.bcr tús creditvs pa,·a 
oecot·rer-sc a ~so.s .!cspezns ; c dP.mnis. senho
res, c ~se a.ug:tnento eonsislc 01n 46 conto$ e t ~tn to, 
qlle sfi.o u~ceosarios por se pedi:· maior quanH
t.ati\"0 p:u·a as grati lil!:lÇves de di!l'crcntts sel'l'kCJs 
c t ratamento de prar,a.< U.o urmàdn , • 

O nobre dcputndo sabe qu~ n&s uii 1> l)OSStü
mo~ hospitaes de cnariohn nns diiT~rentes: j>Ortos 
uo impe>·<o, apen~s ll:\ eune o llll I!nh ia .,nes 
a.xistem, hal-~enJ. ~ em l>et•no.mbuct> u 111a enf,~rm:.t· 
ria. onde essas prBç:t~ c m:winh:tgam s ·io tl".t ta
dns qn:mdo :~.clo ccem; nas ucmai~ pru\'ln cin~ nilo 
existem t~cs estab<>i~cimrntos, c qunn..i <> uólln• 
M praças de murinha n·loeecm, s.1o t:·otaola~ . "" 
nos hospitoes ele caridade, ou no~ r eg!mcn\acs, 
ou e m hoJspittlcS pnl'ticuln l'c; : nit<.l s~ póJo pois 
calcular CS.ill dcspcz" scuii.o> :tt>Pt'O:.::imlllam""tc, 
e a s.•im eomo os ao~res depttl!IJos puc:lllm •lizer 
qno à <J.nont!a que se pe1lc ,: muit,l , (m posdo 
di:!~r quo ,; pouca. o cu111 mais rtll:ã •>, I'"''!JUC 
' 'Clll<.lS t]liC lltnU.L \J lllliiO p:lsS n •lO llttglllent:JU•.><? 
o c•·~dilo 

Pcr~untott u n~hr~ UC(lU\t\Jo se o:>nt cxndo 'l'IP. 
:tS \t"iJ:'tl\1\~.\h'!S du~ l\(1~~ 1\axio~ qno suhil•1'i1) " 
l'n,·n,uL 1\,~L\.s~cm reJuzit.ll\"S. t\ ,~. de i'l\~i\o, c St~ 
011 !lCI\CL"OS f•>•·nedJ•M 1\<l\4 nasios til\ <!"qul\dl'a 
criiv ouni'ío de bon IJ.IInliJ n,lt•. [Io rque lhe c<.ln~<l4vn 
quo csscJJ g\mC·r~~ n:1fl \.'l·:1h do b\ l nnttu·ezR. 
que . ... 

O Sr.. B1:.txo.i•) : - t·: ta ut" <JllC {,mi o ltaldcnll•u 
no mnr. 

O Sr.. "'""xl>>tl\L~:" :-.... qllG pnrl~ •t~llsc~ 
mnn~itncnto; íor:io lnn..,adQS ao mar. 

O Sr.. BtLtxoio :-ApoiaJo. 
O Sr.. '\".•xuE.I\t.E\' :- Scnhôres, j :> foi dito aqui 

mesmo em discuss:io que com effeito durante 
certo \empo ns tripulaçües do• navios da es
<JU!ldr!l quG snl>io o rio Paro.ná ficá~ào re
duzidas a trcs qua·rtos de rn~:.ilo, n:\o de todos 
os generos qu~ dev ii\o) S<lr·li>es fornecido-;; , mas 
sómentll de carne. o:sse-se, por lnforma~iíes 
dadas pelo commantlnntc dn(\uella fo rca, que "~ 
tt-ipulao;<ics n~o tinb,\o soffddo com íl dímiuni· 
çoo dost::L parte . • las ra.ções. e que a rn:ziíO por 
qua as;;im pr~ticiu·a o commoodantl! da esquadra 
fõr'\ por te1'·S~ ·~mbar~a.tlo mn mmo1· numero do 
pr11ças do c>:crcito do que a pcincipio se ju\gilra: 
c cresc11ndo assim o numero de li~as. foi pt·e
clse que so l'eduzissom alguma .eous:.. a; raç~e~; 
e f<Ji mesnto julgado pruden~c .Q~e, na . po Stç_a" 
em que . se achArA a força mar•Lnna d<.l 1rnpe•·•o. 
não hou,·essc um consttnlG tal de mnntiment·>s 
que ao depois a ft1lta dclles impossibilitasse o 
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«:Illtlpnmon1.o da•l<l clla missiio. Essas forJo ns 
.t"tt.zões dadas 3o gov~rno pdo comn.lnndanre (la
•Iuella for~a, rnzJ~s •rnc furão pelo g.>,~c-rno jul-
WJdas pro cedentes. . : 

::-; ii.o pô<! e poi_s o go\"enn SCl' t<'$pons•w~l por 
um facto •1n0 JUlgo n~o •c•·, nem colltrano no 
interesse d~ts ~uarni(,'Ô('S, n em n o<:i\'o ã..,sande 
dcllas. nem f•ira dos limites de uma prndcnci'\ 
muito louva vel. · 

Quanto nos nuJntimC~lltos, S1·. presidente,. n:io 
tenho noliCill do 'J.UC fosse inntilis:~da senão 
um:1 pQqn€na pur~fLO d11r .. 1nt-c o curso d a. cx
I>~Uirà-J . 

.AlÃnmas ll:lS Clnbn!'en~Ues vindas clo Hio a~\ 
Pratn trouxer;.{~) Cúru t!1Tc ito l.U11u. qnn.n~hladc de 
mantimentos _tnh·+úZ snp~t~or tts suas nt:~essi
d!ldc~, c cn ti\'C 1nfot'll1açues Ue q 1112: u. quahdado 
dcllcs não L'r:>. l>on. c até requisição pam que 
as ltl!l.lHlassJ cxanlinar ~ assim p1·ocetli. Jmmc· 
diatamente dei ordem pnrn qnc sa de~cmhnrcas· 
sem todoll os mnntimenws que linhão sido com
prndos no cstodo Orientai pnrn f ornccilllomto <la 
csttuadra, c qne fo~scm examinados por medicos 
c Jlerilos no almoxnriL1do rospecti,·o. 

n o e~nn~c a que se procedeo ,·io-s:e quJ 1unn. 
por~ão dellcs rstaYa dnmnificnda, umn quantidade 
de balne;hn. e (1t1 farinha, nm pouco de carne snl
gadu, etc. Exnmin~:i esses gr?neros pessoahn..:-ntc, 
.. ~ ,.i qu~ a_ dtllnni1ka~:tio , tanto da farinha como 
•la bolaciw, podia provir de outm c:msn que não 
a dQ sc1· luúo a f<?l"n<.'cim{'ntú, n1as siln do. lnt
mitladc on do tempo que tinhão cstnllo embar
cacloB, Ott mesmo do) algum dcsctlido no seu 
:\contlicionnmento. t:m gencro por~m parccen·me 
.te pessima qu,d ida<k, c foi o feijão. 

o Sn. :lhLL•) Fn.D:n> :-Siio os hco L"las. rn;. 
.Sf(Üas. ~ · 

O Sn. \ VAxn;-:nu·.\' :-Pflr~ecu-1nc Ílllllú Ssi,..·cl 
que sú pndesse faztr 11s0 ~..ic lnl ,getlel'tJ s~m qua 
elle· c-::;LiVC'SS.(! ao fog'J .J::) horn.s on nw.is. (Ri~u· 
das.) Eis. o quo s.cl.n csk _ro8pcit.o ~ . d~poi-1 
de tc1· co lludo todas as >n fOl'lll:IO:~<s, poder(:t então 
pa.niu_r o n1cu p1'1JC<.;ditJICnlo j L"lntncifti' dcsdü 
tlgotn nm juizo seda Hiio 8t"~ in·liscrit"llO• como 
at~ nn!a prccipitn~i\o ccnstu·n,·d. .. 

l'crgunloll mais o nobre Ll0pn1:'hln fJll:l('i( ns 
ill~as •jltc tinha o ministt\'l oi:\ lllariuha ncltwl 11 
respcilu Uo t<;pit.~o dv rdntot·i~) •le ~ ... )n nnteec!-S~ot· 
quando tt·ata d:l nncionltlis~l r;it•t d•J .:ounn~rdo lUtl· 
1•it.iu:o 011 dLts tJ·ipula.;,·u.·~ 1h1 hmrlull!l Ull.'l'l':nuc-. 
.$1·. pr•·sidentc, n 'lHI~~t:lo .·~ clll si t:1o con.lplf.);ll. 
qnc uma. 1'1.1 S11nsta t..h:· :oim nu 11:11", Ut.•HI r'Jil tsfnrhL 
:10 n<• h•·,, d•·J'Uiallo lH'Ul a mim. E' ecrt•) ']lll' 1111d11 
hn nHu~ n <jcsojnr·~e <l•' 'J.Ili' " !laciou:lli~n,:iio cl.;. 
comm ... 't'citJ tllill'JlinFJ : ~: !'~~"~'''ÍS.jl po1·~··en qac 8l' ~·n .. 
Hl llll:t que <J>I:lnJ0 o :St·. <"X·liiÍn:st•·e dn mnrinhn 
ínlla em naciünalí:o:n~::t:o d~:'l comtnr:rcio nHuitimo 
1-:io q:ncr dizm.' quo o~ tHnit)H lllH) fnzf'm éSSC 
cnnunN·ci11 tl~kti~o tl::t. lmntl(>iro\ brnzilcint n~1o 
p~rtcn~~n1 n suhd~tos b~n1.ileiros: o qnc cll<! <l'l0L~ 
dazer c qne as tnpul:l~o~s Ucssc-.s nnviüS são em. 
grande P"l'té comp<>stns de ~sir,.ngciros ou <.le 
escravo~, e qnc cooYem t omnr medidas qrlc n o s 
titem. de~~e c:::;tado do cot.lsas, cr:rt:aJncntc m.nito 
prejuo!icial n os iltleresscs do po.lz, pot·quanto se 
lia ohjccto essencial tt s~guranr.'t c ,-, defesa de 
um estado é quo n for\'11 qnc te.nha <.lc defendei-o 
seja naci<.Jna.l. :Apoiaclos.) E ~omo poderemos nós 
obter c;sa fon:a ua.:ional s e amarinlm mcrcant~ 
,·ivciro dos mnrinhciros de g1l~rr:17 estiv(lr sempr~ 
cheia de lmlrinhciros cslmngciros ou de es
cravos? 

Convém pois que o corfl.l'l -logislaiiYo ·n ppli'}uc 
p:u:a a lu _toda a s11a attc:r: 1·•oo. Pergunta-se porém , 
'-' ~ poss:w·l qnc desde ]i\ se possa prnhibir COIIl· 
pl~t;:nneHte {)UU estran geiros scjHo ttdmittidos na 
Juannhn mel'cnnte? Tcwos nôs mnrlnheiros na
oeionncs l•nbilitndos ,, em nmncro snl!kicnte paro 
~mpri-garcm-sc .ne ss4~.s tunios em r1 ue }Ir)jc <!st ii 0 

i~!mprcga.t..fos C:":Scr;,n·os c tnuitos c::-t.rang~iros ·? Dt} 

cct'l.O que niio4 1,_..-:lpóimlo~·.j . 
Se houvc~5em brazileiros sufficicntemcntc hohi

lit.ndos par;\ os misteres da vid" marítima e 
fosõem della arredados pela concurrcncin c'tran
geirn, eu desde jã diria '!Ue o rcmcdio facil em 
n prohiui~iio completa e absoluU.. do emtlr~go d.: 
c.<trang"eiros na cabotagem, e esse r ome<lio cst.wa 
nas mãos do go:o-erno, níio consentindo éllc o que 
as l"is não consentem; mns já 'J.tlO infelizmente 
n;'io os temos. seria. um verdad~il·o mal f~ito" a~t 
p•iz e ao commet•cio essa po·obibi~iio desde lllgo, 
>cndo de notar que os obstaculos pQstos á nm· 
iriculu de e"cravvs de cert.1. idade j il têm feito 
s~>trrcr. o llQssn commeL~cio. {.Az,oiados.) E creia o 
noi.Jrc dcpubdo que qua nto a esse ramo do com
lllCI'cio os brazilcil·os por ora nfio tôm ciumo dos 
csLr:tngciros; o qnc cHt>s desejfio, pelo contrario, 
c o nobre deputado assim o f~~ sentit·, e que 
·esses cstrnngdros tmnbem sin·i:io na m arinha c.lo 
~uerrn.. (Ris(Ulas.) A vidn do tnn1· C t(1o penosa,. 
é tii:o ~xccpcionnl, que sú depoi~ <lo crescimento 
natural do. nossa popnlaçiio mnt·ifünn ô qnc po
dcr:i. h:n·er ~ss:t ~oncurrenciu .qnê fa .. ~n exclnh· 
os êStrnngêiro~. DeYO por~m notar qne tnesano 
cJu uações nondc a populuçiio mnritima '~ n.bun
flantíssinlu, ccn10 nos EstndQs-UnidOs, Frnn!:.i\ c 
Jn«lo.tcrra 1 não se e:<:clue .n tnarinh~~g~m ('stran
O'efi.·a do s~:t v iço dos na. Yios rn er~antes ou d11 
~uerra t Se clles dcscjlio conh·ac~'tr-sc; pelo con
trario muitos escl'iptores di1.em C[t\C os Estados· 
Uuidos c n ln~naterra llt~:-lio snn1mnmcn\c com 
o nnlndt~· numero da ntarinheiL'OS france~es qui'~ 
f,)rr'ent elo pcsndo servjç1} dn m~rinba d e guc1·ra 
ch;'quella naçlio, para· se Clnpre~rvm nn marinha 
mercn.nt3 daqnül1as íluas n:tçõcs, c cssn ,3 umn 
das cnn$ns n 'J.lle se :ltt>·iblle n f:\lta de ct·csci
mcolt•) d.1 populnçiio lll!ll'itimn do Fmnç~. p~l''!Ué 
o noi.Jrc <lcpntndo Il!\ de snber que 11 ~<;_lcl>rc 
ÍHSCdp(•.iio 111Ul"Ítit))'1.1 dO qnc t~lntO St~ urnn:'lO 05 
fn:tuc~.-z~~, n:io t em _rtodnzido para et~cscim~nto da 
snn popnlnc•ü(J tnnntima U•lucll~!~ cll\~ilos qnc cs
p~rfl\"iio o~ ·seus fLuulnUorcs. E' s em dll\'ltla nm 
~\·stcm:t muil•) 111nis símplos •! hcil pnm obtcr-
5iê nlnriuh:q;::etn p:11·a. os 11:1.\'it.l:-l dC' ~HCI'l':'l.; mas 
em l'('!n.f';lo no connnct·eio so1Tt·e f:!l"andissima~ 
Ct~llS\11'~1 ~·~ ~~ CC11~tH·ns UltlitG fnntlrt.di.lS, llc toclOS 
os f!."'t~ripto l'I'!S flll~ tt·m ~onsidL'rndo ~süt insftni,:ITo 
l\m F1·:uu;ll. 
As~ím poi~. ~rnhorc~. p~rn nncionnlisnr-s c o 

N>U\lUl~l"t:iu lllllt'itiln.O, tlú\·r.mos COnlt!~.nl· f'Ol" pro• 
h'~i.'l' ns ll~Jpuhl,:U ·.~R tnfn-itlmn~ propondo c to
llllltl t.liJ m"'llJns <tnc déscm·o!\'llo c nugm~nlem 
t~ comm~reio dt~ lon~-to CIU'S0 1 d3 QTnndt! c pcqncnn 
cahotaf1'ulu ~ f.()JH'C1tt qu~ pl'On\ovnmos n p~:scn, c 
tH•(Jh·in~nos t:llicn~tru~nt~ ns pro:fissõe~ mnritim:u::, 
1tu m~:-<h) t11ll3 os lucros conYit..lcnl o emprego de 
um mni01' mtmc•·o uo bra~os. 

E: Ycrdadc, Ecnhorcs, que nrto cstoú ton~~ d!l.. 
o1ünhio llo 111~1\ nnt..:!ccssort qunnto a sujcit.nr . os 
morinheiros P.strangeil'\.15 a certos onus <(,) scrvlt;o 
n acional, porque. '~ tt c"botngeno c o tmfego 
interno dos po,·tos s:.1o cxclnsi\'n'1)Cntc do,; n::v 
cionaes, os es\rangciros que se npplicar~m a es.sc 
rarno d evenT tambcm cat·L·cg-nl' cont o onns ~o·po1a .. 
dos: ; súmentc qnanto :'t »nYeg:t~ão dú cnbota~en1 
(cn não fHll•) d9. pequena cabotagem on trnfego 
d~ portos c rios), um rer:~io me det~m, o ó que 
não ,.,, vsla mcdiJn prOdl\zio· o cffcito de aftt
g~ntnL' ~s:'in nlcSnlR lnadnbag~m que nindn.. laojc 
scr\·c nn<õ.uclln no.yegnçüo, e ~ntiio a que ficare 
mos r~dnzidos ? Qunl serti o resultado·? ScriL 
que m:gmcnt~1·áõ us ditnculdadcs do transporte 
mrtritimo de umas píu·a 1)\.ltrns províncias tlo im· 
}>crio : c F• hoje ·se nota que o transporte llc 
"'encr"s d•J nmM pnrn outrns provind11s do im
perio .; tão caro conto o trnn~p~rtc de !!encr2s 
,·indos da Europa, c c~sa en1·cstm de llll\'<')l"1l<:a() 
;. sc.,.urnm~nt~ dcvitln :\ c:trcslill <lc m~ritlhn~~m. 
~~tl)(:Oittrlo.,~: · 
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SESS . .\0 E~l 19 DE JULHO OE 1855 
P or tanto, seutwrcs, qocst.õcs.t iio complexas como. 

esU. .não se p~dcu:~- dcocidir ccw t anta fucilidade, 
,, . niio se piltl~ ccusurur n qu<nl. t.·ndo de .cal·
r~gur com · todn a . r csponsablliJud.• . de qualquer 
dcdsii.o, .l evo. al~m t empO' a mediUir, u t·efl•;ctir, 
c que muit.'ls ...-ez:es ni<o ~stondo . c~rto <le <fll" 
clla S('ja p roficua deixe de realisal-a. (A.poiaclus.) 

T omo•l o n obre depu tado por · (.h ema ostc ohJccto 
puru !a~cr um_a exçursã o i• FJac.ionaliSilç~o Jo 
con:.n-.•rclo t~rr~strc . Eu p~(o . porém no uobr c 
dc pulltdu q ue 1ne cons inta mio entrar e1n se~ne
lha n to discussiiu, q ue \'olll _um poueo lrrn.:lia do 
pont~ q ue nos occupu. 

O Sn. Bn.\l<DÃO:-'- Tratei <l ella~ ·por councxiio 
com a na cívnnlisução do comm~rcio n·uu·i t imo. 

o s n. ·w A:w~<nu:v: - Dí rei s .1nien tc: il'le en 
~ todus os braz.ileiros dti~ejamvs, c desejamos 
;.u·dé_n~m~nte"J . que o c'o.nnn~rcio de nos~o r.taiz 
sej :~. occu pndo pélo ronior numero de brnzil<iros 
que fôr possiY~l : 'por. outrn,' .. (JU~ . s eja Ulll:t ·;n 
d ust rin p rol'l'iam euto dos hn12ilé(ros,. e po t· c.x
cepç:io tl<•5 P3t; angdros . (Jluitos apoiados ) O 
que porém cunYém õ fa;<er sentir fi. popubçiio, 
<Jnanllo ~e ~rct.'\ de t.al assumpto, q~'o ~ss~ ftm 
só se podd',\ conse~U.ír p o1· meio. de tm d i<las lr.
gisln t ivo:l o por mtlO dn p~z e da ordem (apoice· 
elos) , c nuo co1110 alguem ~n(cnçte quo n ito ,lla 
m ais nau a n faze t· do que ddhl r os c.stmng~il·os 
p:irn fórn, ou que ~c ui::;n: u Aqui n íngucm mais 
<'om mcrcia, só os brazileir os é q ue podem com•uer'· 
ciar, OU, pot• outrn, qu e s cjaníÓS . Chin~ZQS (f·i.séirJási, 
q ue n 1'ic tcnh~ntOS .relações com. ,ó'··'!lliDúO , ~ que 
n iio tenbrunos . coloni't~~Jo ~sl~(lllgClnl,: .uc quem 
t(ln l'.o · <'llreccmos. » (Apoiados,\ : ·, : ·. 

O Sn. Bn.\Noiio: -O t1obrc' ·minis tro ele certo 
não póJe diz€r i sso . com · rt:re.~enci :t (l mim. 

O Sn. '\'\'_,:-; l!llllt..;>: ; _; Eu·.-, iiuo me retiro ao 
nobre . dcputaclo, · faço jusli~a ' {ls i;uas intcnÇvcs; 
mas m esmo cn1 sua pr~>Yincin essas id~ns trnns· 
Yiàr uo pol' tal f<ii'Il'IO. ecrtns .c:lli~><;as, que se <leu 
tull éaSll que tllh·ez' ·s ejn saliido do nourc d,t'pll- :·· 
ts.do, 1uas uc q~o outros >cnhorcs tt.ü\·cz n·1 0 
t eubiio co 11hc>cíwcu to, c quo por isso (l cam~ra 
me pcl'lniuicit que cu conte. .. 

D ir is:io-s u certo indiYiduo n um P<h"ognJo c lhe 
pEr~:uutu~l 11 q\(e genero do co~tllll<ll'~io d~Vh\ do 
lll'efc-n.: ucu:t UcdiC.Ol'•sc-, Sú .con,·u·w. nuus ~m~ ur n1:&· 
zcm d~ n1ollmdos ou umnloJa ele ra~cndu•. Ji <>(l(la.~.) 

- C"11rorme & capital Je quo o Sallhot· possa 
tlisp ôr ou os s .. as baoilito~i>es cOmDlcrciac~. · 
· - 1\ilo, senhor , pam Dlim ó indill"l'rcn~. Posso 
ter uma cousn ou Olll t n, porque, t omo se lrnta 
de lantnr fóra t oclos <)S n cgoctantes cs trDn!'(ehos, 
eu n IlléU gosto, . torno con tn de uma lujt~ do 
taz' .. ndas ou de um nrmnzem c.lc moll•ndos. ;mso 

p rol.cngado.Y · · . . 
. · o~a; u:Ssi~ ·'c que o:-u n ilo quero · a IID.Cionali
saçiio do· con•iner eio [apoit.rclo9 ~ a r;Sfltlas j ; ~ ti. o. 
quero 'iue bajfio pcssou.s qu~ 'I'UO escol b e l' n.qutllo 
de que q11errim . tomar ·conta a~m licença. do se\l 
dono. (Mu itos apoitz4o'g ·~· · •· isadas .) . . 

S:-. presi dente, .lembrou m ais . o . nobre tlepu· 
tado a co.n"eniencin de melho.rnr-so o porto de 
21acciô ; . niio ;· s~i,. porém •. a , qu9 Jllelhora!.nentos 
se r efere · o no'6r o· deputado. n~mcnos nao tem 
chegado ao m~u· _C!>ubeeimcnto lfue aquelle r>orl'.o 
( a re.;a de a lgum· .-melhor!lmento. ·urgente. se .o 
nobre depu tlldo se · ref~no · t< : n m .lngl\r Jl':Opn o 
parn deselitbarqno; en~cnd_? que ·o muastcr10 da 
:rno.ri11ba niiO' 'tem ·obr>ga;;uo do ·p1-estar·comll!odo 
desembo.rque 'ils ·-peS8oa• e mctoudQ~ias que pa~" 
alli s e dingirem. "Púdo ser · ~ue · 8e.Jil ' necessar1o 
quo o goverDO que tem a lh u wa .al!andega, de 
um dcscmbarqÚe íCLcil: !tUJ.s tudo <JUc llt\<> !•ir . 
isto é melhor&menl'.o pro,·mc•nl. 

Desejou tambi:!m o nobre · deputado so.bel' a opi
niiio do governo & rts~ito ·do r<gttla UI<mto do. 

TOllO S. 

pro.~ic.'lgcm <l:l bnrrn do Per nambuco, c s l)l>rc -'Sl'' 
top~t:.o dosem·oln n a1gmnas thoorias d r. libcrlladc 
uc in<lustt'í ll que o :;l'il\'érllO tinha Clllll rariado 
~om a Jlllbiic.n~ão desse regulruuento. :\ào posso 
1\\(0n llnl' 0 nobre deput:::.Lltl \lO UQSÜilO 'qüO l•~V(l 
essa representação dos vraticos de·· P<:rnnttlbt\co, 
c ll õJ ClltlS durante a. miulta emia administração 
J·eeeui u thn representação tle um de;;ses p1-aticos 
queixando-se de que no ro::;ulamento o hnvi:\() 

. considet'tl.do 2' pl"ltico quando ante.; era primeiro. 
:'>Ias o qu~ <lig•>, no que não posso concorda r

CI)lll o illll~tre deputado é q ue s~ dclxcc a S••mc- -
lltantc intlnstri_a a liber~:tde plena de t<ld3s as 
outras 1 ndustr1as .•.. 

o s~. Bn,>xn:i:o: - Nem qllê\'0 CBSn lil>ei·dnoh 
plena, mo.s. qnc níio se rüduza t!ln to :lfrniilo (fll t: 

é clTeito <lo trabalho lndi l•iclual. 
O S t!. "~-,XDEI\l.E\:: - Smbnres, a indns t ria d:. 

prntieng~m em . portos de d illicil· ac~esso, ~omo 
ninda hoje ~ G p MtO ·do Rccilo em P~rnamlmco, 
n :1o púdo ser deb.:adn nem á liberdada .p tQn:t 
d(lquolles q ue tem ntgum· conhecimento ti<'S>a 
!Jra tic.-'igêm, ii'em ·:i .' i~uorancüt daqtrellcs que q ui
zerenl nbusnr · dos conul1a.nc1nntes qu., St.' m co
nhecimento ·ao ' pn\1. .'s e di1·igh·e~ àqu elle p"rto .... 

O Sn. B~LI;o;D:io-i ...:: Sou dessa · opiniuo; CJ. Ileril 
que o l;O'i'el'JIO excr~a a inspectão. geral qnc dc\·c 
r;x.erc~~ (!Ul tal -caso. 

o s~. \~·~\~l)E.CLY.Y: ~ E :::sa inspeeçiio ger:t~ , 
tanto pelo que diz t·csp~ito i habi!ita<;Ü • dvs 
prat•cos, como ;,· ordcn1 dos ser viços q_ue tl~v~m 
p1·es t:.u·, dev~ · cstat·. · e cuml>re que cs t.cJa dcl:>aixo 
..trts ,-is tns da a utori.:laJ.e publica. 

:.Uas então deL"ai, podc1·in ilizer o iUu~trc de
putado, 'que os prcç .. s scj ii~ regulados C\onfor-
1\\~ a prouYer ·a cada \lm .dos \>ra.ticos . . S•· ttho
rcs, em iuu tilisar todo o elfuito dt~s prO\'i,lon
cias tom:ldns p~lo go,·er~O - Se ocaso f,,s~~ t!ll '' 
numero ele proti ~os lt~biütadus qn c não se r>l
ecnssc· u m conloio cu\rC <·lles, mio nchària iu
conv~nicnte em s~:;ui l' <!Sla. ·opin ião d\1 ilht:>tro 
dcputadu·;. · se llCO.SO o po rto fo,;se de tetl nntn.
rcza qua . pttdo.<su d ispensar o ~uxilio dos pmLi
cos, eu ti\ml>Cm Ull'Í:l !jllU nenhum ÍllCOn\"CilÍCII\oJ 
lun·crio. em s" rom:u· on dci:.:ar tle t omnr-s,, pm· 
t icos, portt\tc ha pnrtos em que se_ tot;tiio (lruticos 
para. uu~ior S• ·gu ,·uu~;\, mas qu~ t::stul <l • ~pcnSO.\'C tS : 
poré1n . tSUjc•uu· .. .-~c o commc: cio n~ci~,.~un l . e . l'~· 
trnng~tro · r.o conlolo do mCICL (]U~ Ill d~ l lltll\'1· 
tluos qu o lho p<><lt·lll impül' preços cxhorl>itnnte,< 
lliiO . púcl~ ser t.'O I\\'~nientc a pro•;n do Pt•t·nnm
ba co, nitu p;•tlo St..!l' .couvcui~ntc no nosso C\lnt· 
merdo ; \! ulistar pois q1tc so mnt·qno o pl'c•:o 
a·or.on,·cl qllo Nld" Ul1t do\'O IC\'Ill" put• c's~ 1m· 
~niuo, o " "ni ll.,.$ion ficilo dlcs sendo cn•prcgD.· 
dos pnblicos. E' esto tlllquclles easos c1u qu~ 
a l ibcrtlnllc <la inuustria seria a libcrdnue <lonbltW . 

O Sr:. BM~"D:io : - ::\',io ~nsoassim. 

o Sn, '\\"_,~'Dll!\LE\" : -Pois. eu penso. 
O Su. A.o;aos-ro n,; Or..l\-ÉrR.\ : - · O r egnlnmon(,> 

t em sido ".::~:atul· io ·para o coOlmercio . · 

o S11.. WA:<oJml-E...: : -E' J.lreciso t cl' . mais al· 
gum t etnpo de exp~rienci•_, porque !nUtta s '\'ezcs 
O$ ~xecatores de .. p ropostto e:t~;>cnti>o m al po.nt 
desconceiw.ru-om a lei,~ p r!!Ciso, ver donde nnst<Jo 
o , ·es.31llc., . . 

O Sa. Arnmsro PE Or..I'''-IR.\ : -O quo. · pos:;o 
assegur!lr é· que O.S· despezas de um UO.\'Li> h<lJ~ 
~;iio •1ua11i· o duplo ·do ·que erão antes. 
. O · Sn.· Biu.!.; IJ:t~ ;~O eom:rnercto quei>;.a-se bn5· 
ü mte d~sse. r egul amento. 

o SR. WA:<,t;RJ>l!:Y : -Tnl~e'z sejiio.oS' pr:t.tkos 
lllnis !lo que o eomUl~rcio (\M se q\1~t>;.C D1 dQ rc
Altlanlento . .. 
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O Sn.- Ba.~xDXO : -Asseguro que não siio os 
pratieos unicamente: seria bom re\·er o reg-ula. 
mento, nttender a essas quetxilS. 

Ull Sn. DEl'UT.mo:- E porque o commcrcio 
não reclama? 

0 Sa. ,'\\'4NDERLEY:- Sr. pré»ident.e, um i!~ 
lustro dcpntado qne hontt~m falloll, e a quem Ja 
tenho respondido em parte, quanto ás despez~s 
elr.traordinarias que elto çensurou,<>upponho que u~o 
tomou essa Yerba de despeza por thema senao 
para bordar o formoso discur.oo qnc a cam!lra 

"'onvío como sempre ouYe os discursos do h•m
rado membro: aliãs não enx~rga\·a eu. motivo 
para. que o iUustre depu~ado s_e atiras se c~mo 
:se atimu a diiier~ntes conB.Lderaçoes, tod:IS gera :S, 
sem que entretanto ti\•esse o trabalho de ap~,>li
cal-ns nos factos que clle entendesse dever cen
sura•·. e que não especificou. 

N11o é oee:.LSiiio, Sr. presidente, de instituir 
um exame sobre os melhoramento~ que temos 
tido, mas~ as pessoas de boa fé, C<> mO é o illns
tre deputado, a.s desprevenidas que olharem pa.ra 
as no<siH eousr.s, ..-eráõ que a p:\r de erros 
que são da natureza. hu.man:l, que silo me~m:> 

. como qne inh.,rent&.j :r. este sysfema, .ha multo:J 
melhoramentos, tanto na parte matenal como na 
mornl, que t~m sido promo\·id<lS uns, le,·ados 
a efreitos ontrus, ou cucetados pelo go.-.. ,·no. 
(Ap~iados.) Não se pôde negar Isto ao g:>\"etno 
sem i nju~Li9a : os t~stet.nu!'hos estão ahi patell
tes, nllo so nesta p1'0nnc1a como em wdus ns 
ontras onde tetn ebegad<> a acção ben efica de> 
mesmo govet·no. 

Nesta parte, Sr. Presidente, a censura que o 
il\ustrc deputado fez dirigia-se mais· .o.o eorpc> le
gislativo que ao governo, nssim ~orno a d.efesa 
que faço e:~b~. não só ao corpo legisla.liv•>, que 
tanto se des•·eln por desenvvlver os melhorn
mcntos materiaes e mnr.aes, como U.r) governo, 
que tem sido fiel executor do pênsamento J.os rc
pre,entantes da nação. 

o illustre deputado, para censurar a um dos 
ministros sem estender a. outro!!. a. m<'!sma. cen
sura, apresentou com<:> fals~ a theoria da soli · 
dariedade ministerial, doutd,na que eu não posso 
de mod:~ algum aceitar como verdadeira no syB
tema t·cpresentali,·o. Conhep_ ~ue .• esta.t.heoria 
pam um_ membro da. oppostçao e pratLcayei, 
porque mogaem prohtb~ a nm opp05tctontsto. 
que deposite m&L; contiança _neste d~ que ll_!t
quelle mluistro, quo em materm de admtmstraçao 
confie antes neste do q uc naquelle ontro, e q ne 
entretantu repro•·e o comolexo on a dirccção geral 
.da politica. Mas qne o· principio da solidarie
dade seja desconhecido qnand? se /tra.ta do gg
'\"Crno, q •tando se trata das mat0rLIIS, e negaçao 
eompleta do s,·stema rep~esentatí,·o. (Apoiw;los.) 
Cotnprellendo ·a tbeoria applicada a nma :td
mini,tra~;ào que sirv~ sob o governo allsolutu, 
onllu os tnin istro;-; nU o são senão meros s~cre
tarios de estado do poder supremo, do mon:u-
chR.; ahi é dispensa,·et qualquer ne~o d~ soli
darieJade entre clles ; mas em um pal7. consti
tu.cloual, onde o ministro é rcsponsanl por todos 
os acto3 do chefe do poder executivo, 011do a 
admlnístraçiío é uma só, posto que dividida por 
.di versos agentes, me par~ce que negar-se a so
lidariedade é introduzir-se a e~narchia na admi
nistração. IApoiados.) 

Como quer que seja, senhores,- o illustrc de
putlldo \"Õ QS eon~•\S de muito alto, rAmonta-so 
a esses céos luminosos em qne sua intellig~n
cia. g0sta d~ expll.ndir-de (apoiados) ; lance mais 
um pouco snas vistas por sobra a terra. ex.a
rcine m«is de perto quaos os acto; do governo 
que lhe merocem c.en~ura: mas ermsura~ g,~raes. 
eensnras sem applieaç:\o, •leduzirlas de princí
pios que aliás to tos nós adaptamos, h a de PECr
mittir-me o illustre deputado que eu a• niio aee•te 
·por mim nem pele. admini~tre.ç-i_o a qtte pertenço. 
tienhores, nada mais facLl do q uc apresent!lr
mo; uma be llis>ima tbeoria, mas vam·>;; >\ ap
~licnçào, vatnos aos factos p~t·a vermos Si! elt.~ 
e ou niio conveniente, sê o g >verno póda ott 
não ser censurado por t~l-a ou niio tra:luzido em 
netos. 

I Sr. presidente, po1ic~ teria m!!.is a ·diz~r em 
resposta a outros topieos. do discu~so do illus- · 

-tre depntado a quem tanto 1·espetto e prezo, 
nio só do coração, eomo por dcYer ; mas essds 
ponto5 em .fiie o illnstro deputado tocou. siio 
de menor iml;'ortancia; a camar<t de\•c estar fa
tigado.; peço licença para em outra qualqner oc
easii'io do.r-lhe os esclarecimentos a qne elle tem 
todo o dire!to da minha pat·te. 

o mesmo digo 11 respeito das maíorins; não I 
•\ ~rJ.ue-~ne o illllStt·e deput.nJ.o, o n~xo da sym·-~ 
patEia por este on aquell•J mtnístro que une as 
maiorias; niio, o f11cto e a thcoria reprooç;ão•cssa 
doutrina do nobrtJ deputado : o facto, porq ne - ~ 
v~mos que votamos em apoio de minorias com 
quem nliás muito nntipnthisamoJs: n tbeoriu, , 
porqno seria impossi•·el qualqu~•- maioria, sal'ia 
imp ... ssiY~l a e:tisleneia de qualqn~•· go\·erno, se 
acaso a.> sympatbias indh·idu!les dirigissem os de
pu taJos no voto de appro\"açiio ou reprol'.a~ito do 
qualque~ polítLca. (.ApOiaão3.) • 

Nil•) aceitando portAnto M theorias do honrado 
deputado, _aliás tlio distincto publici~ta como é, 
passarei a dizer-lhe, quanto a outras pat·tes do 
seu discurso, que o mustre deputado mesmo 
.confessou que, tendo chegado ha pouco para to
mar a,;sento na presente ses~. não tinhn .tido 
todo o tempo necessario !?ara compulsar, exa
mi"nar os documentos offiotaes llpresentaJos ao 
eorpo legislativo : entretanto, justo . como é o 
nobre deputado, razoavel como tooo~ o reeonhe-

-~Mm,...nii<'Ltrcpidou...~ acensar -o gov-por-:nã 
ter promoYido os melhoramentus materiaes e 
mot·aes que o nobre. deputado j•.Ü"OU, e"e11 tam
hem j•llgo, tão nescessarios ao adiantamento do 
nosso paizl Pois se vós não enminastes os 
documentos, não tivestes tempo para isso, se 
.so:~is razoaveis. se sois jnst.os, porque não esp<e
rnis p:lra posteriormente a esse enme poderdes 
fundar o Yosso juizo contra ou a hvor do go
·..-emo? Eu. creio que uest~ ponto nã.o teTe o nobre 
deputado razão 

VOT.IlS: -l\!nit') bem. 
o SJ.'. :l;"a.ula. :a .. ptlstu:- Sr. president~. 

descendo dns .UI.D.$ regiões em quo o nobre tuinistro 
da marinha quiz eonsiderar·me . collocado, par•l as 
causas tcrrestr .. s, principiarei dizeDdo que a his
toria a respeito da n11ctonalisação du oowmercio, 
que S. Elt. nos contou, acontecida em P~rnambuco, 
não ê digna de ser trazida p~r um ministro ao 
parlamento. (NC!o apoiados.) };Lia, sendo mal inter
pretnda, p6de envilecer o caracter de minbl\ pro
víncia aos olhos do estrangeiro. · 

(0 Sr. presidente 1·etil·a:-se d2 c~dci.-a, que e 
occHpo.da pe~o Sr. Pa .. la Gandi®, lo sec•·c.>ta:l'io. ~ 

Ál'.t";U~~ s,,,.._ OE-..r!-I'A..nos DI'! PF:tÍ.•uMB~CO: -Não 
apoiado. 

o SR- MxxxsTno DA- lli_Rl:<RA : - Apoião-mc. ou-
tros Srs. deputados· por Pcrnambaeo. · 

O S.R •. .hULA . .BAP.r.IST.A....:...=..Nà.o...de.Yo __ conse.utir ___ _ 
qu~ se supponba que ·na pr<>vineia de Pernambuco 
um ou outro faeto. quo dtzrespeit·.) a um ou ontro 
homem perdido, foase algnma. vez uma opinião-

Senhores, a opinião· da. naJ:ionalisn.çào do C<l m
merci•> ·na. província de Pernambnco •••• 

ALGW.'S SRS. DEPUTADOS DE PERN.\l>lntlCO : -Não 
apoiado. 

U.v" ,·o:r.: -Tome .nota desse~ não apoiados. 
o Sn p~.rr e. B,.,nrj;xA· • Tomc-&O nota. dos niD 
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apoiados; mss depois de ouvlreu1 o que vou dizer,. feitamenLe que h~ esta opinião 110 paiz; mas agora 
qU€ remedi.G tel'ful este!> que me não apoião senão estou me referindo ao que se passa na camara. 
õlpe>iar-me, pois que niio JlOderáõ recusar a verdade ! O SR. DtrrnA. Rocu.l :- Se se r-efAl•·e :i. eumara, 

A opinii'io que grw>sa na minha provineia a res- pela minha pal·to repillo, porque não apoio s& 0 
peito da nacio»alisação do comniercio é uma opl- que os mini·stros dizem. _ 
niiio que lem sido discutida mui lucida:nente pela 
imprensa., é uma opiniiio que igualmente tem sido O Sn. PA'GLA. R ... nsT.'-:-Eu não enxerguei àiver-
muito_ bem discutida ntr província fio nubre minis- gencia alguma entre cs meios qae lembrou o nollre 
tro da marinha; e a.s intelligencia.~ que se .t&m ministro e os. que lembrei naque~ .e~oca, quando 
occupado de discutir esta· materia, o tém feito çon· entito entendi que· era melhor d1ngu bem esta 
1:eu ientemente e de accôrdo com a opinião de S. Ex. opinião, do que- abandonai-a aos excessos de sua. 
Para que

4 
pois, trazer semelhante facto ao paria- caneira natural, ou comprimil-a. absolutamente; 

meoto? Niio é verdade, meus o.migos, deputados O Sn. TAQUES : - O fàcto é que ha pesS<las qtte 
por Pernambuco, 9.ue r.a nossa ~rc.vincia se disc11· sabem conte~ certas opiniões, e outras que viro 
tio esta materia sc1entifieamenté. (Apoiados.] Pois multo adiante. · 
" isto o que cu quiz dí2er: c que prazer tivemo em 0 Su. _Aiut;JO LDb di um aparte que não pu:ic-
contrariar-me com tanta anteeedencia '?. mos oUYlr. 

O Sn. PAES BAnRETo:- Por qus·_-dousou mais 
]1amcns tratárãa deste assumpto J>ela.-imprens.o niio O Sa. P.HJLA. B.!.l'TlSTA.: - O nobre deputado> 
se púde dnlJi dednzir que seja opmiiio da pro\·incia. está em questões de palavraa. Não sabe o· nobre 
~Apoiaclo.s.) _ · deputado que do corpo legislativo já tem sabid<> 

providencias a eate l·espeito? Não saba que já 
O Sa. P . .ur,A 13.\M'IST.~ : - E lta q_ttes tã<> foi sem- tem()s em lei esses meios indirecto$? A diíteren~4 

pre tratada e discutida neste ponto. ·' Yem a -ser que essa idéa não póde, e não deve mar-
O Sn. ).:b~rsTno DA. 1\únn.'RA !.- Entii:o o illusu·e ehar com. saltos morto.es. (Apoiados.) 

tleJ?utado nego. que haja: qnem t~nha e~ta idéa.? UMA._ voz:_ Ahi é que esta a· grande difl'~rença. 
O S.G. · PAUU BAP'USTJ.. - O nobre ministm o SI\. DUTRA Rocs.1.:- .Neste ponto apoio a 

agora obriga-m~ a dizer. para calloct,~r a questão o11inião .do nobre deputado, c o nobr~ deputado 
110 seu -veriladeuo ponto, que nunca nmguem pre· nito é ministro. (Risada.s.J 
tend~u no Brazíl o commercio a retalho com ess•s 
u)alfeitoria$ H crimes qne deshonrão uma niLÇaa· O Sn. p,~I]~A B.u>TIST.~: - Lembro-me que em 
(Apoiados.) Ella se discutia contra nqudles que 1851, tratando pela segunda vez desta questão, 
a não julgavila conveniente e pt·aticavel, e com Ull\ ministro mui importante dissera a alguns de 
outros que até respondião com insultos, bem como sens amigos que, segundo as relações em q_u.e eu 
que os bt•azileiros crão preguiçosos, -vadios, etc; considerava as causas, eu tinha rnzáo no que dizia, 
(Apoia(ios.) e fazia um serviço real. Mas, emftm, serei talve~ 

Isto consta _dos jomaes da época. E se por ven- o homem dos sMrificios, mas vou seguindo os 
tura, senllores, ess~ opinião eaúna e pacifica, como dietamcs de minh~· consciencia, e teceia.,· algumas 
eu apresentei em 1850, tem ·fl!ito conquista, e já votea que de mim falUi.o s.tria um erro cradso ou 
tem mUltos· adeptos, felicitemos 0 l!a.z por Jà ·ter wmll. -traq_ueza condemn!l:veL (Apoiad.?s.) . 
no ~der-um ~i~!stro que ~segue, aJ~lllis digamos Agora, Sr. presidente, tratarei de responder a~J 
_que bou1•e optnu•o qne qut~esseespoluu· os estran- nobre ministro na parte em que elte combateu 
geio:o~ (apoiacl<>s) :isto~ que ó ve1·dade, e a verdade · minha opiniiio sobre a solidariedade ministerial. 
que nos hon1·a. • O nobre n1inistro disse que em rela~:ito A OPL-)O· 

o sn. An..11~o r.n.r.~:_;Por ~ssd fól'ma 0 po.iz si~iio essa minha opinião podia ser '\"erdadcira; 
t d :ld t 1 'ii mas em retaçiio ás maiorias não ; porque se nor 0 0 0P a essa 0P nl 0· ventura os o.ctos de cuda um dos ministros indfvi-

0 Sn. PA.ur .. ~ Il.ll>l"ISTA:- O ll<lbre deputado se dualmente fossem apreciados pelos membros das 
consultar os jornaes, e se cGmpulso.r os jornne-$ ca.mattta legiBlativas, e recebilssem apoios ou adhe-
da Cllsa, ba de ver que, segundu os. meios lndire- sões p~ciaes, nunca se chegaria a um npoio intc-
d~s, foi sempre quo eu tratei desta q~estiio em gral, o- a llln accôrdo ra,·ornvel· á conservação do 
1850, dando-lhe sempre um earacte..- po.r.ifioo o mo· ga\linetc. 
Jerado, e qne m6><mo'· IU!siQl a opinião sofiroti·mo-
tcjos, porque a julgaviio extmvagante.~. . · · (O Sr. president~: toma a occuptw <t eadeh·a !lct 

pr<lsideneia.) 
O Sn. Bll.~-..-nA:o : - Eu tenho da llll!llrna fónna 

trstad(J da questão debaixo do pontoc de vista dos Senhores, a minha opinião ti verdadeira na ex-
meio!! indirect.os. · · tensâo da. palavra; e em relação i maioria ou 

o SR. PAllLA. ·llAPTIS'l'.~~ ~· Kãc)"- 8~ admire 0 tambem ftU'ei uma distin~o para responder !I(} 

Sr. ministro: nãO' se admire o paiz; nesta nossa honrado mi.oistrl).da marinha. 
terra só recebo ..ap;plansos+ . só é verdade 0 q_üe Senhores, que se dê nm apoio esclarecido ao 
sabe d11 boca dos mutistros. (Apoiados. ntTo <lpora- governo, e que este gove•no neçessite do apoio do 
d{)S e mt:as TeclamaçlSes.) · poder legislativO para desRSSOmbradamelltO diri

gir os negocios publicas, •!"isto verdade, e ahi est(\ 
Foi bastante.que o nob~e ministro da -m~rínba a grande idéa da harmonia dos poderes; :xnas que 

ulssesse que aeeitava a idéa do ccimmercio a reta-· para este apoio ser consciencioso, e por conse
lho, por meios indirectos, para ter apolo completo guinte real, é neeessario que cada um dos depu-
da maioria.< (Contintld"o as reclamações.) · tados l!ossa e deva apr~ciar os nctos __ d~da•.l'll'mn...--

0 Sn~ lllll'ISTnO. i>~ M.-m~ÍU. :.:... Não f..t:íc,~' .... ~H~HrrlflitS<sb:trooS.~idfeei-JJ2;ÍJie!l"r-si, para a raspei to d~lles fa
------cém=eio"~õ, c Slnl na naeionalisaçiio do %er as considernçoes que julgar justas e conve-

commenia. 'nientes em relt\çüo aos interesses publicos, e aM 
O S P

. B. · -· · .C.. ·· ·. votar ·eontra certas mcdidns, tambem é Gutm '\'"el'· 
n. .\t:LA .u>TISTA: -.o. .. a m"sma L'Onsa.·.-- dade. (Apoiados.) Um apoio levado ao ponto de se 

O SR. Donu. Rocru.;- V. E10;'já f<li applaudido votar par todas as m.W.idas que v.lm do gayerno, 
em minha província, ondé se llie deú. 1Ull baile por tudo quanto ó ministerial, 86 '(l<>rque ·6 minis· 
pelas suas ldo!as a tal respeito. teria\, es~ apoio, senhores; ó artltleJal, niio assenta 

O· Sa. P.111U. B.u·rxs~~~E' isso \"ordade, m&S na natureza das causas, uilOcorrespondc ao11 gran-
não pe_nse o nobre deputada. qul)-:possa. perder na des interesses do pai~. ___ -
diuussit<> !- ·calma que l!lt_é n__atuml •. EU:- sei-pel'· O Szr, · :tlG't!E~ Róc!.l" !-"'Ap~iiib. 
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O Sn.. P.\.t;L.'t ll-\..PTJST.\.:- E' um apoio C]llO :;ú 
pvde achar fundatnent.e em um l.l,,s \'ici•lS m~l·)t"éS 
qnc ~ ::;ucie.Jade púde ter nos seus gu\·i~rnns, L o 
v in) d:c intolerttncia. r clpOi!t<lO ,·. ) p,,l" qUe •. ,,z,LO 
o ~OV't:'~·no n:'io l1a de (]_tl.l11"t!.r 1/uo um deptüa.do ,Jig.n.: 
(c E~ta m~di ta tlâu é acerta:. n, nistL~ o goY•~•·no n:io 
foi justo, neste t>utro pont•> :l t>pp.~si,·li:• tem r:l; 
::d\.·; "! ~ u · J?r- ·t~nd.!-Se c ou~ b-··as razoes c ,-~'!rdn.d.!_! 
que a..; oppos~cUcs nita :::;ciüo ubstin.a·ln.s o injn~t,1.:.;, 
f! no em tanto se que1· que a::t ma1orio.::;. :-;ej •o mucias, 
compactas c inju5t.a~; e _eis a rnzfio p •l' ~tue c-•Jns
tantemcute est.unos s~ndo deputados d" opposiç·io 
n.cbal·~::m raz;l.O nos govürnos . cn1 n1uita~. cansas 
{aJJOioclos\ e nun~a. ~cmos =ts .suas lU<·dm_·ia~ aL;}la .. 
1·eril raz-ã.,) nas idóa.5, opiniõr.s ou censuras õa. mi
nor,a. (Apoiados e •u'o a1loiados.) 

E aindC: 'quaTtd.., ~chcm r~zii~l na opp·Hi~ãu. e 
pre-ei..;o st1br .. · ~udo esc~m~1er o triumph • ~ 43 p1·Cciso 
nó p•Hlainento re~rt?se·Jt;w o papel de :-;r:mpro com
bater a ·causa do. JU<tiç(l e .:h' lei, embot·a. d,;poi~ o 
zniUistr,~ conc~Jr.le eu1 se~:p·.JU..:.1 co m :l. op;ni.-lo ela 
uünoria,- e dt!pois a .abrace c siga. (,lpoi<l<los.] 

Senhores, 'niio ú 'possin;l que esta marcha 
eontinú~ s~mpre; o . re~p,,:to que <i dcv,tlo ;, 
Yerds.J.". é luai'3 sacrõsa.llti,.'l do qnc se· p•~nsn ~ 
qual•1ner ,que seja a llD\"il.. c~ist~ncin •1uo dc,·a 
desabrvchat· de~ses tompus tnl.nquillos ont qnc 
~st!\01llS, a mnralida.dli é eondição .tnrtispcns~,-d 
parn que ella nus venha prospd~ c feliz. 
Í"11JOi' rdos.; ll1uitos siio O> c>:emplo< q11e n ·S 
mostra !). historia .de po\·,,s que, e<tando des
eonteutes de •nas ill:ltituições politic~~. ê at~ 
$ubl~,·ando·.•c sem nunca atinarem com as crm.as 
dos mnlcs, depois um regimen mais fiel .e le:tl, 
e nnbtlitlo de um e~pirito justo c lib~ral. foi· 
bt\~ta11 t,., pat·a trazer-lhes n calma da sati:;f:tciio, 
pacitlcal-.os e _·faze l-o~. mnar ús Inesn1a.s ín:~tirni
çõcs, cujos abusos em n causa dos males que 
QS opprimia. 

Ora, o governo no Bmul, que tnüo faz, porqnc 
ti a unico. fcrr.a que e~ste, e tudo 'PÔile fazer, 
o bem c o mo.l. se, idet1ti!icanrlo-se com a op· 
portunidaue, reconhece n nccessidaie gernlmP.nte 
reclam:~tla de cr.Hu elemento~ de t•csist~ucia pa
cifica, con\·ençn·se :mtc~ de tudo de. que com o 
.seu srstemn de íntolcr:lneia niio ir:\. IÍ\·,~nLe, e 
de . que sem a moralidade . am . todus os seus 
>~ctos, niio podendo .conscgnir: n fé nacional, &e 
hn uc tot•nnr un1 ;;ovcrtlo proYocndor, ou reacto r. 

l•"or•io cslo!ll os· ponto• q1tc me di~scriio respeito, 
c npcnas me ·J:os~ dizer qnê Ycnoro as Jou
trin>~s, c ·~m ser esse pn\Jlid~ta que o nobre 
ministro ~\Uj>piic, é cujns hanru.s não umbiclono, 
julgo ~1nc á miuba. 011iniiia é a v~~rdH.deira, ju\"o 
que clla •' o. q.ue cslti nas verdtltlcirus cJmoÜ
JI.ieneias uo p~~~. julg•1 q •1c elln ó o. que mnis 
se pNs\1\ ti nctuo.lidnde, llonrlo o concm·~l) de 
toda" 11~ opiniuc11 é chnmndo pnrn. discutir .ro
forma ~. c r•:Í•1rmas uc Jl'rantle import.ancin pnt·n 
o paiz. Potlerei estar om erro, mM declaro ao 
nobre ministro que por c.rn ostou flrtne no meu.. 
pensamento. · 

Julgando-se a materia sufficienlemcn~ diseu
üdu, procede-se á votação. São appro\"adas al
gu~as Yerbns d_? orçamento da marinha, porém 
verJ1icando-se nno l1nvor CD.$3, fica a mesma vo-
tação 'io.tel'rompida. · · · 

- · ·--__ );'a.z:~~ .. ~ __ ch!lll)!!-ua. ~ _l_cY:{IQta_,s.~ __ a_ s~ss:W:._ ... _ .. 

1~nE.:.tnE~Ç(.\ DO )n.: ~SCOX.DE. UI:: B.\.!~P)!:.:\UY 

Sc->I~:.,Rro.-Exp:~liente.-Ordem do dia.-LcUtm:t 
tl~ p>'oicct?s c .inclicaçúJ.s. - Disczw<o do SJ,. 
Paula Fonseca.- Negocios da :policia.- Dis
t:w·.<o elo SJ·. Fi!Jucira .!le 11Ie1lo.-Requed>neato 
- T"otnofi•l do o,•çante>tl~ da nw.ri»l.a.- ...:.·Jtii"O 
adài··íonal.-Dh·cul·.sos dos Sr·s .. Paula Fo»-,'Cr.!a 
e .4.ugzMtO de -Olivci,·a.-Or•çante,tto. da gu,erra. 
-Di.'-"Ctti·so:; dos SJ·s- Ribeiro .de .1,zdraãa:,. M~Jon.
de$ de .. A.lm,:i<la •. Paula. Balllista, ministJ•o i!a 
f./Uf!rra c. :Aldlo 11'ranco. 

...-\.' hora d~ ~ costnrnc f.u.z-sc a chnmnJa., o ac;h.f\o-s::
PI'CSent's os ~ .. s. vi--conde de Bn,,pondy, P:ml(l. 
L~au1lido , ~[achn..dt), · Corn?n àn.s N't.!,~~s,. Lima, Fer
nu;, D. l:i'raucisco, coneg;<' Le-n.l, l\reHv Franco, 
T. .. ub:. SQares, T~ixeira ue· Souza, Paula l~""~onsecn, 
Brdas, Gl>es l5iquei•·a, Leit-io do. Cunha, Pacheco 
,Jor.lão, p,,ch~co, B,l,snrio, Antonio Car l"s, Y. 
Lisb•J•l, Padua Fl 'U"'"• José ~J,,thía~. Ribüil"o, 
Dtltnl. Rocha, Ça!Jre "e Fião, Andt·.; Bast.•s, Dv· 
miulj"ue·s ::>ilva,. bn•:~i.o de ;.Inroim. Paula Bnptista, 
Pa.·~-s .Ba!·t·eto~ ·f'i1rt:'l1l.Hdfl<s. '-riPira, Araujo Lima, 
J<>só A.se.>ns<>, Dia~ de · Cart<:J.lho, Ferrdrn de 
Aguiar, TravasS~.>s~ p.,ranaguá, Teixeira .de. :Ma
Cc·lo, ::>enra, Au~ust'' Cha ,·es, Rnposo da Camnr,,; 
ll,;rta, lkusque, Fi~neira de Mello,. Carneiro de 
Carnl.'os, Viriato, Cunha, Almeid'' e Albuquerque, 
Ribe~ro Je AnJ•·atla, B~lfo1't, Pint·)· de C~>.tnpos, 
Aprigio Guimar:ies, e ::;ti e· Albu•;tierqM; cnm
p<recendo depOi$ ·os Srs. Sabral. Vieir•• de Mat
tos, <.iomes.Rilleiro· e Pêreira..da :.>Uni:, o Sr. presi· 
d~nte declara abet'ta n sessão. :' · · 

Comp:wecem depois o~ Sr5. F. Odaviano, Bt••tn
dito, CrUT. ::iil\·a, Jaci ntho . de Mendonça, Se eco, 
Fnust•-J, Cansanslio~ EJul\tdo França. SlAlZa LC:.W, 
Theophilo, Mettdes de Almeida; Candido Borges, 
Pedrelt·a, Pnranhos, .1:\abuc:o, Lima e Silva So· 
brinho, Hocha, l'acea., Mont.airo de Bnrr\IS, Ma-

. !l'alhães Castro,- Souza · M~ndes, Riueiro · ua J"uz, 
Rodrigues Silvn, Soraivo. e· Barbosa da Ctmhn. 

Le-se c R;>prova·se a acta da s.es~Io antecedente. 

":.PIWli'NTl' · 

l:m roqtúwimento do padre J;liio ·da Silva Le
mus admlllistrador ·da capei!,, de Nossa Senhora 
da Con-enle da cid>\dll do Penedo, nn província 
das Alag<oas, pedinda licen.za. Pllrll a dita CRpella 
possuir bens de raiz e a ;restittticib ol~ uma casa 
'l'"' ~the Cüra sequestT9,da pela fo.zendn. naeional. 
-A' commissll.o de f~~enda. 

LEITUR.l DE JlnoJ"Ecro~ ·· E r~o1r:.~~ÕES 
L·,.sc c e l'omctlida ti. mesa a segttinte indíeM~O: 
" ludtco que 11. mC'lso.· no contt·!JetD que ·do,·~rtt 

~elebrar p11r11 a publieaçuo dos· trtLb,\lhos d•lstll 
ca.mara attentn ·a· necessidade quo essa pablici'L· 
çdo de,·e t5<::r feita por. tal fórn1a, que :to fim de 
ca.U.a sessão os trabalhos legislativos possiio ser 
retmidos sepamdamcn~e de orLINS assumpt')S ~m 
um ou mais volumes, distriuuindo-se.·um exemplar 
a· c.1da membr~ do corpo legislati1'o; e· podendo 
ao mesmo tempo ·maodar publicar pela me9ma 
maneira os trabnlbos a priMipiar do primei~o dia 
d<: sessão da nctu:l\ legisl.nttua: -·.Aug=to ·d~ Oli· 

---{"ei+·4,.-4i---~---·-·· · ~ ·-· ... . 
O Sn.. PAUL"- Fo~Sl':c ... otrereec á considr.mç:io 

da camara • um projeeto- que con,:ede ·urna lote· 
ria. á. santa. casa .. de miseriéordia.do> cidade ·de 
~abará; O nobre deputado deelat·a.'. q"c ·em • gerAl 
~· opposto a concessões d~f lóterias, mas que nunca. 
nogàra o seu ,·oto 'úotucltas que tinhl\o · pór. fim· 
a instituição de Obras }lias e Q lnaiU.lten~·dc 
hOS_Pit!les . de CIL.\'ldade .. A • loteria· qno' hoje , pro@e 

. est,. nesse CIU!d." Trata-se: de ·dar. lllgom auxllt .. 
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a um esla!Jr,lédme.nto de curídad .! qno j:\ J'll'~ s l:t 
socootT· J~ valios~s · a~·~lintc d o:!Olt-3 !lubn":s e t}tte 
·1t:l•J pót.le p.-esLP,.l' ·es:;e _~s~ ··,•i-:o · 11 tll !I.ÍI)r num: ... ro 
de cnr~rmr-s do.>\·niLlo!! l' ''r falto. a bsoltll•\ de '"''"'s· 
. Lê·Sc .e ·.; r~mb'ttiud :\' cominis.::io de fazenda o 
s~;:ll\.nt.e. projc~b: . · · · · 
. « ·A ass•,mblciti g~rn\ lc~isl:\til·n l'eS<>h ' e : 

~< Artigo~ Lmico.' Fic:i conêedi<la' um:• ! .. t eria p·Jio 
Jllano da~ conceJid:ls á santa casa do Misel'ic•Jl'•lia 
desta .cÕl't•;, · d . que'·cort. ,r:,· n~ me.;ma ~o\rt~. em 
he<tcftci ·l da sa.ntt\ co~sa de :\{i,;erico>rtlia cl" ci.J,dc 
:de :Sabai·!l n:i p t'O\'inéia <l~ ~lians Get':tcs.-::l. a R 
-Paula .l i'on.seca\ J) · · 

x'eGOCTO~ D.4. · fÔOf. ICt.\. 

dell\•n·ru· minlm. d <! f.Jsa lKll" m a.it; icompl'l, nem 
~t:u· t'>ob o Cltl~!llo ·d .1s ngl"CS . ê~ns~u· ·,ti 'PlC me 
t~:( o nobre ·d t"puta l<;, delili~re-i n t~ · l il" ú e.:~milra 
tu~i·n.eh\ · paJ-;;t: H;.H'~'CII~Lr :.t min!1a. dcft!Sa; :l.prc
sentnado nn fút' nh& tlú: cst~-lo ·um re•tll\!tim .. nt(l 
ean que pe,;o c~•t· ts docnmenlo.$ tend::ut-:s a ju~ ... 
ti li~:al-a. · · 

Passn.mlo pu,i" 1\ tl"at~u· <icsõ:l d~r~sa , <lird <Jil" 
! o .fact•> qn<) o nobr~ d~pmatlv aprc.sent·,u uc;ta 

c.asn, c qutv nprcsentou 1:omo uul:\ s~nrn.nça, 
co.1m um t ·•m de C•l~l.'ieçã" I} IH n iio poiuiu u .dxtn· 
d l ilht•li•· fL tol•>S f]U'la to;; u 0\l\'ir.lo, é falso em 
t noins 'lls sua>; p:ll'tas. · · · 

Rt!l!orr~!uU"l :i tninh:\ lenlhran,:n, nko mo aebaXi\. 
culp!ldo <h> fReto :t •1'10 o n~bl'c d eputa olo se'~rc
f·~~it): r.:ocorr~nd•• . n·,s C1nprcga.!l')s Ú:\ poliein. que 
tr~halh!l.\T:to .:nmmi~()c qu..: c~c~..;v ·ti• · Cs::.ês ;teL~Ii1os 

o ' Sn. FIGti!;TR.\ D.,·M!>LJ.O :-.)>e~o n \'. l::x. nndn tt\onl."ll\ cn•:•"•nlt'Ol: que pt!il~ <se •l:u· -lh~ o . ·. · .•. 
.Sr. pi'~sitlentc. consulte &\. casa s.~ · con~~de u•·.. nH~Ill'Jr fu nl:uw~nM: fiml.lrnc·:,t·.! ·qJ~c! t'cndo tl.!r um 
·~cndn .p.nra npre .;~nt: ... r· um rcqncrimeuto tcndent~ Jncun;eutl) sobre estt! pot~~~"· ·u1:!::t. ~ert~dào p•!la. 
".' mmha d HfC S;.t. pmpm1 s Pcretarla da pohcla, dm·lf>•we no offi- . 

O Sn. PAULA Fo~sl!é" (pela ot·dcm) : - .S1·. p1·c- dotl-m ain•· de~sn t· ,,parli~:itl ]lJr m •:ICI d~ssli carta 
:sid"nte, cll t :nha pelioi.:> a pala\'l'a em t.cu1po q u e ·passo n · ler·: • · 
J)3l'd. p•·opô r u tna urgen eia. ,. . 111m . ::;~: Jo.~'}uim J osü )foo·~> ii'll ~{:\in.,;_ P:~r:o ·. ·o S& PRLSID~~"J'I:: ; . _ N ;\O Oll \·i 0 pedido quo ·pod~r contostar algnas a .;s ,~r~·)os. iJUC S•! -tlzr.t·.iCJ 
;f .:z o : nohre. lleputa lo, \l po1• isso dei ,; palan·a na e:tmtW:l . <1->S :>•·•· úepata.los J'd;ulwún~ulc á 
ao ::;r. deputa•!<> po1• Pcrnamb'u!;O. . polici:1. desta có•·tc, c f]<tq lllú p'. o ro~ccon iu~x<>ctns , 
. Vottcouslll.ta.•· n cas" sobl'" o requerimento .do .l'"l:l • a Y. ti. ,o obsc'lulo de •l·:clnl·ar-me s~b IL 
S•·· Figudra 'd e ~1 •llo. D ·vo pnrém d~cl!lrnl' que f~ <k seu cargo '!õ~ d '". linl)s •los. te1·mos- da rc· 
.consider<> · n urgunch\ pa1·a ,,5 A/l •lc hol'a qtlJ 0 purti~·io <lé ti•JI!cio. consta l}tl•l ·.t.lgll>n eleista la-
r egimento concc<le pnru a apr.?sent.açiío e t.li&:ussiio v•·nd<J ·d uo·ant~ o t~mp.J em 'J11C " Sh i'C no . <'xor-
d e rc:querimoint<l~. . · . cich <lJ chat~ de p •licin, olll·i:;and•• :1. um r.-anecz 
. o Sn. P .. uu. F os$~: 'A ' pela ordem) : _ P erJoc-m c a :1.ssh:nar t .•r ulo de d~spcjal' t\.utt c.'l• ll e:n que 

moraxn, s.tb p~nn. (Jc p1·i:;:lo .. r~m('Lt ·n tl•l ... ule, no 
.V. Elt.. ; lwje nà<> · é dia de nprescutaç,1n à~ •·c- caso de ntlh·mati\·,1, 8 cúpi.J. nuthcn tic:t do m esmo 
,qllerimerit_o.s;mas~i•n Je pr .. ject~•do!lei e indicu~Ü:!S, t. :l'lllfl A snn rcspostn púJc \'Ír ~ ~·!>.:"o <j"scn. 

O Sn. Pm:s m ESTE :- E' por- isso mesmo qll~ ",E;;pernnd••· qu~ me cill\' i n~.í i>o,ie mes111o o: 
O IIO!>re ' depUtll~u peJ io ' R urgenCIII ·para llpt'e• SU:l dednrtlr;ito 1\ CO.Illfll'il dos d,,plltaoluS , tenho <> 
sentlll' o seu -l'P.•I \\erimento : eu YOl\ consnl&m· pro.z•·r d~ me âssi'gnur de Y. S. muitt) :t LtP.nt~ 
A cusu. !A110i ados.) . · " · ''encr.o•lt)l' o cdiiJo . - Jc:,·onymo ' ll[m ·ti, lürno l•' i· 

E' concedidà n' ui·::;e nCia. qu~ira de .1fello. M 

·· o: Sr_. Fl,;;o:.u.-·lra. ·do !\.lo llu : - Sr. pr<si- E•~ a : •·e$.pOsta~''l.uc me <1•::. ,,· omc:al- maior d 1t 
dente, principiRrei por agradecer á cam>l a ll sccr.eturi~ un poli"io.. · . 
bondade · que . t .,n 1. em deferir . 0 m cn 1-cqueri- « illm. c E xm. S1:.- :>ntis ruzenJn . o que Y. Ex. 

t • b t • 1 · d' ú pode em suo. cana retro, tenho a duelara•· rruc dos 
m cn o, ll:t" O s~nn e .. nao sct• 10l0 0 ~:l mtlrcn ~ livt·os d~ termvs des ta secroLada· n :io evnsli termo 
paro. a suG npresent ação. · . 

Sr. presiden te, discutindo-se 0 orçamento U<\jus- o.lg mn nssignnd• por nm f1·nn eez , o!J•·igan l o-c. t1. 
tiça, o. nobre ·iieputado pela proviue1u do Uio Lle despejar a Ctlsn em. 1}11~ mo•·anL, sob pena d" 
.Jane. ii'o,· .depois de ' Cazel:.~dift'orentcs eensunls no pd~,;o : constu sim unicamen!Al um t~rm<> assi:;-
' - no.do p:~lo fmuzez ViJP.y, em data d o :n no On-
:sr.' ministro da justiça, passoc a t rahr d" pl· tullro do nnn•> pll-!.<lltln, 1\ roqucrimcnl<> dc~ EJnarJo 
licil!, ·da côrte, c. ftconselhon no no~re min'stro LaelnmerL, para ~>iio eont~uol·r c~m cato 11 0 111 
que em neccssario pôr cobro nos desmandos des>1n diri'!ir-lh~ i:JSilltus 0 amea o;:lS, como ultimo.rnent.c 
policiR, olesmaudos . que, ua ·rhra se dO.Jll)bN de- ha.via Coito, <'D,olcrcssan·Jo-lhc u1n , c.trta :.11~nyma 
putado, t inhão chego.do n · 'ta ponto de cscandalo em qtte 0 nntoliÇII\'1\ com os termos 05 nt;\os. to1·-
<1Ue j& nito podl~o ser tolernú<lS. d l J i 1 · • v E • t d 

O nob1·e de)1utado P!lSSOll depois n cit.nr !netos pes , 0 qna ' ' 01 copln 11 
• '~- :So)u com o n .'·.>. 

() um delles foi que (} chefe do policio dn cürta a veneração d •• V. E:t. niuito nttont • . \'olnCI'Il uOr c 
tinlla olll•ip;ado um franccz 11 a! signnr. termo de officioso c•·iaolo.-,Joaquim Jos~ .lio•·ei;·a Mai'l. 
de~pojar de uma casa em que 1noro.\·a <I entro d <: " Secret~rin ua policio, 1~ <l-~ Jullio d~ 1$5;), » 
2 l horas, sub pena ·de prisão : ~ccreseentando Ora , á vis~'\ de uma. soJmclhnnt~ d~claraçiio , · 
por essa oeel\aido que eu tinha po.s~ndo um!l úc.1 patente, nin::uem pólo oleixur U,e con,·encer' 
formal de$COU'opos~ura, foi a .sua proprio. phrase, ao q11e o nobro deputado npres.ntolt a1ui umn 
a esse . Frn11er:z, chamando-o ladriio, c na ~ua -censura int>lil',lmente inrundada (apoiado.•) , nmn 
pesso~ o . todos os ~rancczes. . . censura fal!l1 em todas· as sn:u pal'tes. {Apoia-

St·. pre,;.iden'tc, .quando o .nobrc.deputndo o.prc- dos.j· E de-1•o nOtllr · {I eama ra q ue o nol.lt·e dc-
l>entou ·estes c outros- factos om de3abono da po- p•ttRolo mes mo parecia n :'io te.•· con 'l'iccão d~ que 
!leia, eu ·n ão. llie - achava . .r na . casa para: tJ<~dor psn,cie. inculçar , po~ isso q>ie send""lhe · per· 
r eclamar .contra ell!s, e ~i;ó no di1 seJJuinte. fo i gunhdo ·o n ome do francez uib o diss~; e t endo 
ç:ue sou\M!.;,que .o nol:lre de_putal!o os tmhll aq ui um nobre· daput:ldo pela: m i nha · pro\'incia p&l'C· 
àpresentaao, · ~reparava.-m~ para os desmentir cid•J~ duvidar um pouco do . Cacto ; o n obre depu: · 
formalm ent-e· logo · que · m e Cdube;;oe n p:1lavra tado· exclamolt: «eu ni'io ·tet\ho 11 leviandade de 
nesse.· orçamento,-·p ara: o _que . me havia Ji pre- <~preoonlar 11m facto 'sem que existão provas· au:;·-·· 
vcnido ; wa11 n ão o· tendó' podido· fazer porque . a t!ie ntieas: estas appárece•·itõ iodos as ve~eS .ftu~ · , .. 
·discussão .foi encerrada:; · t-e:~ervoi·me · pnra· a dis- · fórdm neee'lS&das se alguem nega1· . o taet~ •. ri Ora,· 
cllSSào do ()rçtunorít\) do11 negoclos· estrangeiros, cu nego o meto, c desafio o .nubN d~pntado .a 
e . aiada . c~ó ·me n~o . fvi isso · J>O'ISi..-el por provul-o. S e ·por vent11ra pôde-se chamar ln·iano 
ter sido en~rrada ·a mesma d!scusõilo antt>s ·de ao meu amig<.~ · pOl' ; pl'OCilra.r cluheccr ·a .· Yerd&d~ 
me caber. a palavra. · · · · do hcto. apte$cntando suas duvidl1i , qtlaJ1do a 
; E111 vl•ta :do Ues cireumstanci&s, n:Io::...:.q:!u:e::r:.:e.::n.::d;:o_..:d:.:u:..:•~id:.•::..:é:...:u::m::..:m:=_ei:.::l:....:d:::~:...:e::h:.:e!:.ga;:,r:....;la:....;ee=tú=za:=J,L·..,B!=O=D.:::tl"'e __ 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 16/01/2015 09:46+ Pág ina 3 de 17 

"ftJ·-~·· · .. - ~ .. 

SESSÃO E~l '2.0 DE JULHO. DE 1855 
sem <lu,·i<la fo>i a leviauJade dO nob.-e deputndo go..-erno pot· ter dado es~~ caa·~o ao chefo~ Jc 
quando sc111 documentos ,·eio apresentai" un> polícia para o ser;i~o publico, ou se t.amb~m 
ractoll.Ccusando pore1le um seucollega. (.Apoiados.) quiz faze" sentir que o carro em que eu andava 

QaantQ á formal descompostura que o nobre em à cust:o dA policia. Se o nobre deputado :><> 
<1eputado diz que ~u olh1gi a esse írancez, ê t.am- referia t.ambem a esia segun4a hypothes~, devo 
bem falss nana tal asserção. No exe~icto dal! declarar ú. can>am que o carro em que costumo 
funetões que tenho exercido duran:.e o espaço de andar nesta· cidade m~ pertence, que cem ello 
vinte tantos annos, posso declarar alto e b<Jm faço todas as ·despezas á minha custa. Sobre 
som que ato! hoje nmgnem se póde quei~r d" este pon_to direi mais que não sou o primeiro 
uma palavra aspcm. ou g:rosseim proferida por 1 que use1 dos rarros á custa dos cofres publicas, 
mim contra aquell~s que commigo esth·essem que quando eu entr~i para a jlolicia, ahi ru::hei 
<!m relacõe:;, quer como cidadão,; quer como meus a trodiçàu que a maior parte dos meus anteces-
,;ubot·dinadns. k'ui sccret9rio do goTerno da pro- sares tinhlio gozado deste mesmo ~aYor .<lque o 
~·incia de Pernambuco por· esp9'0 de trcs annos ~esmo Sr. mmistro da justiça quando 'me c<>u-
c tantos 1nezes, fni ebefc dê policia daquella ''odou pnt·a exercer este cargo, entre on•rss con· 
pNvincia·, !11i prcsi.lente do ?.Inrauhão, e e~erço sideo·a~oes que me fez para aceital-o, foi uma 
.hoje o car~o de ehcfe de poUd~ da córta; desa- de !las que o ~arro dQ chefe de poli~ia era pago 
:fio a que alguem se apresente e diga se eu o oi custa do eatndo. Sei que o Sr, Rezende teve 
tratei mal ~lguma. ve2.. . tàrl'o {J. custa das despezas eventuaes da policia, 

Durante o tempo da revolta praieira e em que o mesmo aconteceu a respeito do Sr. Mattoso 
Pernambuco et>t\ve em reln~.ão com adversarios e de outros .•.• 
potiticos, mas ·esses ad,·ersarios nunca de mim o sn. lll:>:t.t.o FRA)(CO: . ...: o ~r. desembargado~· 
so!Tn!rão o nlenor insulto; os seus jornaes, os Siqueirn niio teve. 
orgãos do suns opiniões, de sna ·causa, nuncn 
sa Nlre,·erão a. dizer quo ·en havia atacado a al- O S~t. F1Gt!':1n.\ 1 E ~IELLO:-Não duvido, m~s 
gum uelles. Se o nobre deputado for capaz de estou explic:ttldo os factos. E' ,·erdsde ~ue nem 
apresentar qtUl.lqner censur& a. este respeito, s~r,\ sempr.· <stas despezas apparecem no hvl'O das 
pa.r:t mim magnus Apollo. desvezss secretas, vorque muitas vezes são le-

E porque razão, senhores, l>al"ia ou de insul- \"adas ás dcspe1.as evontl\M~!I da policia, e são 
ta r n um frnnccz que niio conhecia, que pe!ll. pagas á proporçiio qu~ os chefes de policia na-
primeira ~·ez se 9presenta'l"a perante mim, contra ce_!>sitão do carro. Se o Sr. desembargador Siqueim 
quem não tinha en a menor. queb;a? Nã" havia nao recebeu, outros poderilío 1·eceber, e entretanto 
pois moti\·o ucnitum para insultar a esse francez, 11,1o ser escripta esta de·sp~zu. nos seus livros de 
e muito menos a todos os !rancezes , como quiz <lespezas secretas. 
•> nobre deputado na suá malignidade fazer acre· S1". presicM!nte, eu pararia aqui, porque forfu) 
àitno·; e demais, C5ses insultas e grosserias que o unicamente estes os (netos que se apresentArão 
nobre dcputaJo rne imputon não asseut:lo no meu em desl:lbono da repnrtkão de policia que dirijo 
caracter. (Apoiaclos.) Se o nobre deputado meüer nesta corte, mas. como alguns Srs. d~putndos 
a mfio em sua consciencia, ha do achar mais de- tnmuem emittirào asse~çi>es qU:e não são exactas, 
feitos do que aqn&ll~s rJ!1C qniz attribuir n um e que cumpre refuttu·, n camara n1c :permittir.< 
itomem com quem não s~ ach:~ em boas r~lnçõos que a Nspeit" dcllns nl~ma cpusn dtga. 
d0sdc o anuo de 1830, tt ponto ''~ ».:io nos com- L"lll nobre deputado pela pro'l"incia d~ ~!iuo.s 
primentarmos desc\e ent.:"io Mé ngoro.. G _,- · 

Sr. presidente, 0 nobr~ deputado l~nclo do , eraes u•s;~ qu_e n policia. fnzia pris!ies repe-
desejo de apresentar-me perante estll C.'l.tnara como tt.las c nrbltrnnas, e que nmguent pod•a ig:nonu· 
homem não ""' ãrtoitmrio, mas tnml.oem grosseiro, scmelhantJ facto. Declaro que com ~ffdto pela 
•·cfe,-io·se n um facto que 5~ deu entrl) mim e polici(\ ·da cOrt.e s~ ftuem pnsões tepetidll.;, por-
•nnn pesson qna costunm•·a a fret~uenlar a casa qnnnto sondo esta cidade muito populosa, ha-
olo Sr. llll'\l'l}l1CZ de Olinda. Este facto é <(e vila \'ondo entre a sua populaçiio muitos vadios 
pt•i,·u1h1, e ~.; fl. maligni<la<lc, 0 dcs,•jo de dilfnmar •ncndigos, desorduiros, mtoneiros e outras pes: 
um collcga ó q uc podcl·in induzir 0 nobre depu- sons deste jaez, impossível ó que se nõo f~ão 
l3d•) " aprcsenl.D.l•o na camarn' e pprc~cnt:ll-o pl·isiics muito r~petida,, e se acaso estas niio 
c~m um •:llractct· •}uc se não Lleu. Por minha se fizcss~tll, sem dnYid~ a polieia dormin, e n 
pt·opri:J. diglliUll<le 11üo entl'!l.rei em l>Ora1\!mor&s policia ni\o deve ter um momento de dcscnns<:~, 
,. este rc,;pcito, npcnas direi ao nobre dc!>ntndo lle,-~ estal· sempre com os olhos nbertos para 
'\uc esse taeto n:io t wo por lhn ·d~sneatul' no ,·eltn· na so_gurançn dôs cidadãos e de 5ua pro-
~r. mat·que~ de Olinda, (]lllmdo 0 Sr. lllnrqnc2: pricdn<le. ~eg:o J)(•r&m que se tenhà::o feito pri-
sal;o. <)1\~ nm~nc,1" mo18 ,\o 'Jll~ ~n llto pr•'Sta .-.õcs Ml:>it-ratias. Entendo por prlsves arbitrarias 
mais respeito e co 11 Ridet·n~no, nem lho rende úquc~las qne suo feita:; {!Ql' pessoas não autorisa-
mais rceonhedmento por ob~e<1uio; c serviços d ns por !~i···· 
•1ua. dollo tcnloa r<•celJtJO. (.·lpoirrdos.J Direi ninda ALGt:":> Sm. DEN:T.Inos:-~i'i:o, "niio; í.;ra. <los 
:lo nobN d"rmtoldv quo "~ esse dito eltistoso qu:e casos da lei. 
o l1 obre clcputnd c> rd~··io c ta em desabono llll 
.Figueir11 do Mcll<>, ~ que C$~ na qu3 lidndo dr· O SR. FI<~t:EIR.~ DE MELLo:-Esta é a primeira 
pru•ticuJa,- tinha direito J~ jlC~"Ullt.>ll" <JU:ll a llri- DOÇÜO UC prisão Brbítraria, e aque!Ja qne é f~ita 
;:;ctn dcsso dito, p~ra que ~ Yerdatle pudesse por autoritlndo quo nüo tem direitoparn prender .... 
appnrccer; assim como que nilo r11andei vh· esse ALv~:-.;, Sns. DEFt:TAnos:-Oh! 
~o~o :'& minha presen~a dcbaixC> de Ynr.-., mas 0 SP.. FwnmA DF. lll.:r.r.o :- E11 cxplio!U-ci <k-
~•m qu_ü .M·il o vbscquw de che!!t!r :l sect·eta.-ia · 
<lc poltc:n, o_nde me ~hl\va. ~Ul~<uei que me po!s. 
:~cha\'n nas crrcumstancta> de o fazer, porque C:u Sn. Dr·:Pt:T.\DO:-Deixe de rontinua•·. 
tenho encontrado por \'C7.es essa p~ssoa na c!\Sa o Sn. Frmam~.~ am MeLLO: -E' ~1& a uoçii.l) 
<lo ~r. marqu~,; de Olinda, c em outras pod~rin. que tenho de prisão arbitrll!"ia. Ora, os agentes 
JledJr·lh~ o ot>seg,u~o de vir ú minh:a casa, ou 4 <Je policia desde o cbefc.11té o inspcctor de quar-
seeret:ma. de pollcou, do mesmo mod~ quc· ·por ··teiráo t&m direito de preudcr; por consequencia. 
'V~zes o· fa~o eol:!l meu.s amig.::ls, eom ~SS<:>U$ · ~0111 ns prisões por elles feitas não siio arbitrarias; 
4J.U~m esto~ em 1guaes relações. porle•··se-ha porém dizer que são illegaes, que 

~aliou atn(la o nobre deputado a respeit~ do sio - fora dos casos da lei; mas o nobre deputado 
.carro que se du á polida. Não sei ~e o 11obre apresentando esta asserção, ni\o a demonstro~ 
depnbdo se limitou slmpl~smentc a C<!n;uraa· o de modo algum, e como a niio deml)nstl'ou, en 

------~~------~---
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d.everi:L talvez esperar pelns provas de semellta.nte 
accusaçíio, o~ não estender-me em outras consi
derações a e~te re;;peito; entretanto permitta-rõe 
a camara que alguma cou,sa ainda accres~nte, 
pat·a qu.• ·melhor se conhe~11 se pótle ou não Sol r 
cabivel a censura feita pelo nobr~ deputado pela 
provincin de Minas-Gemes. ·· 

Já dís$<! que as prisões repetidas que se fazem 
na cõrte reco.hem em geral sobre ~ pnrte da 
população que não pódc deixar do ser pt·esa POL' 
SU.<peita, . ou por ter cd'ectiva.mente commettido 
crimes qne di:.o lugar a essas prisões; mas se 
taes lJTislles se ti v~ssem realisado fór(l dos casos 
da le•, .não se bavia de ccmceder muita~ vezes 
ordem de haóeas-<=O)-pu$ contra as prisõeli feitu.s 
pela ~Licia? Sem duvida; entretanto o nobre 
deputado piio Ule ap~·esenta to.lve~ uma só ordem 
de '11.«/.lca.s-corpus concedida por prisões feitas 
pelos agente~ policiaes. N'o anno passado a relnçi!o 
iio Rio de Janeiro apenas concedeu oito ordens de 
habeas-co!"l!ttS; porém· niio teuho con~cimeotto 
que uma so rolellbisse sobre pri~o eflectuada por 
nutorida 1e policial. 

E demais, se estas pl'isõcs tives~cm o eoTaetcr 
dn ubítrarícdadc, ou illegalid>.lde, que o nobre 
deputado lt.es empresta, se para ellas não ae 
desse fundamento, era possivcl, q uc Jt•umH. ci
dade onde existe liberdade de imprensa ont!e os 
cidadãos conhecem os s!ltls direttos, deixassem 
de ser denuneiadas a:> publico, ou le\'nd:ts ao 
conhecimento do governo, como tum sido denun
ciados muitos outros fa~tos! Nem se dif:A que 
assim se não . fez, porque a policiA domma os 
jornaGs, pois que a policia tem sido cel'lsurada 
A respeito. de muitos otltros !11eto~. o nenhuma 
~ão hnvi~ para o não ser ~m um, que tanto 
ataca a um dos maiores direitos do hon1em. As
sim, emq11ant~> o nobre deputado não esper.ificar 
os t:actos, não os desenvolver, niio mostrar 11 ver
•lnd" <le sua accusaçiio, julgo qu~ ella nenhum 
fundamento tem; ~A.poiados.) Por outro lado o 
nobr9 ministro da Justiça,-que estll. presente, ptr 
derá dizer se durante o tempo fm que tenho 
estado ã testa da repartir-ão da policia da eõrtc 
teve ou niio alcama re(lresentação conh·o. actos 
meus: !.!li~mente Ate hoJe o Sr. ministro da ju,;. 
liça nilo t·eeebeu quei= alguma ~ontra a maneira 
por que costumo exercer as minhas !u.neeões ; cu 
posso dizer mesmo que na minbn vida· publica 
ni?tdll niio houve uma l5Õ representa~ito . contra 
mun, ao mEnos fundada, o que pelo contrario 
todos os meus actos tem sido nppro\'ados. 

O nobro deputado por ::liin!lS, a quem nca.t'o de 
responder. tambem disso que o chefe de . policia 
da cõrte, logo que s~>.bia qM havia qualquer qnes· 
tiio civH entro dous cidadãos, os mnndnva. cht'L· 
mar á ena _prea~n,a, illd'lpcndento de t·equert
mento cx-o.lticlo, e c>brigava-<>s R conciliarem-se 
aoi.J pena de prisiio. Sr. presidente. semelhaute 
accusação é destituída. de !unclament.o, completa-
ment~ ine:ucta. · · 

O che!~ de policia da eôr:te nl'Lo manda cha-
- mar ningucm ã sut~. presen~a !!Gm hn ver um re

quet·imo nto J)Or escrípto ou -overbal ; pelo t'J. L\6 me 
toca, e segundo a minha lembrança, e u llQ tenho 
telto neste sentido, e quo.si sempre em virtude de 
requerimento esctipto. 

D evo oinda- declarar a eamara, visto que o.inda 
se poderá dizer. q 110 nest~s casos o chefe de po
lic!a obra sem direito, que o actnal chefe de po
licia da côrte não innovou nada 4s pl'alic!lS dn 
repartição, e· que se outros procedemo de uma 
m:tneirll violenta e incompetente, o que e11 n:Io 
amrn)o, nem nego, o aetual chefe de policia tem 
obro.do de um modo insinuativo, brando, antes 
como arbitro do que como j uiz, e que todas llB 
vezes que ns pessoas que l'ecorrerem ã policia n iio 
9.uerem estar pela. sua decisãt> 

·- para o ro civil. 
S r. p1'CSidente, tanto é <!Sta a minha 111a.noin. 

de proceder, que eu appello parn o nolire depu
t":,do o Sr. l,.e~·n:~. que subministron um facto que 
n11u posso deu.::a~· de apresentai-o á ca<~n. O no· 
b1·e deputado o Sr. 1-'erraz, como advogado nesta. 
clorte foi rogado l'Or alguns de sons elienbs. n. 
apresentar req.'!_ertmen~_9S á palicín. s?~re ques· 
Wes que pend1ao ott 1no pe11der em JUIZ~ c•vel: 
o nobre deputado declarou a es•es seu~ clientes 
que era iuo inuti!, porque o chefo de policia ne 
nhunta <llltol'isaçào tinha para decidir. ta~d ques
tões, e qu~ havia de dar decisões neste mesmo 
a en.tiiio; mas .ins~ado por elles para t•n~a•· ess~ 
meoo ~:uraurdmartO, o nobre dep11tado fez os res
p~ctiYos requerimentos, e o despacho !úi- que 
usassem do seu direi to perantQ o fôrv ci~H. 

O Sa. FeartAZ: -E' '"erdade. 
O :;n. FrGUEID:I. oE Mr!:LLO : -Ora, se isto é 

cx.ncLo, pn1·ece que tenho dado uma prova. suffi
ciecte que RSdim procedi de outrâs yezes. e com 
clfeito assim foi. 

Sr. presidente, se o chef<J . di! policia muitt'IS ,.~ 
2,;s decide questões ch•eis, elle o faz na quali 
dade de arbitr~>, como-·j:l. o dis!!e; mas 11rbitro 
em que as pattes concordão, que cllas aeeil.ão 
pola • ua supposU indcpcnsiencitlo c illustraçào; e 
um11 vez quo ellas a.:lmit tem este j11izo. e não 
querem rec<.rrer mais ao fõro civel, pill'llCtl 11ue 
o chefe de policia nenhum crime tem commeLttdo 
nisto. Se. pelo contrado, . ellas querem recom~t· 
no fO:,ro cível, o podem fazer; o cltefd de policia 
não as ol>riga a. a ceitar a su:1. decisão.. · 

Rele,·a ainda declarar a enmara que nestes ne· 
goeios eu sóme~te -procedo quando ~s J>eSSO!U 
contendentes slio miserrweis, o direito J.,, ~t igumas 
inteiramente eerto e ineontestavel; e q 1le vice 
versa, quando os dh•eito~ soto lnce1·to•, o neg,,. 
Cill complicado, c ns paTtes podeto3ns par!l plei 
te~torem no f6r,, cível, para esse fõro rcmetto a. 
docillà<:> de s=s questões. Do qu~ tenho dito, 
Sr. presidente, parece-me que fica ilem · d~mons
trado: 1•, que ni\o .mando cb:tmar a ningnem sem 
requerimento; 2•, que niio ex:iste um fncto s•i 
pelo qual se mostre qu.e tenho pr~ndido a 1\{
gucm por niio ter querido sc~tuir a decisão que 
dou em materia eiveJ. 

Sr. presidente, se acaso a p •lici:~, cJmo já disse. 
deixasse de pr~etler d<)Sf.a mttneit·a, O{ miscra
>cis, os desgra~.a.dosr as pessoas a q11em as nos
sas leis pre:st.io uma protc~.iio especial, muitas 
vezes ser~tlo ''ictimas âos esperl:tl.h\íes o de pes
soas muito indignas. (Apoiados. } Ma.<, repito, pro
cedendo assim, procedi de conformidade corn as 
pratica.; da repartição ; se existe nisto violcncio. 
e illegalidade, o erro -..·em de detrl\s, vem do 
todos os chefes de policia que tem t.ido !l c••.rto 
do. Rio de Janeiro, desde Paulú i'ernandes atê 
o que tem agora a honra de dirigir-:;e ú. cnsa. 

O nobre deputado p ela provincilL de Minas 
disse igualmente que a policia tomava interren
vão inaevida a respeito dos theatros, prendendo 
as pezsoas que alli applaudião ou deixnvi'lo de 
applnudir os at"tistas do thentro LYtico. Esta ac
cusaçiio, Sr. pte~;idente, não é n~va : jÍI ma foi 
fe!tn na casa, e ·em alguns jomaes desta cOrte , 
mas ou digo á camara que ordenando como in
spector dos theatros, que não se déssem pateada!l: 
no tbentro L vríco. nno me arrependo de o hal'er 
feito, jalgo te·r obrado dentro ôa orbita das minha$ 
attribuições. 

Pelo regulamento de 31 de Janeit·o de 184·~ & 
chefe de policia é obril(ado- a manter a orãern, a; 
1·egularidade e a decencia no~ tl..eatl•os. Ora, a. · 
ordem, a regularidade e n dccencia desses esta· 
belec:imentos não hão de ser enter!didas oor[onne. 
qaerP.m meia duzia de mO<,:os. mais ott meuos -
irrefieetidos, QUe "Viio pariL alli rtu ha 

, tm em virtude das ídi!M 
que téro os bomen!l de sen~o. a população ho
nesta que ~ai alli onvir cantar. 1Apoiado1.) De-
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m:'li!ot, SL J>r(•,..f,l-:-tlh.', soln·t .... ,1urtn n~··~tl~Wo i.\SS;lS t:l.Ua qt~c 1l1rl obsN'\'ú qnt' esta mn1t~rL1. WM p~·,dú 
pit\c·mb~ •. l"tis.a iue~ · )n·~ni('ntc int ... )rrupt_;:io dt~ l't!- ter t:..,LmH.~ lltr.J &.lg:ora. 
pa·-~· ... _,·J~tn•:;tn lyt·ifa 1 lkcal•hlo sobr':? tltuls nri.Jstn:; O Sn. l::"H;t;E.:zr.;\. 1JE ::\IELLO:.....:. Trata.- se du dc-
·list uh: la-:-: "~JW.' lilll1ün sitl1J ilJH'(I~•~J;J.s ~lo pu.. ff'.sâ. de utn lll0\0 dn. ntinha })rodncill) de um· juir. 
l.Jlirf, • .. : t:·l~,tn.l t::uj•) c;,\l\!.0 n.1i.!a ~c poJ...:na upro- 1nunicip:ü qn~~ ngora. p1incipla a :-oua carmira; 
sellllll". . ~ (:a julgo ter dir~it~1t OU ]JCIO nlCllOS pet;O li ... 

o ~'~· n. Fr:.,=-:t·J~-(~4 ) ~ _ But.iit) ::;:,1-s:ts. das Ucl- ccnr:a ú eamrtm, pn.rn ttiz~t· algnmn. consn. em sua 
las! ):.;I•J /·. r~!,·o ,Til·.·Onnfi_. tRi .. utda.,·.: cJ.,~rfs.ol. . 

\ã•J th~t?, dizia. en, eonllcc:imento nlgun1 desses 
t) :o; c:. Ft•>t:El"·' DE <:l!m.l.O:- Por cúuse;::uintc f~.:los; mas logo q::e o nolJre deputado os nprescn· 

•!sS;.ts l):tt.:~l•la::i t:rão n cfteíto súnH'tltc <.lo tl\.speito t.ou, proétu·ei t:SCh1ret..~er-mc. Disse-nte tun ·collcgn 
t~ <1:1 injnsti\a: o !IH~ pt11'Pt~e qw.! :5(~ !1. P!lh~r a. ~o pcl:l pr •• \'indn fJ.HC tPnho n llOnJ·a de-represeutl\r 
nio tlc Junein~ n~o th:·.;in. tolerar a p1-rtnl'l1~1.1;w) ~IH{}, (~om (•1T~it<l, J1onvt' uma q_ucstfto civil t:ntrc 
Ja or•lcm, dn. rl'~nh.uld~11.le- c da d.~~~eneitl, tn.l~\~e-n\ (.I$SL~ bn.chru·cl B uwa outr:.\ l)es~o:.. U3. qnn.L um 
n:io llt!Yia c011~•JUÜL' qlH! s~ pl':.l:ht:G.~5;e tnHa lll;lll:-i· ~;cn canhtu.lo, juiz t.l1) civcl, h:l\"i:l. rcconhcciJo !t 
üca n:lv ~ú I\..:1ntivnuH~nlc a {ntistns lp .. te l'•~)ll'C!- f~llsi<L.t.:lc dc-ssn let1·a c I..H·denado qne do.:; <.locu-
scnt.<t\·Uo ,:ow np!·l~\nso ~~~rnll ~on1o u todo o_ pu- nl t•ntos qu~ n. comprova.YUo se extr::o..bis::;o cõvin 
hlico •]no i.l1•uvlr :1s 1't.•pre:3cntu~~·:s, c q11c dL'S-~JJn.Ya. para ser t·~sc bncharel accnsudo pelo· n1inistcrio 
utin =-~r P•~rllnbndu [IL'r :tqut.•lll.'s moras. publico: 1nas, qnc, t.~ndo-s~ appollado dci.ta de .. 

Eu p•nh:ri:t t1.ilhl~1 St·l ~ ~·,, t"Sh' f'')ntn estenl~{'r-lnc, 1 cis:io pura a rt-laçolO~ usbl da:cidira qnc não 1tnvia .l 111n~trn_\. ')ttt"\ na ~~~::t!1l'H;~ por qnc- pro~cd1 tcn11o 1 flirc~ito no pngarncnto da importancia dn lt.:trn, 
a lllt'H l~n·,,t· :1 ~pnnno de lllll l:onwm celcbl'l\ · tnas n{io COll!.lcmunndo o n.ntor como falsificn.Jor. 
·li~tiu~·t .. • lH•~ Inhr•' ,tf~ Jnsututf) de Ft·,lt;C"o"l, o S1·. Du· 0.-;1 ~ St·. presidc!ltc, o que resulta de um scmc .. 
11.-.wt• 1·:,,,, ""hiu llol su:t ohrn intilula<l:t-J.ibcr- 1l1rrntc accord;1o <l:~ relação? Hcsulta que a rc· 
dn:!.• d·• t.ral•:tlho-. ccn:;nrfl. muitu as }):.lteadas ! lnçtio· nüv n•c,_~nhecen !'L fnlsificn-:ilo, porqunnto~ 
,ladal'l ~~~~~ "''wkos eomo indignas e injnrioS;IS; 1 s~ !l _ i.i·l:t".·s::;e recunlleetdu, nfio podc~·in ~t.n vr,·tnJc 
1• ,., c·11.-!'~~ 1h.• polici:l dn c~·n·tú. sêgttindo ·~sta :opi- ' d.n.s nos~ns leis,· de-ixnr de orúenar (]_uc st.~ pro
llil•~• • .,11· •·r:.nr •• rmí,la~1c• com -o re-g:ulrunent.u. ele ~t cc<lcs::3e cOIÜ\'il o ú-tlsificn<.lo_l·-; isto C o <rur. detel·-
•le .Ju1n•íru- de 1:-312~ ptu·.:-i!c· f)H0 n;'io oUrún nrtd~ ... rnitul o llt..J::5SV coí.l!go 'do proceSso. · 
•tu·· :n··~~~o.·~sl} ·~·~nsur&:~.: O Sr:. ~-lELI.'o }i'n.\.xco': .:.._ ESii.. faz.en:lo a tnai;. 

~·\ ., ~~~~~·~·~~ dt'!put:.lrlo ncll!l mdl10r que no; g-rave ccusurn . .ú. rc-b.ç:ló rlc l?e1·1ua.mbnco. 
t.l1• uj r10~ l"Pin.· :~ :llgaz:urn, a )'>(:l"turlJnçüo, n ~:a
tPndn~ )'111' ~nujro ll'lii!ILI, H•JI'tC eom .:l SU:l. õpinLlo, 
•·n ~ (f 1 n upi~aiãn ·~l)!:tnuifC~ . e na 'lllaliJnde de 
••h1 f•· ~t~' p.du.:i:t jHl:;n -í2i-mc a1ttorisa~!u ;l rcprin1iL~ 
1':-i~:l it ~·.)t"dtl!IJ-

J~ niu•Lt lhH' 11~1tn ontra tün.'ihlo ~a.~~o ~1110 não 
pluJ1~ 1lf.'i:">.:ll" tL.· tn_~~l'CCt~l· tot.l.a attc~-~~!io tf,·sta 
t.·nsa : o üw:Ürú h ·nco trn. Íl~<:qlwntad~."l !J01' :-;, l\f. 
1:t lllll'f'rfvl•J)-, e ll1~; pnn:-dn· d':=sairoSt'J (JUC n:t pr.:; 
="ClH .. ':l Jo m()nnrclla s~ dr-ssçnl p:ltcaç1as. 

O ·Sn. D. Fn.\.;--;,·r:'-1~·,,;- Pvr -~~li 1·, c1no c..lllvJ~\ 
;'l}lo.:{;).l'. 

O S1~. F1~;rn1:.\ I ·E )lELT.O:- Vüi:{ ht~ln, :"õcja 
.::o~t~ o Hli"H.ivv da. ~ippro\·u~:io <lo nobri! ll~pnlat.lo, 
!"i C li~ OU t 1'0~ ll :i 0 lhlSt:"iO. 

O th-catr~l .lyr!~o L> al~·m ~listo nm Llu~;;,h·ü suU
Yêlu::,;n:h.k' }:Cl<> t!St:L\."), cllc susb.::nt~l-SI! .:·m con
sc .... pl('~~("ia lhl snln-~n~:;1o ~'l.lllHt{tl •}nc se lhe t.l:i, 
'' snl.l\·'·'U~;to n~~~ pú•!ll~")ll:J.. PorL::t.11tu p::Ht:(!C q1tú 
.;\. p·Ait~ ~a tf:'m todo ~~ •.Hr~il.o de itHot·;·h· p:u·n qao 
alll l'dnc a. ordem, i\ l'CgulariLla.dc c a. dct:-dlcitl. 

~t. pL'~"B-fde.ntc, Y•l11 concluir; m:ti niio o posso:-•. 
fazer sol'm tn·llllci~·•:t.mente tratal' <l'J tHn fnct() que 
o nnhl."•! ~JcputaJo pela provinda ~lc ~Iln.as Uero)QS 
.apL·~s·:nvm. 111~st:t c."~ts:\ r·~hltivantentc n nm juiz 
lllllllicipal tla fH"O\"ltl~ia Ue l'm·nam\.mco. 

0 nOIJt'C th.•pntn.Jo .C~n~tll'OLl .3Q S1·. 1ninístro ela 
jn ... lir:n t•tJl' ter dcsp:..cha.:io um haêho.a·el •1ue disse 
SCI' pl~~\.t\l'k!l.tlOl• por t(:l' :l.C(lULldO (•hl SHIL e.ns=:-1. 
.,scra\'úS fn1·tados, .;: tor fnl"ilkaJo letr,!s. (lllnndo 
n nob1··~ dcpu1.ndo ;.lpl'C:5(·utoa t·stc factn ob~urn~í 
logu qne SI..' ta.·n.bn-a úc: un1 jniz muuicitlal da 
1uinha pruviucia, e 111·3 parecia fJU\! era gdlh'l'OSO 
dc(..:JH:ld·o; un.quella occusHio não o pui.Jt! f~rzer, 
ag._;ra tllrci al.guuln. cousa. -

Sr. presidcOte~ <]Ul\111~0 rlt;L :tl~nmas informa.r.U~~s 
UO llOUfe lllÍlliStl"O da jnsliçn SólH'C ~ste bncll!Íl'~l 
11enhum couhecin\cnto tinha üe qno olle h<luve;;s; 
pruticac[o_ os fa<.:toJS n que o nob1·e dcput.ldo se 
reflH·i(), .poi3 quo st~ Uollcs th·cssc COilhccin1cnto 
ecrt.am.:!nto não teri-a. J:.ldo au ::-i-k". mini.stro da 
jU:-i.t.i.._:n c:;sa.s infol·Jnot~~cs fa,·c>ravci~; e .S. Ex. 
sab-e Innit~). l)enl que eu tenho U'Sado scn1pro eom 
~llc da ulalcr fn.\nqu~za. todas as vezfJ3 que tCnhQ 
t.lc dar-lhr; luf~lrHtttt•.tH.:s :"nhro rtl""netn e 

l) Sn .. Fiiil,;EÚ!.'- DI::. :\fl.:1.r.o: -"N'ão estou fnr.cm]o 
t3\ c~nsnra.· O nobr<o ·deputndo não vio ·o p1·o· 
cesso, niio põd~ ·dixcr so a ·relação ·ollrott ou uão 
c•mfonnc a j11sli~n. 'Eu argument·~ ·co=m·os factos: 
c digü l"'Jlll) .. se a rela~.ão tivesse reccni1eciJo quO 
·~st·~ hachard era fal:>dicaclor üe' umo. lctr~. llilo 
J•üdh. dci>:<W d~ mandm· .protc<lcr cuntrn. cllo. · 

n ~~- )!.cú~ F"i.".::o :....:.Po.trÓn~Ío.' 
O Sr:. Fwn-:m .. ~ D" )!Er.Ú>.c.,-'Ora, não. utlribu:~ 

(J HvUrc d•!pUt.aJo u patronato o. il..eeo:rdilO da. 1'C
lu•;-•o tlc Pern"u'buco, p<>rque àesln.·mnndrn BC 
ptJd(;rA ve1· pntt·on:üo e1n ttldo,: ·nte ll1€SillO so 
p<l<lel"i;\ d izen1 u~. o nobre depntndo·J!TO~cdc ·nessa 
acCUSfli;:;iu po1· vdio, Oll .n esse hacbll.rcl, ou á •··~
In·~ào d•l Pernambuco. Mns élt não dit·ei ·isso, e; 
julgo 4il\C o procedimeuto. do nobre. deputado 
n:té<:O elo des:ejoJ t.le pl'CE.mchêt· ht:m ns $un..; fnn(.:
çtJes tle dcputnJo. ~. 

O Sn.. Gom:s Hun<lr.o :-Eu pela mhthn J•nrlc 
rcpillo a nccusa•;úo f•Jitu <• relnolio de Pernambuco. 
f'mlu)t·n me as . .;igna.~sc \'cncido .. nesse· nccord:'io .. 

O St:. :\ü:u.o Fn,X<.:O ,;:. um apnrte. 
O S~r. FIG>.:rc•~.\ nE ~lELT.o:- Concluo diz~ntlo, 

s~mllül'e:-)7 qn.c p01.~ ora aiuda. não. "'\~{ljo pron.tdu n 
fulsificA(;:\o que s~ ·attrilnto :l. esse mo~o, o pC'1_::o 
ta. camn.rn {]Uc .. sU,..pCiidtt ·o ~C\.\ ·juizo atê _que d1LJ 
se defenda: se .por acaso cllc ~c mostrar culp•l.do, 
cu ln vu ns · m~1os e· ·: 1 i fio- pos :SO sc-1· ·julgado cu~ • 
paclo por llil\·er protegido· a pr~te"nç>io ào um 
tuoço ~obt·c o qun1 cü 11ada sabin, e que 1i:1 minha 
p•·oyincia cru l)cn> .considerado, tanto ··que !tlli foi 
" é .eleitor. Tenho · cnnchtido; c v~u mandm it 
mr.s::t o lnen requerimento. • 

I~~·sc o s~guitlté r~qnêrhueuto, .cuja.· di.:;cus~iiv 
fica reservada pu•·a . o .dia Jli"Opl"io •. 

(( Itequeh·o que S•j })Cçli n.o ;;;ov•'rno, p~la _rep:u·
tiçtlo cvmpetente :. 1•, cúpia .t~ qualquer termo 
qn<: por ventum e:.:istn na· secretaria d.L policia 
demo Ontnbro dc ll:l·>·l a 3 do. il.iaio do corrento 
anno, o\lriguouo Hm írancez OU qualquer outro 
e•trang<:ü·v a Jcixnr ama casa dentro do pr!<zo 
d~ :H horas, sob pena de prisão;_ 2, cópi!l. de 
qu3eSIIU~T rcpr~scn1açõ~s de qualquer cidadão, 
con~ul ou muusU·o :!slrL\ngc~o, contra netos do 
chi.!f<J de p~lida desta eúr.te : c :} \ in fot,taçfio 
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deelara•td() se a relaçiio desta córte·Jm·antc a<Jnclle 
praxo concedeu alguma untem tle habeas-•cdl"lJUS 
a algum preso ã orJem <lo mes•no cher., de (;O· 
licio.. 

" Uio de Jaueiro, 20 de Julho de 1355. -Fi· 
guei2·a de :Me/IQ.» 

PRDIEIRA PAHTE DA OHDE).I DO DIA 

ORÇ'Alrli:!<TO "-~ li,,R.r"IU. 

1 Continúa a votação, lwnte1n jnterrompida, d;· 
or~amenLo.do ministerio da 1narinha.-E' appru"·a~o l 
com toda~ ns verbas. · 

Jl;ll.O .<DUlClO~AL 

Entra em ~· Jiseussiio ·o pt•ojecto n. 13 deste 
unno que uutorisn o ~;overn·> a conceder .< com
panhia que s~ hou\o·er de o~ganisar em vidncle 
da lei prvviuCial do H.io de J>tndt·o n. r.il de 2.'> 
de Outubro ~~~4, para a co.mstrttcç;1o c custei<> 
de uma estrada d~ carros que p •rtindo de Petro· 
polis se dirija :l punte do Paral!ybuna, Ull). mí
nimo de juro &Lé 2% ucldicional ií. garantia con
ccJida pela ref.,rida lei pmvincial. · 

o Sr. P~luJ.a. FoP.~eca.· ;-Levanto-me para 
oil'er~cer algumas eu1endas ao. projecto que. tive 
n ho nrn d.: off~rcce_t· a consideração ~a camara, 
e que se achri. :~;:ora sujeito á discussão. O projecto 
diz que a g>l.rantia :lo juro se 7Cfere iL constrncçâo 
e custeio da estrada <!Ue de Pctrcpolis se dirig,~ 
:\ ponte do Pamhybuna: mas refl.ecti .depoi~ que 
a ~xtens:1o cl:t estrada entre 11 pon-te. do P•lrahy
buna e o rio P.>rabyba que ainda. }•ertcnee á pN· 
vincia do Rio de Jaueiro está já a car~:o Ja com
panbia - Uniiio e Indust!'ia,-\)úl' isso off<r.;ço nmo. 
ornenda ptHn que a garantm do juro Sd rtifir~ 
SÕ111Cate '\ cxtcas:\o de estrada que de Petropolís 
se tliriJie à margem do rio· Pnrahyb<l· 

A. outra emenda que apresento é UnütanJ•• o 
t<lm po da garauth de jnros. Descnvoh·erci melhor 
essa quest,1o se suscitar-se discussl\o a respeito, 
m:>s put· .. goro. direi apenas que muito antes. dos 
:!u "nnos o estado ficará deso\>rigado da garantia 
du juro; . pon!1n para tirar qualquer cscrupulo 
qne pussa apparecer da parte de algurn hon
rado membro desta casa, offereço.> tambem uma 
segun(ltl.· e1nenda. par-n. qne, em caso algum. a ga
rantia do juru subsista por mRis dos :!0 anuas. 

Creio, Sr. pr~si.lcnte, que com essas modifi· 
cacões o projccto es1.-\. nus aircumstnncias de ser 
melhor discutido e app1·ovado pela cmnnra dos 
Srs. dcpnt>l-los. (Apot<tdos.) 

Lêm-se c nppro~·ão-so a.~ seguintes emendas: 
« Em wz de di2Cer-sc-á _ponte do Parahybuna, 

-diga-se :-ti. margem do no Parabyba. 
" No fim d() scgunüo paragrapbo aecrescente-se: 

-corutanto que em nenhum caro a garantia do 
juro subsista por mais de 20 annos.-s. a R.
Paula Fonseca.~> 

o S•·· Augusto lle Oliveira. :-Parecia ... Jnet 
Sr. presidenl.e, convenienl.e que a discussão. desse 
projecto fosse Qdiada para l!-maahil, pais que 
npenas faltAo 3 ou .f. minutos par111, que dê a hora 
em que tem de entrar a discussão. do orçamento 
da. guerra; pelo. minh.- parte eu não desejaria 
por causa de algumas observações . quo' · tenho de 
fazer ;;obre o assumpto em 'questão,· concorrer 
pará a demcra da lei do orçamen~õ. · · 

O S!t. PRESIDE.vn:;: -Ainda . não . chegamos à 
horn d. stinada á 2• parte da ordem do dia: · · 

O Sn. AUGUSTO DE OLlv>::nu : -Pois bem, Bp<lnas 
fiz ·esta reft•xão antes no interesse de melhor 
z:egQlal!'i4ael e IJBN -

!'Ol.tl} 3. 

: .... ,. , ... 
·'·.' ..... .t-1::.,·. . .• -~.~ 

p~~o a v. Ex. a bondnde d~ m~ uuindar a~ 
emendas. I Pausa, I -

A. apresentaçuo das duas emendas pelo aobre 
cleputaJo por :\liuas me eonvene~. Sr. presidente, 
4!'11.~ eu fiz ante..; urn· serviço do qu.a nm mnl1 pr-o. 
voeando css:.1 lnscussão, quando pela. '{ltimüira 
''"Z csto projecto fo i" >mbmettido á cons•dernçi'iCJ. 
da casa. 

Esta materia, Sr. prosillente, ia passanuo ~omo 
<Jlle desapercebida. 

O Sa. l\h:t.LO Fa.uco:- Não hn ttll; peço a 
P"lavra. • 

O Sn. Aucos'l'O DB ÚLlVEIRA : -O projccto pa.· 
rcc•a j11sto e eom~leto em t,<)das as suai; partes, 
s_,· pOt' ventura " diso•ussü.o então suscitada não 
-le\·nssa o:; seus pt•t)prios autores a pedir a sua 
ref(u·tw9.. 

8•. prcú•lcnte, o wodo pol'qlle a mo1teria foi 
o.liscnticla por um n-;bre deputado po~ Minas, 
qne em ullim<> luga.t· f:lllou na primeira discussão, 
fuz. com qnc en \.C:l~ln ,_. 1naior ncanha.m\:nto pto
!:Wgrlintl.o n_csta · discnss:lo. 

.Q :;H .. PAuL., C.t:<Oino :-Peço n palavru. 
O S!t. A.um:s·ro DE OLlVJ>lR.~:- Se n1c não CI\

gauo n nobre depntado a qttem me refiro, para 
justiftcax C>te [)l'Ojecto, Pt'OÇUl'lltl ll.lhlly<al' a dis
~rii>llÍl~lO feita pelo gov~rrlo da quota votnda no 
,_,,..,,m>ento pttra aul<.ilios de obras provindaes. 
c :1e$sa analyse prücnt·ou o • IObt•e deputado tirar 
ar"tunr,utos em suster>taç:io do prcjectú, em can
sc~ucncia. ~la designa.lJndé ou mo~quinhez com 
que fôrn a p1·nvinciu. contomplu.d,~~ em :iCme· 
lhant~ uistt·ibuic•io. 

Par~ce-me, senhor<!s, que as observaçõ~s do 
nc.olll'e deputad·• podet•áõ ~ervir antes de censura 
>1<.1 "ut•erno, ·mas em nada abouiio ao jlrOjecto, 
e fJ.lte essa 'J.Uestiio d~ provincialisnto -uno abona 
nem deso.bono. o projecto. 

Peh\ miüha pat•te, t1·at~ndo o projeet.o, oomo 
dizem <lil ~cus tllustres lll\tol'e~, de conceder ··um 
favor i\ uma importantissima provineia, com'.l é
" de ~li•las·Gct·a.es, eu ~e ti ve~se para isso for· 
ças, untecipar·me·hía aos nobr~s deputados na 
~úncessào de (JUalquer fiiVOr, se O julgas$() n•J· 
ces.<JJrio. · 

·I;:n insista ·porém ainda na;· minhas idéas jã. 
en11ndndas, porque devendo a província de :.-Iinas 
cApetar. ~n1a 1nui~ prornpta .eomnl\.tnicaçào com 
a provmc1a tt·> Rw de Janeiro pela c4rnda ele 
ferru de D. Pcdt'O II, o projecto torna-se c\csne-
cessario. · 

Nas circumsta.nci~s actuaes do Brazil nilo ha 
pt·ovincia que seja mais feli7. a este respeito do
qu~ n, de Minai;·Ger.•eo, porque pam clla e l)jlra 
a de S. l'nulo aco.b.- o governo de f,, zer um 
contracto imp~rtantlss<mo. 

O Sn. PAIJLA 0Axnmo:- Vão prra lá vapores? 
0 SR. AUGUSTO D<; ÜLlVElRA: -E por ventura 

0 projecto trllW. de llareos de· vapor ?_ Se o nobre 
Jeputado quer inventar u me1o de se 1r-em barco$ 
de vapor a.té ã provineia. de Minas, l!u lhe eon· 
cedo o ·meu voto, se ehimicamente o poder fazer. 
(Risadas.) · 

O SR. P ~ULA CANDIDO : -O nobre deputado é
muito amavel. (Risadas). 

o sa·. Auc;OSTO DE OLIVEIRA: -f'..omo não se 
t.-ata de barcos de 'l"apor, eu 1tiio caml)rellendo 
o alcance do aparte do Mb1-e deputado. . 

Para justificar ·rste projecto Côra. necessari_!> que 
os nobres deputados me provassem_ que nao ha. 
a .menor esperan·ça de que o cam1DilO de ferro 
actualmente em execução niio chegar& ao valls 
do Parahyba anLes de 20 annos. :Se .os nobres 
deputndos assim pensão, eu os aeom ànharei com 

m 1s na execnça.o a. 
3t 
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SESSÃO EJl -Qi) HE J LJLHO DE 1855 
~strada J~ ferro de D. PeJN Il do que •>:s no
bres d~putad,>s. 

o :3n. Dt.\S !>E c,un·.uno:- Confi:J. .mais na sua 
execução porque não tem t;mt.'l. uccessi<lade <ldla 
con1o uôs. 

O Sn. .-\.{.;ou~-ro nt: 0LlYl:;li~A: -1'en11v tanta 
11ec.essida<:le romo d nobr,, ((cputado, p~1·quc o 
.filll qU•) todos 11ôs qH,, .o.\•}Ui n~:s a.~hnmos n~u
nfdos d~,·cmc)S ter .; c~JncotTcr p.ara qualqwn· me· 
llloramento 'l"~ pt·omonl a ·pNsped•ladc nacionnl, 
scj;t 11est~ nu naq<Idle ponto du impe1·io ..... 

o Sa. Dus .l>E c"'B''-'Llla1fr- Pei:O a p•l:wra. 
O Su. Alir.usTo D;: Or.n·Euu:- .... c como re· 

:ptc~cn!anl,! lla naçâQ, .hwctHlo eu tràt.m· tie t..ltlos 
us 1nter(!sses. nacl>)lhl.Cs, na pequena. p:u.tc quu. 
Ule toe:1, pugnarei p~la prO\Tincia de ~f.ínns tanto 
conto pela. lk~ P+)rnambtll~O. dt.: tlU~ SOl\ L'ept<':::iC~l .. 
tantc. 

Parece-me, pol"ianto, que os desejos <los llO· 
l)res depntallos devi:io estar satisfeitos com a 
ex.~cu~~o principiada ds. estl·ada de fcn'(l de D. 
PeJr,J II ; e se ellçs me provassem 'illC a ~x.c
.curiio dcs~a é~tl":\da é t;'lo lllOl\lsa, (fl~P. po1· nulit~)s 
aniJOs n:lo chüp;:u{t ao Yallo do Pnrnhyo:l, cu 
nih1 duvidaria ,Jar o meu \"Oto '' qunlqltcr me
dida qucl tin,sse por fim ~~tal>d~e"r til ais p:·ompta
'Udlte C•~ln\ll\UllCa(.;~es. rlirectns entre lls pro
\'illcin~ de ~liuas e J.o Rio ~t~ Janeiro. 

Se uão ru~ engan~), pl·:los prazos couct::didos IH) 
cvutractv ~at·a a cx·~cu~~;'i.o du L."~tr~'1.àa J~J ferro de 
D. L'curo TI, dentru de 8 ou !) atmos, ou tal\·oz 
m(·nt1S, de·~ ... · chcgnr ao Ya.llc dt) ParuhYha, 1.: Uest~ 
•no.lo o prüjecto '-''"aliado devidamente ~eln~ sum; 
p-artes n:1o tende senil o a concedêt uln f, vor a 
uma obnL provini!Ial do Riu· Uc Jancir01 11orqut! 
utua. "\'<.'Z l'<.JllS~l"UiLl~ .n l.!Slr:ldil de ferro atO a\J 
Ya\lc· do Parallyha, a pro,·incia do ::llina~ n"o 
carece d~:-ta no\·a es~ra<.la J.c Cõl.t'l'us lic qu_c ora 
lll •:o; · Oo:"CllpmuQ::;. 

E, njnd~\. m:ü;..,. ~l.-. p1··~sh.lent.t~, •.pmt S...:ria a 
parte dn vn.·r~UC!it do Ri\J J.c Janciru a· ,(Ul': pv· 
deria àpruvcit.a.r es:'iâ. cstn.1da de {JUC trat:.l o pro~ 
jedo. d~ pui:::; de se adHtt' condnicln a .... ~t1·a·ia lle 
fetro lie 1). Pcdr<J Il'! Se me n:Lv • ·,. essa 
estrada, rl,~ que tl'at:l r1 projcct·~ tem t.... ;.h.:.'iLY<.'S· 

.sa•· Jons Jl$tl·ict••$ da p•·o•·iucin do ll1.> d•' Ja. 
ncü·o.,. o ~ustric:t\J de 2\:o\·a·Fri.l>urgo l; ,j Üt~ Catt ... 
t~~g<.tUn nté clH!~p•t· nt) nllle do Par:thyLn. O dísidcUJ 
de C.tnta;.!odlü, t .. ,;;u qtlot! thTcr a cs"nl•.la Ju fCl'l'ú, 
·ha Uc pn~Í~Jril-a utn GOtt~~·JIH;mciu. Uus frd.(:.S :t.o~.;rúnl 
nt'lla u11dto mab cmnrr' tdns tlo C)Llt: JU\ l'Stl·n~lll 
J~ ea.t~·<~, c Jc$te modo tlc-~ u cstr:,d.;l ~t",htt!nte 
parll o ntuniciplú Uc Xon\-Fribut'gd! 
· O ~l,. P,\L"t..\ Pds:;:E.ct..!- Eis-ahi ~St;l Cill)F) .-:-c 
.f~HfL_ l?.{!tH t·:l' h.-\n<;f\du o:; olh.,s na. C>Lrla \.la pl'O
YillcUl t.lo Hiu d-= ,Janch·o. 

O Sr:. Aunt;~TO DB ÜLlYI~n:..\. :-Jjnacei lJ:'rfuit-t
ll!CUtt· tJ:i<. ulhos na carra. c nt~ r~t~ .. rri a toUu:; 
.n~ inf.-.nn::l•:li~s de pel·itQ,;; -a .e . .;te n.:i-<pdto. 

O ~a .. P.\ I; L,\ Fu~sr::r:~\ :-Est~·t ~ng<ln:td l, pt) í}Ht~ 
n c-st•·acJa \'ai pal'a o nvrt.:, :\ova-· FriltUI·gu tíc:1. 
para lé:sle. 

O ~1:. At:Gt:STO ~~,.: Ot.tVEIU.\ :-Como JizLt, fien 
.n. c~trnda nnlc::\m,~ntc pcu·a o ~~~n·i':'l elo mnui
:cip!ô de Nova ·Fdl.ntrgo, qtH•,. s1~ n:lo me erJgano1 
i· ur11 d·-,s mf'nos prot.tuctivvs de t :,da a [tl'CtYirtcia 
do, Ri•J de Jant-iro. 

Os n;,hre< deputarl0s ,]c,·enl ealcuia•· b~m sobre 
.o alcanc.e tk• ,.()to que a cama~ a. Yai i.lat· uo 
pt·ojccto ora su}!itO :l 'st:.a c9~1si let"acã.o; us 11 )h;·L',:;; 
.J.cpnLa~los devem cons:: 1~~r3.r qnt' tie:uuos obr: ..... l

dt)S a aa~ili:l.r do ln~Snl') mod•) Wdf\s t!SS..:.ts 1.::;~1-
preza.s pnl\'inda..F13 ~le igna1 t'l.uturcza. qn·~ a~ 1ui :-se 
l"ll"l.~l.Jllz·~n!tll. 

E .•chnrH.õ os nobl·c~ d.~putadr>s CJ.U<:- ~:ssc u 'Y·l 
-· !:.l!.!!S_•p.le tr~m ... '-le _J>es..a..L.· soi.H·c IJ 1Jresuu~ud~.~r:i. 

se1· supportaliO s~m grav~ pr~JU::to de_outru.s ne
ce-.;sld'-'<bs publicas~ E qttal é a.. \'azao porqu., 
os nobres ~eputa•los limit:io o tempo da ga
rantia? 

Em minha opinião, senhores, ,;ssa. limita~uo 
significa qu~ a t.·strada não tem o futuro que os 
uollres deput.."\do~ dizdn, porque 5• a obra fosse 
<lesse futuro, desse alcnnce, entiio o limite da 
garantia devia ser o mesmo qu~ se te1.n dado " 
uutras. obras fle ignnt natut'~7.a. . · 

Sr. p•·esiJente. po.lto que tenha amda outr-as 
ohscn-ações .a f:1zer St!bre o pr\)jecto, eu_ p.áro 
aqui, porqu~ sup;>Onho ~abor-me >~inda. a palavra 
Ullla. vez •wstn d•scussa<>,. csbndo ·:;.te prompto 
a .:hw aos nol>rcs rlepu(ados uma prov:1 de. quP. 
niio s.ou inteiramente infe11so. à idéa do proJCc.to, 
o que rnrci apresanl.ando urna ~lllenda para que 
a rrarantía u ... lcliciQnal cesse log-J que a ·estrada 
de "'Pedro Il funccionar até ao yalle d,, P"ru
hyba. 

Fica n d iscussito ad indo. peln bo,·a. 

SEGU~DA PARTE DA ORDEM DO DIA 

ORÇ:\)lE::"-fO DA. Gt~ERR-o\. 

Entra em discussão o orçamento das <lespezas 
do hlinisterio da guerra. 

O S:r ... l~Lbclrn ele Andr.:lda :-Sr. pre
sidente, é com bastante magoa e per.ar 'll!C em 
r~fcrcncia a uma npini:1o ~xpendida. -honrem neste 
recinto por mn nobre senndor pot' Pernambuco, 
ír cuja intelligen~in, a cujns luze~ presto t·>da. a 
homena"'cm,. eu tenho hoje d~ manirestar a. minha 
dh·erll;ettcia e ·sustentar um principio q•,e Y;li to
talmente .do oucout1·0 á icléa e1p~nrhda pelo nobr" 
dcputa.d,,. Senhores, o mNl pensamento é •iUO e 
lnn dogma de direito publico que os mini~t'"''~ 
su ... solhlnrios, que pelo m~nos uaqu~llas ques
tõçs que nito sfio unicnmente do c::tpedicnte devo 
a solidaried,td<J minis~·,rial constituir um. Yerdn
d,·it·o dugma do sy,tema que adoptamos. E' por· 
tss·.~~ senho1•es, que qm1nào tive a hunra de fa.llur 
pE'Ia prim~ir" vez este anno neste recinto, eu 
manifestei a profunda magoa que s_eutta de \'êr 
em luta us meus de\'"~rés C•Jm as mmhas sympa
thins. Se me pudes.;e gnia1· por essas sym;Ja
thin.s,. se m0 1'<.-.sse licito sopal'Ol' tlm d.-.s outros 
1nini;01t.ro~, a n)spon:;ahiliàad~ dn uns d.-t rr:~pau
sa\,iHUadc clH outros, ·enlão quantlo 1nes•no tivesse 
rlo fll7.C1" nppos1ç:"to a todos os Srs. ministros, col
luC:tl'-lne-hm "'" neutrolidncle rclativamentú ao 
.St". llllnístro do imperio, de quem fui, sou tl serei 
~compl.,l u.mig-u. ;\In.~ stmdo difl'erênte a tui .. ·h;\ opi
tliiio daqlt~lla quo hontcm tev~ de susteutat· " 
n .. ur{) depnlu•f,, por Pern:tml:>uen, fazent!o oppo· 
siçàQ no minb;têrio, vejo~mr:t ·compt'lllido a fn:~.él-a 
tatnbc:m. uo S1·. mhüstt'o UI) hnperío. 

E•t:t ouse•·••tu;iil) no".o <l ~dosa como poJcr:\ pa
r~cêJ.'7 êlla ~?, n:fere ú :i~~th.lnrieJnJ. ~ que entendo 
Jcv..: tel' o nobl."e · min istrn dn glterra. eom o seu 
1\l"ll~c.~s.sor, solidar•··àade que dimnna do. fõOlida
l'i .;datl~ de seus coHcg:.B a.ctu.o.os com o Sr. eJ::
ulin~!6tr.i· du guDrl'U. E' por }sdO f}IW m~ lnscr.J\·i 
co~1tnl o ot·ç.tnnenlo etn discussão. Nada tcr,htt a. 
c~nsurar na aUnlini . .;traçli.o Uo n .. br~ mal'tl nez, 
aut.;~ u~'CI,;.•·o com rt·anqucza que louvo ns mcdi
·das po•· ellc empr•·gadns dinmêtmlm.•nte em op

. pu;:;h~tl.o au pcnsaHk'ntu ~lo seu _tU'lteccssor, t.}U:tndo 
S. ~x.. lto~.l\re por bem, com toda a solicitude 
pelo !-;êr\.·i~(t pulJli~o,. chümaf' ao n1esmn sCrYiçn 
os. o11ici~a.es 'lue HtJ :t..;l!a.vão com li(':onçn. OU· fórl.l 
Jo servi~.:o_ que lbr.:::. eomp~·tta. lias as opiuiO<!s 
nulnifesta.Jns no r.:!lator:o J.o .seu a:1teecssor serão 

·p._)i' miln considcrad.as .como pertenecntcs ou. 
"doptadas por 8. Ex., at~ ·que ·:;. Ex. h<1ja pot· 
IJ~m declat~"r o contrario . 

· Q~}w!o, senhot·es, ~l nobr·~ e:x.-minL<ttro d;\ 
g U~t:t.a.. St_' .J)J::C LlJlO.ll dn OtCTil!) jsaçàu dO n.Qj.~O fif.1:::._____. 
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cito, notou qut-", comquauto o r.:crutmncuto, o we~ 1 v~zes procuru.·se arrebanhaL" os intli\'iduos. etimi
thud.o empregsão actu.thuente !!ara compu•· o ' noso~ para o eJ<~rci~o como que lhes . iwp<>ndo-
pessual do tnesm<> exe~cito o!fd"ccesse ~em duvida uma pena.? Demai,., o \J')mem qne viva clebaíxo 
algums incohvc nientes, era certo .q11e ell~ não do dominí<l da eili:ravid.ão adqueir maos habi~I)S, 
ene<lntrava nem na conscripção, n<'m no alista· má.s t•md,nci<lS; tHas o individuo que n>Jsce 
mento mei0s de remediar c~se~ inconvenientes, para o mundo,. que surge pa ·a o regímen <la Ji. 
julg<>,:a o;ousequent~mente que taes meios não se b··rda:Jc, e foi máu quando escravo, é natural 
acfUtV;iO em hal'lllDil!ll C<)ffi O estAdO a etua.l dO !J:II<) SC corrija quando .livre. . 
paiz .. S. Ex. não tlesem·olveu esta idéa, ma.< eu E notai, senhores, que o~ d~feitos do escravo 
JUlgo que .foi o seu pensamento que a cons.:ripçiio, silo •·o;ultant.es do facto de e~c1·avidão. E11 vi 
o alistamento em eousequencia dà !~'ronde clis- relatut' que quando os piratas argdin s fa~ião 
scminar;ão da população, da fa.cilidade que .. por snM correrias pelo Meditenaneo, pessoas mui dís-
callsn d" tal evcutualidade ha para nqttelles que tin~tas que erã.o reduzidas â. esc•·a,·idào tinhão os. 
Ius::;em a\istarlú..,; ou conscl'iptos, se exinlisse111 nu~smos nd.os 1la.hltos que geralmente tê-m os no~sos 
ao senr;Ç(l faria cum que .S. Ex. .. julgasse qne escravos: tinhão çmno uma lendencin, um Je-:~ej~> 
esses meio::j ní:io polli:iQ ser aUoptados t.:ntre nó:::;.. para ~e vingr-1·em dos mio~ tratoS ü~ se1ts se· 
Mru;, perguntarei, niio se dará o nwsm<l incon- nl:ores . tle damnitlo;armn os objeetos qu~ ~sta1·ão 
veniente relativamente ao recrutamento? Logo .:tehaixo do dominio dest•:õ. Tem-se vis<o mesmo 
'lUC o go\"CI'n.> manifeste o dc•ejo de recrutar, entr~ n(:)s ·1ue indivíduos que emquanto escraV•>S. 
wlo cOIICOIT~ré• isto para sustar a populaçito in· n~o poderião s•:r r.on<iderados com merechnento 
<!ustriosa, pam relíml-a dos tr,lbalhos nccessarios pa1·:t ·.o sen•içv ,j,. e:s:e1.·cito, nasci•los para a li-
á inclustria e "'' commercio? Certamente que sim. f1 "r<l:t li!, para a vida, p.1rque _emfill! nà~ vivi li o, 
I-"oderá o recrutamento fdto repentinam ente sup- vegc·t~n·:to, t.)rnào-:;e- lh~ cond1çao multo dtfferente, 
prir cún,~eaientemente o exer~Lto? Não acn.t>re: tará e sú Cossen\ Soldnl.lo;; nã . ., irio\.o immorallsar, pre-
eomsigo a m:1nífestaçiio de 1•oalis:lr-se () recrutn.. jutlics.r a. clisdpHna e o exe.-eiLJ. -
monto, ·a fuga, o. espanto, o t"rrc.r espn.lhado por D iúl eu tambem que as diffi.cnldades <I<> re-
f;.o\lrc a popnhlç~i:o? Ei.; o que me pu.recc q11e· c1·nta.mcnto dimauaYãp do rigor, da penalidaJe 
it.C1..)ntccerlL Julgo que: se o argutn ento ê Ya.li oso IIJilitar, c ainda do nrhitnlri(') na i'tnposiç.iio da 

' relativa m_ente a ~onscripç.ito e o alistam~nto, é"' peun. Para pt"o'\'al-o basta observ:1r que ainda 
tuml.>em relativamente ao recrutamento, Hiio tem vigo;·u pam a imposiç:to da penalidade o c~le-
pois lmport.ançia, porque elle .Pruva <lll mais, c braJo re~ulamento do conde de Lipp" c os arti-
:lQilillo que prova de mais nada p:rove.. - ~o: dé ~uerra nel\e contidos:- Ha alg11ma legisla-

li-Ia.<, senhores, n:i.o havet•á >~lgum meio de, não di.o muis alem desh, nã" · desco.nheço, mas este 
cxcluinJo abs~lutumcntc o recrutamento, ~onsti- r0gahtmtmto n:lo estli r~'·oga~oL e por elle é per-
tuil-o unicame·· · .. ~ como meio subsidiar:o- de com- r,,.tumente arbitrari" ,, 1mpos1çao das penas, as 
pôr. o cxorcito ~ Niiu hnvera algum meio de •1ue pen,,~ por elle ímpo~tJH niio t~m proporcionali-
se [JOssa lan~ar miio, em -:üt ude do.qual o Sltp• dad~. Aproveito ~sta oc~siito _ para combater a. 
pl'imcnto de> pesso~l cl.o exercito se torne mais opini:io ._t._, $1'. 1ninist,·o da. nut.rinha, ()ltaJldó-
ra"il ·? Eu sc•·etlit~ que sim. Julgo que a diffieul- ;,;. Ex. affirm'uu que a respeito da proporcionali-
dade que ha para a. cotuposiçi\o d0 nosso •exer- dade as opiniões vari:\viio, ~ue um i!Jdividu.o--
•: lo dimana de dull.i'. origens princípaes; em podia· achar que as pena~ erao própm·ctonaes e· 
!H'ÍutánJ luga1·, das cireumstaucias sobremodo outr<J que o n·lo erão. Não .é .sobre·": pr•?porcio-
dillh:cis (!DI que s~ acha collocado o sen-iyo m!· ualidade UI11C~mente que o JUIZ<> vana, e sobre 
litM, llu <lesar e do perigo que vem delle em t tias ~s mat:H·ías sujeitas ao exame da intelli-
cnl!scquencia da penúlidade extraordinario. e iu· gcn~\.t humana: as intelligencias não s•lo calcadas. 
fa11ntute imP.•JSta aos soldados pela mais leve todas no mesmo molde; é por i<SO que geml-
falt~. ou ,,nits do a•·bítrario que ha na imposi· mente ~e diz-cada cabeça, cada sentença-;· 
~ã\) do3 cas'tigos. Ainda mais, :Sr. presiJeute, esta mas de~te facto da divergencia nn. intelli:;.:enchl 
uiffic•udade' tambem resulta do regimtin de prívi- h<lmann pOde-se concluir que seja d ist>ensad~ a 
kgios que ha a tal respeito; os ricos noto CO'•n· 1,r" poreion:\lidade das penas? Não ser!!. mdhor 
e<}l'rem p1ua o imposto de sangue como devi,1o qu·e se marquem grãos nara us penas, que fi~ue 
c•mwrrer; as i~strueções de 10 de Juih•• de 18':12 unicamente ao o.rlntrio áo juiz, em -.-ista Jas cir· 
estabdeccri'ío nma púrçii.o de categorias, catego .. ias cumstancias designadas por lei, .m~dif!car a p~na 
que tendem a tornllr mais !iifficil o recrutamento. no s••ntido de au,montal-a ou d1mmull-a dentro-
O imposto rle sangue é dividi! que de\•e ser paga dos limites marcados? S~rA melhol' dizer: P•>deis 
por todo t. cidadão, qne deve-s~ ~s!A!nder ao rico wudemnar a wn dia de prisão, ou conJemna• a 
e ao pobre; se aquelle que fosse rico e não qui- morte, como vos o.prouve!? Não, mil. \'ezes, nilo L 
zesse prestar-se a este serviço pagasse, o paga. Al6m dbso, senhores, nao sympatlnso por modo-
manto feito p~lo rico serviria para estipendiar o algum com o regimen do espancamento adaptado 
pobre', paro Chama•· a populaçno ao 8el'>'iço mi- na nosss legislação militar. 
litllr, IA!ndo maiores vantagens e tornando-•e este Jil ouço os clamores, ou para melhor dizer, as 
IServiÇ>J mais· facil. Ora, e isto que nio se tem opiniões dos nobres deput.ad?S que me têm de 
Ceiw na nos~a lt-gislaçào; as oategorias estabe- combater, argu.indo-me de utopista por e~te fact_o ;: 
lceidas augmeutaráõ cada vez ma1s as diffic11l- mn.s, senhores, mio argumento eom theonas, e S!ID• 
d.ndes p.ll'tl a .realisação do serviço militar; o com 0 que se observa no mundo real. No ex.erc1to, 
imposto de sangu.e veio a recahir sobre o pobrll, frane~z espanca-se o soldado 't 'Ahi ba ~ertamente 
More aquelles qut precisão mais immediata, vigor ·na ponalidadd, porem. as_penll<l mfamant~s 
mais e.ffi.co.zm~nte do· se11 trabalbo, para .poder estão exeluidas, e este enrcJto'e entretanto o n:a1s. 
viver. E' ist.) unia flag•·aute, uma revoltnnUl in- disciplinado e ,-alente da Europa. · 
justiça que eumpre pr~venir . Ha da se dizer que não ha paridade e•~t:·e o 

Ainda mais, senhores, houve já· umn idéa apre- exercit-O írancez que é oompOSW pelo meto ~ 
sentada em outros tempos por um deputado por wnscrípção, e 0 no~so que.~ composto pelo me10· 
::>. Paulo . nesl;a. casa, idéa que levantou contra do recrutamento; qud asstrn o pessoa~. do nosso· 
si uma celeuma. extraordinaria, ma.l! que eu julgo exc1·cíto é menos moral qut' o;> uo ex~reJto fmuce:<. 
muito aceitavel. Porque, senhores, não ba\·emos Mas snbstitu~ as penas infa:naut.es por outras. 
de conceder liberdade a escn).VOs e chamal-QS ao que 0 mio sejão, e então não te_reis necessidada· 
exercito? Diz-se, e esta é a principal objeeçl'io, do recrutamento, haverà tm mwto matar escalao-
que isto ~ria desmoralisa1· o exercito; mas nit{) 0 enga.jan!en~. Entretanto 9.lld~is ~I!' um eirc:ulo 
o desmoralisais vós quando .para. eUe recruta1s viei">so, d1ze1s: "O nosso exercito e lmmoral, p(lr-
Y tdias. jn lividuos.mal oompot · ue é c~wpos to põi"'"IIleio Jo recz ataurento, » logo:: 
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n ão se póde e!'tabele~er uma penalidade mnn<u·, ! 
p orque l'ssas p~nn.s tf!m de recallir sobre iodh·l~u"s j' 

sem u10ralidao.le : e dizeis: "~;\o se pód~ d tspen · 
saro recrntnment.J. porque :.ts penas .:io infam:m- ~ 
tes, e consP.gnintemente ninguel!'l s~ quer engãj:u·,,. · 
Mns sa vó; excluiss~is estas pllna"· apparecer:\ü 
individuas ()nc so flllP.rerião engnja.1·, Q cnt:to t P.r ieis . 
um j'xercito ~ompo~to de lHn pf"'ssoo.l mnis mor:t• 
lisado do qno aquell~ de '1"~ actnalm ent~ cllc se 
-compõe tJOr meio do ,·ecrutamento. 
N~o Sêi ) pnssan(lo a outro topico, ntto sei St.~ 

S. Ex. o Sr. mini;;t,·o da ~:uen·,\ adopta o a iYitri' 
p roposto pelo seu antecessor da pass.\~~m do~ 
<>fficiaes de uns paea outros cot-pos. Notarei, se 
me nii•l f,tlha a memoria, que a lei .de promor,ücs 
estnt ue alguma co usa ~ tal respeito; creio que torna 
rllffi.:ll esta passagem. 

O " "· P"R&Ut.~ n.• StLY.\:- Prohihc n pnssngem 
d l' uma para outra arma. 

0 Sn. RIIIEinO D& · Ax on.u>\.: - Na prOilOSta 
.actnal niio e~t:'t. e~t!l idéa mui to clara : l.!lt n 
lcr~i. (U.l · 

Et'-ta indicação li<! habilit.nçõM scientificas me 
parece qne C: para autori,;a1· o. passngem de umas 
para ou Iras a rmas. 

O Sn. PF:nErnA o.1 S rr.'l",\.:- Scientificas. 
. O Sn. RtDEIRO Dló: A~ol'.\DA :-Ainda a ssim mio 

tnc posso conformar com cst:; opini~<•· Cr~io que 
por est l:l meúiLla se aulorisa a pnssng~m de officifH!S, 
por exemplo, uo corpo de artilharia para o corpo 
J~ engenheiros. St! we não engano, St!nlhwes, o 
eurso de ·m~enhat·ia é duplicad·• do J,, artill tarin: 
;o;upponho que o curso de artilharia ,; de quatro 
antlo~. e o curso úc enp-cnbnria é 'le sete anno~; 
f., pois, certo que, s~os offieiaes de artilhat·ia pndom 
ser passn•los pllr" ongenhciro< . . . . 

'(;~'·' ,·.:.z : - D~poi;; de t.nrem todo o curso. 
O Sa. ~ftstS'rJw D.'- GcBnn_\.: - P utie-sc :1Ut Ol'i

$n.;iio , afim .te se pt)dct· po.s:::.a.r parn. engenhdros os 
oftlcincs "'' m·Lilhari;\ que th·erem o curso completo 
de cngeuharia . 

O Sn. Rrm>rno IH; Aso~AD.\.: - Nc:-st~ ~:tso niie> 
insisto sob,·e este topico ' eu cnt~ndia qn•: n ant.,ri· 
snç:lo ~r!t. ttlmbem pn.ra aqnellt'!s offici:t~s cj tll} ti'1n· 
v curso ~1c nrtilhn. l"ia poderem sct· pasi:m,Jos para 
cngen la~J t rú$ . 

O .~n. ~rrstsTn·~ OA Gc..:tm .. <:- Xào senhor, oí 
p~·~cJso •tu .: tcnhu'J o curso tolo de engenharia. 

o Sn. Rri<I':JRO 11:< AsnnAil.\:- S:ltisfat:<rllle com 
A explic·'~'ii... · • 

Ho>lnth·:tmente :'t rcpMt içiio dn snud•> tonho ele 
fjl1. •~ r nnu\ t')b8erv:\ -;:io . Tenho OuYitio nnl'rnr n ;lu 
nn\rtn·• n <':tOctiJii.n do fnct·l~ 1nns pt'cl\'l) t.:O• un\a 
''xplien~·•·• n t>Ste respeito>; tenho om·ido nnrr nt· 
que o~ n<~s•os soldados exis t.cnt.es na BanJa Orien· 
tnl. n•locccmlo nhi ,-;;o para um l lOspilal particulnr 
u titulo dP- <JUC de'l"em ir pa 1·a esse lluspital Rf}tttJI!cs 
qun se nch1i0 m:lis ~r:l\·e m"?:nte ení~l'11l• J~, ma.s nõo 
sei por I'(Ue fntalidaae o hos pital de con\":tlP.~'~ntos 
qn~ corr~ pela nrlministraçfio publica é a qucllc om 
que n mortuliúaue <! maiQI'. 

O Sn. ~lt:>tsTuo DA GUJmrrA:- Não ó cxacto. 
O Sn. Rw~>mo m: AxnP.AD.I:- Estimo que o 

nno Mjn : mns '"a fn~to exis tisse parecia isto indi· 
l'.tlT <JIIe hn.\·io. eOmO quú Ulll gr:!nd~ fon~or eoncedido 
no d?no d<> l~ospital pa,.ticu.lnr, porque n•io e m 
pos;\\'.,1 s•~ppur-sc tanta fat»ltda.de no hospitnl ela 
Administrlt~;u.o public•t ~ tanta.- felieida·i~ n~J o ntr.,. 
::;. Ex., porém, affirn1a que não é ex,.,cto o fa~.tti ; 
t:U refiro o 4")Ue tenlro ou\·ido diz::!T •. e com.> n ão 
t~nho documentns a tal respeito niio insisto: q uem 
puder •lesen,·oh ·er melhor es t.a matl)ria do que cn 
·~ue o fa<:,a. . . 
· ~esw t :>pico de- Fortificilções , quarteis, llhrns 

plihtares em :;era.t - ,parece que se pi,nta o nns~o 

estad<:) àc.,rca destas ob>·as conto 1nognifteo, como 
llello; d:'t·Se a~~ •lend•r que vivemos no molbor d(IS 
mun dos possh·eis. A pinh•t·a fei t a aqui no 1·elatori0, 
por sem du'l"iua que delcitn o espírito, e lal\•cz 
mesmo proYO•}UC v enthuslasmo; tem, poréin, o 
dc fnitol de ·incomplcla. 

Rclatãu-so as obras em que se trabalhão ; mas 
niio S~> rclat1io aquellas que se ent regíío ao aban· 
dono . Como o nobt'" ministro é no\·o rio mini~terio, 
nito .tem " rMponsabilidade Jos facto< eonsumma· 
d"s anteriormente oi sn:t t>nl.rada para o gabinete. 
E11 \'Ou chatnnr a nthmção de S. Ex. para nma 
f•ll'tific•l'.~ào 1nUita.r da minha provincio., que: s e AC.hA 
em estado lastima vcl. 

A fortale~a úa barra de Santo< acha-se em 
unt · est.ndo tal, que niio só 1u suas muralhns 
esuto n cahir, cmno até as canetas em que as 
peças se a chão mont:ulas não podem com portar 
v mnis pcqn~no a ba lo ; ha apenas alli uma peça 
montado. em uma carret.t, e é essa pe~ll uniea 
que pódc dar t iros. N'o estado miS'!nt,·d em que 
se acha esta fortak>z:l, outras bn\'en1o; mas dPh•tn. 
t~nho COttheeimento, e chamo a aUenção do S. :Ex. 
vru·a qne empl'égue n sua ·salicitudc nfim de re· 
mo>dia•· tal incon,·eniente. 

E' ,, unica footaler.a que s e acha no porto de 
Santos occupatla 1nilit:~ronente , po•·to mais impor· 
la"te <la provincia de ti. Pauto. A fo rt.<le7.a de 
ltap~ma esta com pletameute ab:;mdonadn, ser~<~ 
;Lp~nas como unl lug:ar de · recre1o, e n do. barra, 
como disse, :teha-se no estado que pintd; de 
mnnelra que chega alli nma cmbarcacão de gncrra, 
sat,·a á terra, e a fortal e7.a niio lhe pódd cor· 
rcspondPr pela .-a~üo de ter uma só peca montada 
que poucós tiros póie dar. 

Dl,lsilo em Montevidéo,- Braz ih'iro, senhores. 
e ~olieitr> por todos aquelles que, 011 nnscôrão 
neste solo, ou silo considerados como ct dadãos 
brnúleiros, embora não tivessem a ventura de 
&.<J.ni n~scer, não p~s•o deixar de dirigir·m~ a 
S. Ex. para pedir-lhe informações " rcspeitu d" 
nos•s.. divis;lo nm Moutevidêo. 

Ôuço. 'dizer que os nossot< soldados a\li se achão 
como que em uma' especie de sitioJ ... . 

O Sn. ~fl:SISTRO ».~ Ga~<nn.~ :-E' ine:racto. 
O S11. RtuF.IIlO DE AxonAP.~ '-· •.. ~ue a nossa 

po.iticn no cst.:\do Orien w.I,que a polihea da intcr
vençii<> suscitnnd•) odios, rívalidadtls c ciumes pela 
ir.depeadencia. nacional tem collo..::ldO os nosso" 
soldmlos em uma· pOSiy:'io t~o difficil, que quando 
!<c apnrti'io isolnda me.ntl) dos corpos n que perten· 
-cem qtllt'~i sempre acontec~ t]Ue se prOI'Ocão rixas 
e lutn>, e que geralmente sao esborooados. 

O Sn. !\ltstSTno D" GuERR4 :-Ni\o me consta 
O Sn. Rtm:::mo DE A.-soaAO.\ :-Que cbc::asstlm 

as cou sas a este excesso n ão affirmo, relato o 
qn~ ~c diz geralmente. e o qõie gel'!llmente se 
:~lllrmn: mas que h uj·t · indisposi~no r.ontra os 
no•so~ soldad~s no estado Ori~ntal decla~o· quc 
~e nii.n ~ corto .ao menns julg•> mu ito pro,·avel: 
e jlllgo assim, porque i oso> e uma conse1ucneia 
ui\ nossa politica neesn cst.'ldo. (Apoiado~.) 

O nmor a incl~p<•ndencia. nacion ul, o cinme que 
temos contra uqu~lles que 'luer~m intervir di· 
rect:uncnt" em n()ssos negocios explica suffiol
cn tcmtmte estl) fnc ~o. 

Senhores, temos procnra·lo intervir, e mesmo 
1 tAmos intervindo na. política do· estado Orient>1l 

l
. de um m odo que deve acarretar .. nos odios . .... 

O Sn. P E&F.IR" IH. SI!. v.• :-Pois deve P..eontccer 
o contrario, porque ê em beneficio desses po\'OS. 

I O Sn. Rtutomo nE A:-n•RAIH :-Quando mesmo 
Se f~?.em loeneliciO$ a qualquer é ·p red QO (•7.ei•I'IS 

I 
d_c mutlo que n:io lhe choquemos . " E'W!e&ptibi
hdade . • •. · 

O Sn. Pmu:m< n., SrLY., :-Em · n~tda. temos 
chocado a su~ceptibilidade do estado .Ü•iental. 
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· O SR. Rrn~:tao nE A"xo R.HH :-Se o nobre tlc
putRdo sP. diri~ir· n nm I•!Jtnnm nue~;itado, noas 
•tue aind>l n:lo estiver nas condições de mendi
cante, e na presenç.a do publico lhe der uotcl 
asma la, tique cetio que o sou proccdimcnlo o ha 
de chocar. 

Senhores, uma i ntervenção armnda na politi c~t 
de um povr> não lhe pódo p ot• maneira al~umn 
ser ~ympathíca. (Apoiados.) Em I~H.l o domini~ 
de Nnpo~elío 1 s~ ha'\"ia tornado sunnnnmenlc 
pesado no po,·o trance", quando csso grAnde 
llomem, que havia a principio !Yast~~do o e~
tand.a.rt.c -da liberdade, tornou-.;e o maior de~pota 
do tempo modemo, a sua quéda do thro11o ~·-a 
neces,sad:i e a consequellcin do desg~sto do po\·o, 
cansado por tllntos sacrifici '>S, e a volta dos 
Bourbons devia ser clesejlld~· pelo povo fra ncez : 
1n ns pela mnncira. pDr qu e es; a volta elrectuou·sc 
ella s e tor nvu ·illlpo>pular, o proe<>dimen~o ousad() 
de Luiz xvm c1nrand<> em ~·mnça, a concessão 
de uma constituição niio pO:Ic controbal a nçar os 
inconvent•mles d•• oceupaç>iQ desse paiz p~lns 
:Cvrças nlliadns, (1\Cto este que ·creon para os B our
ü ons uma iml!opu\aridade que depais de ha•·er 
causado o monmento dos cem dias, no rein>>d<J de 
Carlos X veio ter Rett 'final r esullndo 11a revolu
Ção de l ti:!O. A oceupaçito militAr de qualquer paiz 
rtiio pó:le chamar sobt·e a'luelles que a r cnl •síio as ~ympnthias, a o.mi•ade .do pniz occupAdo 
(Apctiados.) 
: E' verdade, senliorP.s, e nnt•Hnlm~tite se me h a 

de dizer em resposta, que temo8 feito grandes s:t. 
êrlficios em favor de :Mont~,·idéo, gue havemos 
o:S(:<ltado os nossos cofrtlS em byor des,ses cstran
ge•ros; mas p?r v'entu1•a., senhores, isso nos trnro\ 
u g.-atidnu do povo oriental t 0> . f11ctos t•'m pt·o
vado que não . . Ha pouco, quand:> se tr.lta ,.,, do 
pagamento dos juros da dividn do Estado Ol"i~ntal, 
se. disse na tribu'na que nó!\ havíamos de cump:·ir 
o nosso -do,·eo·, ajud11n do-os " pAgar essa uivida : 
E" portanto c.:rto quo os nossos sacriftcio~ n ito s:l.o 
"ihu<los como taes por aquelle po,·o, inRs como 
obrigação que temos d t! lhe dar o nosso dinheiN. 
(Nilo apowdos e apoiatüJs. ) 

Ainda mni> um facto demon <trn que nquryJles a 
<i nem ben~ltciámQS niio nos "'lo :;mtns, e é o se
Ruinte : qnan•Jo a nossa csqunlr.t teu~l\\'n <luv:.ss,•r 
us aguas do Pnrngnll~·. o governo aq;entlno foi nm 
dos <!Ue re:lnm<lll l•,go P'"H" cs<~ . !acto~, dir.cnuo-nos 
que· se ttuustnvn com a entr11da dac< nossas esqun
~~n~ ne!\AAg n~uns . . •. 

. O Sn. l'n:>"rn ,;:.•s: - P<llo p·lnC<l que tonh:') po
dido OUI'it· do tliscurso do nobre depuLad();· julg•t 
que mio csto\ na "rdcm. . 

O i;n. lttut:Il!o ll& Axon.1n.1 : -Estou quasi a 
ACRllar. 

o Sn. Fomou~ ,., OUTilOIÕ s~~-~- D&PIITA I>06 : -EsL{t 
t)a ord.:Jllt u~t.í' n1L ordem4 

O Sn. · Pnr<~m•<sTl! : - Parece-m~ quo v nobre 
deput .. do s~ esM oceupnnd•> do óbjcetos que scr i:io 
oom cabidos na discussão do or~.amcnto dos negil" 

O S!\. p~, D.\ SIL' '·':- ~iio reclamã~iio, 
pedirão npcnas e:.plieaç.\l~s. 

O Sn. Rmi.:rRo D~ ·Axon.un:- Tnuto reclanu\
l"iio, tlue .disscr~<> 11:\o estar na J ctt·~ dos tratadus o 
nossa p rooeJim.,nto .' ... 

o' S!l. PRn~:w" ''-'- Sux., : - :s'úo r eclamúr iio, 
d chárão pa.;sar a for~n. e dcpoi$ pedir:to expli-
Mc-õe<. · 

O Sn. Rnmmo D>: Axn~<An.\ : - Peço ao nobre 
dcputa:io que lêa as nota< app, ns.ts a o •·ela torio 
do ministerio d tl$ negocios estrangeiros, e por 
cllas V<!r& que elles reclaou:irãu. 

Not .. i, seniJOres, que esse procc<lim~nto a inda se 
torna m ils es~ranha\·d, porque d!:tg antes ha,·ia 
·passado p or essas a~uas um vttpor paraguayo 
completamente armado c conduzindo munições 
h ellieas, e <lSSe não Pl'O\"ocou explicuçõ~ algumas, 
c só ellas apparecêr.\o para os navios de nossa 
()S1nadru. (Apoiados.) Eu creio, senhores, que o 
w .rd>tde o qtte·muit~s dizem, •t lle o d ia do beneficio 
i: a vespera dn ingrat idão •.. . 

U>u. voz : - l >so nil:o ê lisongeiro para o E s 
tado Oriental. 

O S n. RmEIRO llE Â.xoJL\D.~: _:_ Senhores, a mi
nha opinião ó a. opitiiiio d'c um úepnt.nclu. opposido
o\istn, niiu pód~ pot· mooo algum c:ompromeUer ao 
g"verno, que não· é obrigado n c ;o ;:;ir-se :is minhas 
l<h'a": a . sna opinino, que é inlciramentc contra
•'ia o\ minl~>t, 6 a, .que d~ve inftuit· n:\ politica com 
o Es tado Oriental, e nãó a minhn. 

Aqtli,.scohores, termino n;; obs~n·ações que tinha 
n fazer, e es'pcro·qnc pelo mcno~ n >\ lgumas .lellas 
o nobre ministro se d•gnará a •tcnder. · 

o S•·· 'llrend.os <lc A.lDI.<>l<.la :- S1·. pre
~!dentc, membro da 3• commis.;fio de orçamento , 
t.t· .. tarel de responder ao nobre d~puhdo que se 
i nscreveu p:l.m.lallo.r contra o or<;nm<mto da guerra, 
e que e m verdade, rorr,a é cour.ssar. nenhuma 
objecç.'io npre;eotton ás verb~ tio Jltcsmo orça
mento. 

O nobre depuhdo principiou explicando ns ra · 
zões qne t inh•> pnra. .Iecla mr-sc e .ontra esse orça
mento. Disse:nos que ten do • 11•s sytnpathias .por 
nm dos m"mbros do actunl g•tbinetc, com t udo via-se 
f•Jr.,;n"io pela dou~rina de s~lidnt"icd:tde, de que era 
adepto, a fazer opposlçlio a to:lo o gnbi n~te Eu, 
S t·. pre;iuente, não entrAr ei nn ' l'lCSL:to dB solidn
•·ie.lade d., g.\biuAtA, p,.>rqu., "'*'" dP. a ctórd•> com 
n opinii\o do o\obr~ cleputn.do ~obre este ubji)(".I.Q; 
estou persuadido que a suliúnri~d:tdc ministerial 
só se póde dar a respeito dt! medidas em qu10 o 
mlni<tcrlo todr> tom pnrt·~, ~ n'io sol.Jr~ factos que 
dependem pllrtieulat·m ~ntc d·l um sõ m inistro, e 
q ue sih mui p Jculinrcs 11 sua rcparti•;:Ll. 

t:ios est.rungciro~. 

O nobre depntado por S. P.mto, niio lemlo obje<-. . 
çiit:!t";, ou antas censura n.lgnnH\ i\ fnz~r- AO · oetuul 
11ohrc miniRll·o da ~ucn·a, oml'nzilo talvez do pouco 
t~rnpo em que $. Ex. se .acl1:l á t ·sta • lo~s.~ r~pnr
t.i r.1ilt , t •)mou e m cons idern-;io C&lguAns topicos du 
rétn.torio do se;u illu:4.tl"tttlo nntcce:>s1..ll', SQlici umdo 
<ltJ 8 E x. a dcclurnçiio d.~ qne accedia 011 ll'lO :"• 
doutrina enunciada nesses to picos q ue · o honrado 

· rnnmhro Julgou dcvat· cnntestar. O n•lbre deputado 
, O SR. Rw~mo DE À>wn.uú : - Crdo, Sr. pre- por s. Paulo examinou p1·imcírnmente uma pro-
sidcnt~, que estoll . na o1·dcm, e prometeo a V. E x. llOSição do e lt-ministro da guerrn n rc ;petto de 
que nito se ha de inet~mmodnr com o meu diseur;o ; 5 ,-s temas d o recrutamento , e cootsista no segui nte: 
em dez mmuto• acabarei o que tenho a dize1·. ~que no estado <lo no~;o paiz niio pod~ri~ ainda 
.' Se o ~t.do Oriental tllm o (j,UC nos ag;adecet·, tet· lugar · os sy~temas do' r.,.:rntatn•mt•l pot· (.on -

taml)cm a Confederação Argcntu•~<'· ~ B11eno~·Anes sct·ipç:'io ou alistam~nt<l em outt·as naçü~s adapta-
tem ·1r.otivos de nos ser muito ~r-at'ls : se nôs ·uão d11s, e que eoniquanto o systema·clP. rc-crnt ·uneuto 
fóratno;;, t a lvez o dominio ·de R >sas o'io esth.-~~se à.dmi ttido eex<'cul.ado cntr~ t•>s n:i.<> seja o melhor , 
ainda des~ruiJo, e foi com o nosso dinlteirJ; com é· 0 q ne nossas ·eir cumstnnci,os pcnni ttem , e cuj~ 
os· ,IJOS30S soecorros que e lle desap par<>eeu ; ~ en . c fficncill lh e pa•·ccc c,·iJento.-0 I\ obre .J~t>ntado 
k e tanto a ; prov.1~· <I<> gratid~o fJIIê no i · dàt) é ciontestilu a verdade dessa pr(tposi<;iio, di~·mdo qu" 
reclAmar contra n ent rada das · nossas forç,ts ,.,a. as razõçs_ em que aquel!e ex·mini-f.ro p·.ldln !ttttdar 
ngua ; d1> repttbl.ic:\' para.guaya c nns que lhe per- u s1:a optnoi'W lhe. parccll.l provarem d~ m:t ls, p<>~-
ton~em ? · · _ __ q•~c se a conscripção ou o alistamcnio nilo ;c potlla 
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l'(•alisllt' .:ntre lu) s pol· incvnveni~lltt•;s •JUO apontou, 
como, por exeruplo, o grande damno. e emllamço.s 
que SIJ1Tri;\o u c•1uuncr<.:lC' c a agricnlturu, o m~sm o 
s e dava cotn o :tcLu:ll_ systema de r~crntllnlento 
!'Iorque támbenl cotn ell~· sofl'"ria o counne1·du? '" 
agt"ic.nltura e a inJustria. ~-

... \.lk::;~)u m~tis t:.. nuLrc .'ll•puül .. lô qu~·~ a n.ão S1l po
dúr (!i.t.a11f!>lL·oC;'J" f:Utru IUJ.-i- 0 n..'..::tut::tnH."JltO pu1• C;JII· 
serip~·Uu oc.1 a]l:-:;tumt nto prú·\'iU}l;\ de c.lvus fotcto~; 

).!as apresentou o nobre deputado alp:uma me
dida tendente a <.lestruir ess~ privil~gi~ que ~lle 
j u l~;a que existe no nos~ o paiz, e que faz com que 
se tlluda o pen;amento do legislador, chamando 
par~ o exercito só aquellas pe:!Soas que nilo t~m 
fortuna? 

a p~·mllhhl-•.le \.n::I:Hl:• no nosso eXt:'l'cito, e o privHeg10 
que têm a~ c1ass ... ,s ric~1s Ue ncll~ üiio ser\'irent, de 
nitu pa;:arem v hnvõs.t•.• dt~ -tiu.ngu,.:. :\Ia~, s'-~nhol·es~ 
("ls h•Olh'ns lJ.Ue 1lzl~rúo Cllln que v noLre ~x-111iuistro 
~a g-u.clTa ~n~·:l l ~lc.:.sc qtil.! uão convinha eut["e nús 
a aL1opç•l~) da c·, ~lsLripçi"~o Oll ~ll:stflulr.nto f~Jl'ào ou
trúS. ~'ti.o f.•i pur -:~~rto pur•pw_ tnes sy:-;tt-mas p s
s:1ú fd·ir os lllt1•l' I)SSP:S, daagt•icnltura uu da indu . ..;
tria, nuls poJ·qut.~ s ~ fds:;e postos en1 execuç.Ru nü.~"J 
podt.!l'i~UII•)S r~OUlãk" Cúnl 4) e:x.~tcitO, pOl'l}Lle ha.V(~I'ill 
mui tns m€-ios th~ 1ll ud i r· se a.s di s_pusi çõc::; (ia. lei qUi:! 
os d~ct·eta.t:se, e ficario11lltlS inllabilit~l.dl)S Je poss~ir 
llma for..:a f! H~ g:H'tlllt~,.;se n nossas gurauça, tanto 
110 itJt.crial· c ..... mv 110 ~·xt..erior. 

O 11 o Lrt: deplltad•> lemhrou nm meio qu,,, em 
v,~.z de t:úncorrt..~1' pa.ra. Ua.r 1nniores· a.tta·aeti vos ã.. 
vLJa: militar _e maior t-splendor a•l uosso exercito, 
afi1n de turn11l-o uma verd~deira a súlids. garnn- . 
tia o in Soeit•dade; iria pelo cOntrorio rebaiXRl·O '; 
o ncl>rc dcput..ldo apr.;scntou uma idéa tão ~in-

. guiar, que eu estou persuadido que é elle o unico 
1 ttUe a aclnpta nesta. camara: o nobre d~putado, 

jn!:::on que era conveniente chamar para o exer
cito os escn~V·•·' que fossem libertados ! E que 
ruzõ<·s teve o ltobre deputado para isso? Ima
ginou S. Ex. <JUe o escravo, emquantn e ~SCI'a
vo; tem todo~ .o; vícios da escravidilo, tn!ls J,Jgo 
que se lhe dú :t libHdade perde toJos esses 
vic:os, torua·se moralisado, e portan•lo seria uma. 
boa acqui$iO>•o pnr., o ex~tcito admitti1-o~· nas 
suas fih.!it:ls! Con11J se concebe isto? 

O system:J. d~ l'~crutament" actualment~ adop
tudo, cum "quanto..J u:lo :Sej;.1, o ntelho~·, o n1ais 
bC\ll cunCc\>iJ(>, (o tvdCL ,·ia ll.<j llCll~ que produz 
resnltadtJS Jn,a is s.:ltisfactoti.os, (JUC nus pennitte 
te I' um t:!xerci t.,, para sustt:ontaJ· os ·Jwssos dír~itiJS, 
~ n111nteL' a n vss:a nacionalidade. 

?lll1s dis<e '' ll<oln·,, Jeput1ldu qne a penalidade 
hnposta au 1lO$Su ext:t.-ctto e1·a unul. d~\s cansas 
porque não conwrli;t'J muituscidadãos a alistar-se 
""\'flluntariamen[e, e por iSSO e que recOrdíl.nlOS ao 
recrntam~nto, nu qual uiio sà•) cvmprehendidos 
t)S t'ic05 1 mas nnic:nneut.t3 os Vtldios e o~ que niio 
têJu um empr~go h un.esk:l. 

Eu enteud~, $·' ';lh(ll·es _que. o uour.e J~,Puta~o 
nesta ~arte n;w fo~ lH:~m lllspJrada ~ (t e;ea·vLl,.~O nn
lila.l' e por tul i~l'llla pesado, impõe taes <•hri
ga~ôes, que em nenl(UIU"' pat·te do mundo é po
pular, a1nda llli~Sinv em F1·ant,;a. cuju exercito o 
noúre de!!_uta•h> "itou cou1o o pt·imeh·o exercito do 
mundo. l.:·l'Cia u lmurad" u1emuru que alli mesmo, 
a n~o s~r a cunscripçüo Cl"' maneira ri~orusa por 
qu~ é féit.8., uão po.lcrill ~ss~ cXO:l'cito, que com 
razilo el,•gia, c h ~gnr a o est.ado em que se acba : 
nuQ poJ~1·ia constituir-s•', porquo niio ha.wl'ia 
razões delcrminn.nlcs para i,;so. 

E' \'erdado •1"'' naquollo i Ilustrado Jlaiz ha um 
pouco mais de auitnaçiio P•Lra o ~erv1co mHitn.r 
pelo g.,u iu Íl'ullc~z.; 1nns i~o t.ulo chega a ponto 
de j.oudcr-s.;, úi'J;IllltSill' \1 CXOI'Cito sem O Clllf'l'CRO 
sev~t·o dcs,;a t>•o.·Jiun. E porque em Ft·ança " pos
si\'t:L o t-:.ystCllu.L du cou:;erijlçaio "! E~ uàn sô pela 
agg\omcraç;lu <.lu suu popu açúo, mas porque se 
adta. ali estaLclccidu de>idu tempo~ em que a 
neccssi tlt\da de d,•fúz,. u(> ))lli:t c f.:.t·ws meios coe .... 
citi\'us fol·~íu·i'io o seu cstal>de~>imeuto, c hoj., km. 
isto cntra<.lo de nl~;muu sor~e no~ costume~ uac:io" 
nncs. Nilo oi p<•t·tanw n peut~lidade a uuica causa 
por que não c"nc.,nem ao U0$60 exercil.O muitos 
Y•lluntados a ulistar-~e ; QULras cxist.~m qu~ visão 
ao n•esmos fim. 

DU!·e tamb~m o nobre d.;p•ltado que um dos 
motivos porqu~ exbtia essa negação para o ser
viço militar entre 11ós é o .privtlegio que tkm os 
ricos de não eutra1·em nas fileil'as do noss., exer
cito ; mas eu niio vejo qu<> pela possa l~gisla
çao os ricos estejão excluii.los do recrnt.amento 
japoiados) ; o "'' brc deput..ado niio pôde pro'\"ar 
que haja. uma ~ó dioposiçii.o na nossa legisJ.aç,1o 
qo6 pet'tl}itta esse privilegio ou ~xcepç.ão. ::>egundo 
o nosso system~, g:io na. realidade chamados ao 
exercito . aquell~>S pe~soas que, não tendo um em
prego houe~to,. uma occupação 11til. poderáõ achai-a 
no serv1ço mílit.ar; mas, t~nto nesss.s circumstan
cias se acha o humem pobre que não tem um 
meio de vida, como o homem. 1ic"' que n:l.o quer 
rr_ocural-o. (Apoiados.) 'lodos portanto estão su
JcHOs a entrar nas !ilciras do eM rei to. 

:>o o uoure dq>utado não póde contesto.r que. 
o.--:; p esados unus que o scrviyo militar impõ~, u 
a penalidade s:lo circumstancias que .. mb .. raç.'io 
a concu1·rencia ao exercita de pessoas livres que 
pos>âo dat·-lhc explcndor, com'l & qtte ,qu~r ac
crescent~•· mais uin tropeço, para fazer. deser
tar dessas fihlil·a, os poucos in'Uivio.luos que as· 
pr~cur~o' como é que as pessoas 'l,ue se ilchiio 
em lloas cít·cumstancias, se poderaõ despir de 
tudos os prejuizos e lignr-st:: 11as fileiras com 
eser:wos alforriados, que ha pouco tempo acatm
v:io de sahir do seu domínio, e 'ln~ estavãll 
acostumados o. 1·ece ber castigos v~rgo>nhosos? · 

Roalmente , niio se compreheude eomo o nobre .. 
deputa<lo julga esse meto muito faeil E muito 
~Jlicaz pa.n1 tirar o exercito dessa prostração. 
~m qu~ o nobre deputado parece crer achai-o. 

( O S>·. Paltla Ctmdida, 1• secreta>-tÕ; oc•:upa <t 
C!ldeiJ·a da p,·~sid,mcia.) 

Eu julgo, senhot·es, que a adopçiio do meio. 
t~mbr:do pdo nobre deputado tt"aria em rcsul-. 
ta-lo o acabar- se com tQdO u exercito, pois não 
seria di;;11a dt."Ste nome uma força asoim orga
nisada; c em lugar de. melhorarmos ~ pentLli
dado que cl!Cl snppõe tão fatal à const1tuiç.ãe> 
de um hom exereito, n.:.s veriutno.; 110 contrario 
1111 il;dcclina,·el 11cces~idnde de augmeuts.r os ri
gores deM:\ penalidade afim de conter no· ser
Yiço drts fileiras cs~e~ hon•eus que o nobre de
putatlu acrodita que só pelo sunples fllcto de 
terem !ill(H'dud<J se mor alisao e adquirem senti
m<Jntos de honra. 

Fur.;i nintla uma observa~.iio. 
O nohre dcputndo para combater a p~nttlid!lde 

adoptada DIL uo,.sa. leJ;>isluçiio militar U"oJU:te-nos 
" exemplo do e:o:erc1to francez, mas cllo nilo 
notott qlle essG P.xcrcito pal"l'· chcgnr a tnl po
siçito pss~ou !!"r nmltas pllases, sem q_ue com 
tudo se po;sa JUlgar, indulgente a sua leg1slação, 
e para. tsso muito concorreu o sentimento de 
honra · ~obremodo arraigadQ naquella n~; e . 
como seria possível desenvolver-se esse senti· 
men~o em individuos que de alguma sorte já o tem 
perdido no serviço da escravidão. · 

Parece-me portant'> quo o nobre de,Putado não 
considerou .bem a importancia e efticacta do reme-· 
di o que propôz, o qual, a ser adaptado, em '\l'ez 
de contl'ibuir para termos um exe1'Cit.o a que pu-· 
desse confiat·-se a defeza. d&.'i nossas liberdades, 
seria antes um insU"umento o mais asado par111. 
Jestruil-o. ·· 

Além · d1sso, senhores, o meio lembrado pelo 
nobre depntado para. ·substitnir esse recrutamento 
a que eU e tem tanta og~ o·isa, iria arrancar prin
cipalmente ·da agricultura o seu 'a.ctualmente 
melhor braço, e sobremodo prejudicaria as nossas 
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SESSÃO EM '20 Df. JULHO DE 185:) 
.finnnç1s S:1<> veJ-.:b<les q11e não me cansarei em 

· demonotnr. Continuando a comhaur a pennli
. dadc deco·et~~.da na no;sa l"gislar,iio militao·, " il
. lllstre depllt.:l·lo dis.;e que o nobr~ ministro da 
. marinha ni'io teve mzão quando hontem, w"t•s-

ta.nd•) o que o mc~mo \llustrc dcpul.ado ·loavin 
'dito na sessã~ anterior, lhe· dcchtr:ha qu.: a pr.--

: p~rcionalidad~ n"-;> penas era ur~a mate_rin s u
JCtla, por as~ml dJzer, As variadas mancmJS de 
pensnr de lYdos os in.lividuos, porqu•: uns po
diiio suppól' que tal pena cr•• l>rop"reivual coa 
cettos casos, quando outros podü'lo nas mesma; 

· circumstaneias aeh,\1-a de!iproporcional · ou pora 
mais ou par:< menos. Q nobre minislr<> niio·con
testou a conveni~ncia ·da proporclo-tnlidacle nas 
penas. o que disse é q_ue maitas vc:t.t'-'< o a.rbi\rio 
aeixado ao julgad<•r, CS(I<'CÍ<tlonomtu 118 marinha e 

· exercito. em lugar de ser um mal t <ornnva-$e um 
· bem, e nesta pnrt" creio quo o nobra dcpuiad<> 

IIÜO póde ~ülll fundAII\61lto C<>ntcstur esta ·asser
ção. Uma p•·oporcionalidade de pentos fixada 1111 

' lei nem sempre é justa, nem ~.:mpr" 6 basen-
. da na rs~ão c na equidadc. Cons.ogllintementP. n 
o:eusura ·que o otoJbre depatado tez aol hnnrad•' 

· ministro da marinha não t em cabim<!nto a lguoo. 
Lembrou aiutla ao nobre deputao!o um meio de 

· a ttrahir a" ' ex,·rcito maior nu111ero <lc cngnjand~s. 
· e foi o do au:(mentD de S••ldos ·ou de \'antag~m : 
· nias o que é que a semelbaute respeito mzo.oa
. vehncnte so ltiiu tenha feito ba cíneoJ annos a est!\ 
·parte ? Os soldos têm-se augmentado assim como 
· oe premios par.s . cngnjament1').:, m:1s tem Sitlo 
liemprc nocesso.l'io o ('mpr~go do rccrllt.~mcnto, 
e o recrutamento pelo nos~o systcma, qu -, .é p<>r 

·ora n meio mnis effieaz que .temos p:tra :ul')tli
rir sold::ulos ; r.on,·cnça·Se n tllnstro.> depuwd•>.-

Sern elle deuald.J se cbcg.•rla n um ,-,·~ultmlo 
' s~tisfactorio; nilo temo.•. n nossa popnln~i\,, t :1o 
agglomcradn, o Hosso· pa1~ tno bem po\"oado, <JilC 

· seja facil, e nttnca ili•tsorio, o alis tam ento ''U -a 
· conscripçiio : :1 n:io ser pelo mP.io quo• ali! hoj.) 
Se tem eutprcgAdo, que Wdn!l OS ministcri .. s tem 

· reconhecido, se não o mais pmpriu, o mais ..tlicp~ , 

I 
I 

i 
! 

não cheg llria.mns n. t~r um t.-~rci to, nem CUH8B. 
· que eom i~W ~c parecesse. 
·: Falla-rle " insiste·se etn aagmt•n to ri" \'Rnt!l- · 
' gens. E' u (1\l ~ S•~ tctn feito nü.c.• nmn., mo.~ mni· ; 
: tas Vt:"Ze . .:, ·I~ 1\ccurJo coLn n.s circamt' tanciuK d•> · ~ 
nos<o p><i'- ; tudo quanto t "udcr n ulto·upn~sno· i 
certn.s rnP.UiUm~, tnh·ez ll31n s ejn J"t.J!!lKi\•cl oxccn- : 

' ta.T~se; pois ' (UC utio lt!l'etuo.H ~ntlki •ml••S l'Ucur· r 
' soa nàs nos<:ts finanç.nd, jo\ t·oo grzl\'n<lzLi, plli'O. · 1 
· que · po~~nmos <lll\·1~-ccr vo.utag\!ns tnc~ 'lll•: prd ... . i 
· m<ttioo essa nlllttcncill de \'Oinnl.ltrlvJ! 'I''" co1·niu 

n n.Ustnr·c~e nv ''~ü·rdto. · 
Tratou nimla o no~bre d;,pntn•l•• tlc mn po)nto ' I 

' <Jo r~httorio · do t)r. ex-mitti-~lrtl <IR !(ll~rra: olb~C ·; 
. qu~ leudúaSt• 0 Rl'ti;,:•J dc~,;o ·l·o to~tOJ'iu :L r,~spci(J, . 
de rortificat<:;.-s m!!itarcs poJ~t·-se·hill conclnil· iJI!C · . 
tudo n;os~a ·p:<rte .se :tch:l\'ll na m-.lh••.t· •itJtttç:io, . ! 

·mas ' l\lC S- E!i. cnl cu aht\ ·o eontra11o, 4.! p1trn · 
'pro,·n tlo seu ncerto m.cncionutt u.· fort:l.t.•s...'\ dn. , : 
barru Üt!- Snutn·,;.,. t.J\lc nss.~:.;urou.~lhJS acha.l.'·S\! em : · 

' deplola~el cstn,lu, t-!OlqUC :mas pnr.,.ics est av:io •' 
· at't'tthtPdt\s; a. t\11.ilh:u·io. ·apead:\ Ja~ carr.,trts c te. ' 
: Ea, ·:;r. l"'csidcnw, acho muita lou,·nycl que o, i 
: nobt·~ -deputMio )lr<>eur<l <'xdtar . a ntt.ençi\n e os i 
· cuidados uo liolll·ado tninistro da• gue•-ra para essa I •

1 ·for·takza Uo sua p\"OVincia; U\tl.S !-cria prlnwh:o :1 'eon,,~, i~ote · exaruin:tr se pel•> Cote to de f'star uma ; 
· fortal~za arntin.ula, d e ge\'.\'lr para p assei.:o, me- , I 
•rece ella >tlr <le novo construída OI\ rc1•an\da; ~I 
-convem s·•llrt·tutlü saber · s u essa {ortuleza o!-nma 1. 
' fortifictt~"\n i n•portnnte, ou se é ·um(\ oh r" feita. :' 
'em outro tempo dcb!lixo d <l ou~ms \'l~tas, e Sut'tl i 
·-ut.iiidaUt~. pp!~P.ntft, · nt"i.() Ul !~feC•~ IldO tal\~~1.: .a con· ~ 
•sider:oç•io <tu~ Jhu pre,;t.'l o n,,~;,.., d~puta,!·.• lc-: 
' vad<> pelo · s~n 1"\tl'iotismo; ora, foi isto que o i 
-~nnbn:"- (leputallo ·ni"ir.> !~z,- . niio nos Jcdcuu u t)~não 
!.(ttJe .~ssa. f0rtàl~7.a d.:via ser r~parn.J;l. 

Sou Je,·ndo 11 cr~r que se essr. fortillc<t~ão me
rece~s~ qu~ e:_~m ella s.e gas.t.a.s~o u lgun.a '-luantia, 
o uunJstcrio J~ se tert.a. a.dt:tn\!\,li't h manJar r~zcr 
o:; reparvs pl·eciJoOV.:S, como tem fdtf• com f..o:·tifi 
cac;::õcs existenl.PS ent p t·oviucia.::i do imperio .mais 
remotas, ou j:í lnn ·eria solicitado para esse fim 
fundos <1·• corpo legh•lativo. · · 

Em ultinoo 'lugar · tmtou o uolJI'•) d~putado da 
uiViSUO auxil!at.IOI'à do IIOSSu exercito que o (lO 
\'erno imperia1 mandou eshdou :11· O:ll:J ;\fouhví· 
déo, f··~·JIOS lll\lll pintura IJ ~m tri•te do estado 
dessa nüSS3 fot·~a, fali ou dns · ot.liosidades 'I ue 
~!la excita ua popula ãa nriental, cl•• m<\' tr,•ta
tnentD qne têm o; wlclado!> no,; hospitncs, c 
j u lg .• u eom essa piutur:'t jnslificn.r uma propo . .;içãv 
sua Dl(.'Hys . bem pcus .,d.n: ist-o ó, c~u~ todo3 e::Jises 
!lt:\lcs que t·e~aheut $Obre 11 •IÍvis:lo nuxiliadora 
são o r.;sullntl.o du rilt"to sys~;..·1un pl.>litico seguid~) 
pelo gattinetc Dü. inten,.ençã.o ' JUC fr:z nu e~tado 
Oriental. Qnantu aos máos tratamentos qué sof
frem os noss:.s soldados no~· ho5pit>1E:S da bnnda 
Or iental , ~rc!o que o nobre depu;n lo dev" rcco: 
nh<:cer, ·em Yista da contcstue:'lo peremptoria do 
!Ilustre mini4ro til\ gnerro, que nfi<> havta e:<acti
d;\o o\o ')Ue informava: os nu:;s •s soldados sôo 
bem tm\aJos nesses hospitnes. Qnnuto ãs odic.
sidaclvs C ntÍIOS tratOS a~ que O>'IOS>CIS soi•Jao.lv> 
qno>. se af!Rstiio d:\ no•sa furça •ao ,·ictimas, 
tmubem o nobre d.eputtldo t~J\"C contl'a si úene'"'a· 
•;õus q'uê pa.rt.irtio dü ~L1gllns honrndm3 deputado:~ 
c miuisLt-ps. E' possível que :J.')tlelles que miv 
eetn<> ~tatisfdtos cont n ordem de cousas estabe
leciJa ha rel'ublicn Orient.tl uo> lJruguay oilo gos
l~m ;la fo>rc;a brazitdra alli ~~t~clo.>lllltln, <lo s )C- · 
co1·ro qut! prestmuos ao _g_..vernn dn·Jil~Ha repu ... 
bli~ll, t)Ue )lO\' WZ.eS SQ\lCltQt\·(); tlii\S püi'')Uo) UlD 
ou outro indi\'iduo ou grllpo m~tnirest·i" antipn
thias, clamão contra o prnt:tHlll'l"~ <·nto 1lo no,.,o 
g .. n·.:•·no em tnl conjuueturn·, u~o me p~u·eee mo
tiY<> bastant~ 11ara s• dizer • ttt·~ nn banlla Orientnl 
hn i-.'l'antles odtnsiola.tes cont1·a n uc»iln fot<;" a lli 
~stacionada, cont m a . poli ti<'!\ sru:tcntndn pelo 
g•werno imperinl. 

O nohre olcpntado para jn•lilio•:w n su!l opinião 
prununciou·se cõnLrtt. todas ~""~ i u tcn·e ru;úes. d~
dnrnu qw! a inlt:l'\·cn•:ào rle (tualq u,_•r f~stn~..tu na 
poiEticl"l inte 1·na. ... lt:! out1·1J t: t;ru t<~dn parte auti
tmthka, t"JU.iosu : 1! em {Wú\" rL t~·•>ltX.tJ o (!Xümplo 
<In l•'r.tll•.:u, nxpllcnud •. o os m otii'OS )JO)l'otue o _go
''ct·no tios 8 ,;n1rh •ns ,.;.e tor rwn t) ft iLJ:;o· ao::. ft"•l.n· 
co7.(:s, nii.,, ,,bstllnte sue~der n um gv,·c•·no u1ais 
o.c.l ioso t: dcsp;1tic•'• como f,.j :• de ~apole:io. S<!,u 
•Juere•· cnt.rar no ~~uunl! dc:ss•~:s fuct ,s h istorico.s. 
cxplicur a< cn11:>ns poo·qu~ " '· Bonorlt .• u,; u.lo crão 
svmputhi1!0~. ac!cloos, á popula~ào ~l l F'rzu• ~~a, poi~ 
ti'Jc pll.r~cl! qne n ·~nhumn appli t::L•:.:\o tt~tll ~emc. 
lltanto•s fnctos p:lt'll o euso 'lu" .A<' tr:•la, o:ll de
~cj:<.-ia 1\lll'-'~ <)1\C o nobr., uep<~tll•lo) examinusse 
-=: st~ ne,tto~io.,. c:!U\ si, Ant·~s ~~ tl•!púis tlu. nus3a in- . 
t ~~r\'en(:"u>, t)Utl.l o lJroeed11n~nl ·l tlH II ·)S~o g-u,·eruo 
e n upinii1,, da b11nda Úl'h.'ntal, UJRnifes Uhl:\ pdv 
~o,·ernn e iuapr<.'1\Sfl, c i ~!A:> eonsciéneio::;am~nte , 
coUt<J e.m,·éon .._ um Jepu r.n,h> .lo Bt·uzil- l·:St-•u 
certo t]Ue sel"la auais· ru.zo.o.\·•.:l c jus ticJ;b· ... · 

O pn;ceU.ln1~utu ..lc; gov~l'no ua. int,;r\"t:ut;,io do 
Rio da Prtlt31 uàt> póde co:~ fuudarwmto s~:r coa
·demnadet ; o naH'L'l'n -> uttt, 1ntP.rvelo r.<u ltO intCl'-. 
vjer~"i.o as nntõ,~s allindas r1ue ·~ulnh:ut•t':\•_, c) p.:ldt!r 
d~ N ap.)leüo : uàu f vi in-. pôr ~,,·t>ruv algu1~1 ~·, 
bauJa Qricnt.:ll ; illLCl'\"c[•) na re11Ul>1ica oloJ lira
gnay ]I.Jrque foi Sólicíl.:ldo pel.o ~·"·crno d:lfJUt!lla 
republica, e csla,·n a isto ohri:r,t•l·• por- mn h·a
ta•lo solemnc. A. enmllrn snl>c • tltlt ~s ns trat od.os 
q ue o g .• ,·~··n•) inlp ~~Tinl as~i~...-noll com!\ ·,·c~llthHr~á. 
dl.) Ul-ugu~y unl tti)l. sab~ _qun~~~ n" ob~tg:.tt::.õso 
._1uc nos 1mpu2el·ào 0$..~~8 t.rAtadns:t, :-Onbe ul,~nt d1s1o 
(\UC 0 '"'0\'t.'l'IH) itnt:Nt.'i~l ~~~I). SP r~ S.Ol\'"o.~ll :1, IUHU
ànr a divi:;:1o 'lluxiliuJura a M.~ut~vid:·o ~en:i(t 
d<Cpol~ de Tei~cn'htlls reclãmnr;:l."~$ do ~w':~nH' vri .:n· 

· •at N;lo r;sta port:t:lto esta Int,.n -•'n•::•n. t1R~ t"l;· 
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cunls t.ancias clú ontra~, êm qnc o cstr;1ngeir~1 ,.P.!~ 
ceJor, ou :\ou,;.-.ndo dB :;ua for~a, pvr .oero 
a.rbitl·io imp~•._.: u. sua vvutade , or;::;<lnis..\ uu1 gov~rno 
e o :sust~ntu. pur n1eio Uat s u;'s bayonctas . 

Como pot~ o uubrc d·•pula•lo finima-s~ a faz~r 
uma accu.sa,_.·;to t:io iJnJncrecid!.\ .ao g•>\'(}flli.J im· 
peria\? em <l"" s•• funJot• paa a f:~z.;l -:t t );';1u 
tem nem pótlt} npl·csen"ur um só Uol~UntentO em 
a'uono de su:t prt~ pu:iit.~:;-L(I ., u;lo t l!m ::>onà.o a. allu· 
gn.;no d••s.·:\mada •!U•J tuJa a inLen·..,uç:lo esL,·au
g~ira é odivsa . . . 

O Sa. R rnEm,, JJ,; A::<t>UA.li<: - Fu,del-me na 
hist~~ria.,. 4ll1C 4! wai$ a .. \gnm~ cousa. tJUG a opini:lo 
inJ iyiJuul du twut·~ dcputad•>. 

O Sn .. ~h;;.; I)~:' ut: A.t..Mt.:u•A : - N'ii1-. pt·n,•vn. o 
nobre deputado qw~ a VI.Jjnhio d ;l um.ioria ou Ue 
gra1ult! parte •lo J::swJo Oricutal »c prouuuciuu 
c~ntra 4-!Sla inter\\:11ç:i.o, n"·m podia provnr, por ... 
4.JHU o tJihJ coast.n. c ttne essa iuieL'\' t•n•:iio fui "t.. .... 
rahucnt..e b4..:m ;acdh•~ lHlu !'oó pdos ll~1.::.:onac:s co~1 0 
pclus rstr.ougciros <JU" haultào "'li '~ !I e puiz; wuo 
u. c ca tnnlC'-rdo,_ tu1I:L a lk·~vul:u;:}o pat;:iHca appJau· 
d 10 qunnt.lu \'lO iil. .. ÍUL'c·a. bs·~~slen·u, C:: lltràr e u1 :\1011 ... 
Le,·i •léo.. • • -

'[;u Sn. D t:l'CT.\ :><> : - E foi pedida_ 

o Sn. ;\IIl:O.lJ il" Pl( A D !Eli>A :- s:m, foi solici· 
t:1Ja. llHli t:.l15 \"éZC1i, e o gvn~ruo hnpcrial só ~:lll 
vísl.a de ra~ü·~s d·: :,:rand~ p~:so, du..{. ol>riga,:ões 
couh·ahidal) pd o lln•zil, é que se tC$ú1veu a uiau
uar essa dil'j,;,io, " que ~slil disposto a re~it·ar 
lug·o que v govcL·uu orieutal Uecrarc que della 
nãu _uccc•ssila ." a J ispcnsn. Niio estamos _im:(>Ondo 
a? E tndo Oroeutal nênhum go,·eruo : nao mtcr
\"teHJos nns suas eleil;õcs, não inill t·ricmos no s~u 
1·egimen . ini êl'a"; pr~stamos ~o E.stado O dental 
utn s~l'\"lÇO d\: n.uugo, de O.mJgo Slncero e desin· 
'cres:~ado; prcsttuuos-lhe dvus ~rMdes auxilio3, 
o auxilio do dinheiro para a·estubelecer c con · 
sollda1· a s suas finanças, e o auxilio ila. forçí• 
para manter a puz interna "libertai-o ll« anar
Chla. Como poi;; Ulllil ini.er\'ençiio t>io bem inspi
rada, feita com a tudhor von tade e franco acc.orJo 
de ambos os go\·ernos, póJc excitar a ntlpathius 
c odiosidades? . 

(0 S1•, p resitLJJ>t<: ton>a a occupar a cadeira 
da p>·eridencia.) 

Accresce que nos unicameot~ ~ustcntamos esta 
inten·en!),lo, este 11uxil!o, cmquunto o Estado 
Oriental quuer. . 

O ~~~. Rmr:lllo "'~ Ax r·n lUA : - Emqunn to lhe 
quir.ermos dor Jinhciro cll~ cstã prompto n rc· 
ceoor. 

O Sn. 11II~"bl:' na; A Ll>U·.IO.<: - Quizct·a que 0 
noiH·o olcpula<lo li(IIS olcclartuse Sé o E sl.ad<> Orieu
tal p e!rts suus circulusta ncias, pcl~ sua s iw açiio 
pelas rc t~õcs em •tuc so a cha com o Brazil niiÓ 
úe\'C mercc~r da nossa parLe t odo o inLer~sse? 
Noto l>av. ria. con\'cniencia da parLe do Brazll em 
olhal'mos com LoJa a consiueraçiio pam o estaJo 
daquella. r~public4 ? :s-ão temo,; inLere$Se em que 
ella se manten!Ja em paz, em <lUC tenl1a um 
gó\•ern<> regulal', em que niio fique cntregut> ao 
dotnini•J da ~naa·chia? 

~ Sn. Rmemo DE. ~;o;nn.\ O.\ : - I s to provO. q uc 
d~'emos occupar m•lt~arment~ a l.landa Oriental 
ate a conllrn.a•:iio dos ·.sccutos. 

O Sn. 1\-h:,;m:s DI< Aurt:II>A:- Ent.ão o nobre 
de putado suppõo:: que os estados r.unca mais 
podem curar as sua, molc;,lias! 

O SR. R1m.'1Jz<! n~;_ AXDRfDA: - O q1.1e .vejo é qno 
a dcspezn do E<tatlo Ot·tental contmua sempre 
.:\ exceder a rec~it.a d v,; êmprestim~s for4}udos .. 
. 0 SR. '!l.f>:,;pt·~~ IH; _.\1-YEIO.\ : - l$tc> não prO\'a 
que o mal ,;c r" ctcmo, ; as causas podem cessar. 

AinJa ha pouco tempo acabou aquella r cpul:>lica 
de t..r um:\ grande lnta, não p<}Je Rindll. reparar 
as ~u~s linan~a~: mas ·dahi não se põJe enueluir 
4f tt~ nao é poss1v.;l 51-ue as rcparl•, que as res
tubde•:a ~m bom ~. e q11e nó> eo•mo alliados, 
fJih~ cvucorr~mos t:lnto t•ara Ih·· nl·a Ja u ana 
)!IICI'l'& cruel que dnroll por tll.uto . l~:mpo, e que 
lhe ca~tsnu tnntos dttulnos, beru COlllO a ~)das a s 
repuuhcas do Prata, a abun.Joucmos a~ora em 
UIU monu:ut.o tcio impQJ·taut~, talvct deciSivo Para 
o seu futum. 

Aintla cstHmos mnit•> perto do a nno de 1~)1 , 
'{U<llodo tcnniuou a (::Uerra de ~luntevidéo; a indlL 
11s pa ixo3e> João estão inteiramt.utc nrrefecidas 
uaquell tJ. e~tado, ninda }m p rcj.uizos que não se 
t•1n~ })l)dt41o vencer, ha amhições qno aind~ não 
4.·~t.:w acaluuu.l~l$; o e:;paço Uo Uampo que tern 
ll~cu •·riclo u~ cnr.:'io nt..d boj e não t..eu'1 ·sido suffi
cacut.c vara upl't.:s•·nta r todos esses l>enefieos •resul
t,~dos <1 uc se Jcwm deõejar, e que de ordinario 
SilO ÍI' UçtOS U~ IHIIU l~nga pa.~. 

Que p1·ovu dcu·ntos o nobr~ deputado da in
::rutíuoio que uiss-> manifestar-se na Banda Orien
tal cou Lra uós? N ·i•> apresemou um só documento 
o(Jiciui, ~pena.:; rer~rio·sc a l nformaçv~s patticula
res . por ceotu incxs.ctas. Pois porque o B razil 
kaulo <le mandur uma esq•Ja:tt.lm no Pataguay, 
'1"~ tl'J?ha de passar· p~ las agnas da Repnblica 
Argeootina o .dn repubbca de B u6nos-Ayre.s, den 
l•gar a que os go\·ernos dt>s~as .republicns soli
ca.t a.ssem do nosso as necessariM e:.:plieações, 
vasto n <io ser um fllCtO de p"quena import~nda. 
póde·se concluir essa udiosldddc ue que o n ol:>re 
d~puLadv fez · men~.ão, mas qu" não provou? E ra 
muito natu1·al <'SSa ~:<igencia d<l expticat,:Ü<ls ; na
':eguva ou ia n:wegat u ma esqnadnL não pouco 
numerosa por nquelles rio~ , o que nii~ sendo 
muiw commum podia excitar, se n:io terror, ~érias 
inquieta~ões aos povos da.qudlas l'Cpubllcas, .c 
p<or isso nno seria pnra estmnhnr que os seus 
gov~rnos P>'c>eums~em indagar o~ mot iYOS qull 
ohriguv:io o Bra'zil a dar o passo qac deu. O 
govcrov brnzileiro explicou satisfaetoriamente :J.S 
razões do seu procedim ento e snas prt>tenções, c 
essas repubticas não oppnzer iio a · menor r eln
ctancia., a meno1· reslstencia á pas,ageul da n ossa. 
esquadra, que desembaraçadamt nLe seguio até 
onde o nosso enviaJo julg~u conv~niente , sem 
damno ~lgum ou desar pm·a nos . . 

O racto de Sll bio· pelos mesmos rios um vapor 
de .gucn·a do Puraguay niio· a 'Uona o ass~rto du 
nourc ucputaJo, porque um \'apor nãv é o mesmo 
que u1na csquatlra, nio poclia inspirar os t"Cceios 
<tuc lnspirarin gra11de numero do vaSQs de guerr<~, 
p•·cpnrados pnra entrAI' em umo. luta. 

' 'vlt.<md<> ao esta•.lo da n oss:\ dh•isào em )lon· 
t~vid.;o, eu direi, :;,·,. preside nte, que os ~P.rviços 
que c,;siL •livis ilo tem t>r~st.BJ.o áqttellc paill n>iO 
podem set" posto>~ em duvid!l; n Jisciplina que 
"lli tem aP,reSIJntado essa úi\'islio fàZ honra oi. 
naç.io brnztleira. (Apoiado$.) Todo o tnundo re
conhece isLo, mio ~;ú na Banda Od cntat com<> 
utcsruo c111 atsuns paizes da E uropa. 

Tenho !idn vudo:i pcriodicos <>uropoos em q_utJ 
se faz justiça ao compo;rmme~to da nossa di\·isao, 
e nessas mani fcstaçõ~s nii.o H q ne a sua· estada. 
exeitas!'C no Estado Oriental os odio:~idades ou 
:mtipathias de que Ca.llou o nobre deput.ado. Por
que um ou outro i ndividuo po<sa não cstnr sa
Lisreito com a nos<a intervenção, não se segl\C 
que o pniz 111io esteja. E' precis.> s aber sa o 
go,·eroo e as cnmaras que represent.iio essa nação, 
se a imprensa estão. satis feitas: se, além disto, 
aquclles que silo ntlutraes e q tte habit.ão no pg,i:z, 
como, por exemplo, os indivi<htos . <J,Ue formão 
o corpo do commercio estrangeiro, JUÍZO$ por 
cerLo i mparciaes, se acbilo contentes: Todos, não 
direi unanimemente, mas em gerul, concordão em 
que foi uma. f•Jrtuna !>ara · aquelle e:;tado a nossA 
intcn·enção: ella concorreu .,ara :l ntantença da 
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orllem c segurança d os ciurulã~s. poupou o der
ramamento de sangue, que seria inevitnvel, e 
CODCOITCU de Dll{Uilla SOI'tc pnta· prepara!: ~O fu 
turo o estabelecimento de um governo ma1s l'C· 
guiar. · · · . 

0 Sn. RIBEIRO D& ·AxDIUD-': .-Pata que CSti\S 
refiexues? : Quem 6 que disse aqui que n nossa dl
visão tem tidô alli mão procedimento? .Protesto 
rontt·a Isto. 

O Sn. ME.-.;:nES DE ALl1EID.\ ; -Logo, não temos 
da•lo cnusas, p rovocttdo iogralid<ies. . 

O Sn. fuB~o· DE ANon.•o.l.; _;_ E ntão uão hll 
indh-iduos ingratDs? · 

O Sn. M=Ell DE "Au<&JD"- : - Niio .Se trata ·ile 
individuos, e sim' do · gover:no que · rcpres_ent.a a 
n ação. Que importa c,tuc haJão 20 ou. 30 onentaes 
que 'nfio gostem da tntcrvcnçi!o. do Br:tz!l? Is\:' 
sl~nificn alguma cousa? O que 1mporta. e a opl
nhlo do ~;ovcrno, das camarns, e da m1prens.'\ 
do paiz· em summa.. . . 

O Sn . . IhnEtno .cE A.-.ollADA : - A imprensa tem 
f.1.1lt:~do.> cootrn. 
, O ~n. ME!<DES DE ALliEIDA ·: - A' · e:oo;cepção de 
um ou de outro periodiC9, em geral n imprensa 
de Montevidéo c de Buenos Ayres tem feito jus
ti{'.:t. ao nosso p rocedimento, ú. pc-l itica do Brnzil. 
· O Sn. l?1m~n.>E::<TE : -PeçO no. nobre deputado 

<jUC $e cinja lUIIÍS Ú. matcria. Cm diSCUSSÜ.O; agOr<\ 
n :ío so tratn dn nossa intervenção · nos nf!p:ocios 
tio Rio da Prat.tt. Est.1 mesm(l. obscrvaç1io fiz !lO 
or(lilor · que o precedeu. 

O · Sn. M~::::<nzs DF; ALlu::rD.~ :-Perdôe·me V. E :oo:., 
cu estou r.spondcndo no aobre deputado que fallou 
sobro um •>!J.i ecto que tem r elação com o orcn
mcnt•l do ministerio da guerra, 1sto é , a. divis1io 
brozi!eira que Ee acha em ~tontc\'idéo, sob•·c n 
qunl o illus tre deputado !cz ccnsidcmçôcs que n5o 
JlOSSo deixo r passar sem -reparo-

O Sn. l'nEsm!l::<TE.: -Eu fiz igunl ob~_er;nção a 
esse Sr. deputado. N'fio me p1.1·ece que-~ja nmit.o 
curial cstar·se· tratando a:;ora· da inter\iéncão. 

· O !:"n. ME.."<D&S DE AI.liiDDA; - Pois eu, pa ra 
obedecer a V. Ex. , porei termo aqui ao meu 
oliscurso c pc~o ·ucscu!Jla a Y. Ex.· se otrendL .. 
~ O Sr. :Pin.:smEXTE:- Ni'io me otrcndcu em cousa 

nlguma. 
· O Sn. ME..-.;:oJls DE AI..\UlJ]).\: - Quero dizer, so 

otTcndi no rc::;imento. Como o nobre d(>putado 
nntcccdcutcmontc ~iuhàfallado sobre esl.ea»Sumpto, 
cu entendi que procedia de conformidade com o 
1·cgimento r c•ponolenllo, como membl'O da o>m
m issão, :\s obscnatues .que !cz este nobre depu
tnclo; lllBS entendendo Y. Ex. o cont.-nrio, resta-mo 
s•; finnlisnr aqui as obscrYaçues que tinl1a a r,1zcr. 

''iio sen·indo; e quo os •·cc•·utatlos sc•·vem :is 
vezes 8 ou lO annos . .. 

O Sn. :M:rxtSTno DA úu~;mu: - :Xo,-c. 

O Sa. PAuLA· Rt.PnSTA: - Dcm, no,., . onnos· 
Ora, senhores, eu sou· o primeit·o · a.r~conhceer 
que,- nttentas ~ertas circumstnncins que ~omioilo 
entre nÓ$, não é · possivcl rapidnmeútc dar·se 
bni:ta R . todOS aquelles que têm COncluidO O SeU 
tempo de servi~o no C:t)!rcito... · 

O Sn. · ?.:ln."YSTI\0 D.~ G l:EllM: -E' verdade. 
.O Sn. P AoL,, B.\l'TIST.!.; -:Mas penso que no 

systema que se tenha· .n ltdoptar para ir-se re
fazendo o exercito, alguma CQUS:l S<l . pôde fazer 
para se mclhoru a sorte desses rerrutados e votun
t~rlos que hnjíio com~letado o seu tempo de ser
••ço; e estou qll;e na o_ se_ d<-vc r t parar q11e eu 
fa~a alguma ma:u!estacno 11 favor "delles. E sses 
homens procurão quasi sempre os depu tados para 
na eúrte pedirem poc ellos, nprescntando a razão 
em. que se fnn~itó o alcançarem·lhes justiçlt; se 
o de11utado, pcd1ndo por alnum c!cUes ao ministro, 
alcança baixa, nhi tem c~lc o batalllilo á sua 
porta. Dahi resulta que so al:;uns desses ; olun
tarios e r ecrutas ~lll quem por clles se empen!;e, 
apenas ncab:;;o o seu tempo, nlcançiio l1a ixa ; 
uquelles porém, q ue não tem protcctores, serYem 
por tempo. indefinido.. .. . 

O Sr.. At>RJGto · Gur.m.'n;\1::'3: - ·ifmos soldado.;. 
de !S nnnos rle serviço . · 

O SI!. DM~DÃO:- E' ,.e,·dado. 

O S!l, PAUL~ R<PTlSTA : -I>~ixo i,;;so ·pois ·>• 
consideração de S. Ex.; suo li penas observações 
que fnço ; se merecerem ser aceitas, estimar ei bas
tante. N:'io sei ~e mc~mo p or um decreto seria 
i sso .melhor, digo q ue não sei ~c serí:.. is;o melhor 
por um decreto, porque 110 regimen militar cu 
concebo llCrfcitnmcnte que b a materias oue ·mais 
so devem deixar ao ct·itcrio, ã illustriír.iio· da
<JUClles qnc eslltbelecem c zeliio a disciplinn mi
litar <lo que cstabelecd ·ns· por leis ou decretos 
(ftpoim.los); e talvez mesmo que jó. se tivesse 
comprchcndido isso n 1·csp eib d~ ·certo pouto em 
que nilo ql\CTO fallar .. 

Parece·me, pois, quo sem diffi~uldnde se põ1c 
r egular este assumpto, <le m odo que as praças 
que acnb:uem o tempo de serviço tcnhão baixa, 
gna.rdada c erta ordem em rc1aç:io no tempo ; assim, · 
por exemplo, hn,·cn do no>os l'ccrullt5 que possilo · 
refazer as .fileirtrs do <>xerci ío, !lcverúõ ter !Jaíxa, 
d'cntrc os que ~omp!ctücilo o tempo, aqucllcs qne 
süo mais nntigos on . ser\'cm mais tempo além do 
que dcviüo scr\'ir. 

O Sn. :\lxxL~Tito n.t Gc],!nn.,:- Isso j:\ este~ 
ostllbclecido. 

O Sn. I'M:L.t Il.\PTis:r,,;- Bem. Uns lcmbmrci 
o Sx·. Pàul<:< :aaptl .. t.u :-Sr. ·prcsiJentc, aindn que é clnl'O que nqucllas prnç.ns que, acn-

não venl1o intcrpellal' o nobre minis tro da guerr.n, bn<to o tempo · da. l ei, u:io qúerem se cng:>.ja.r 
mru~ apcJ10S apresentar algumas obscrvaç;j~s a voluotnrinmentc, e continu:;;o n servir f0rçndos, 
l'cspeit<J dos ncgocios dn re]ln.rtiç_üo de s. E~.. c nu o pcreebão a. gratititação quo a lei mare.'1. pam 
e ntregar no crlterio · de s; ·Ex. justas r.~ziics quo o cnso de novo engajamcntc volnniru:io, como 
t endem . a acall:..r com injusti~as revoltantes, c cfl'ecti\•amcnte tem aco ntecido. 
estabelecer a igualdade e a moralidade pratica. o sn. !I!I::<IST!l'> DA Gt'ERrt,\: - l\1io hei do con-

. Prineipioroi, Sr.· presidcnt~, fallnndo sobre os sentir qttc isso se pratique ma1s. 
engajamentos e recrut~mentos. Sei que o ante- o s11. PAt;LA D.u'TlSTA. : - Esta resposta do nobre 
cessar. do S. Ex. já. alguma causa . baTia feito -marquez nlinis tro da guerra UlC satisfaz; porque, 
nesta parto tendente n melhora.r n sorte dos r e- senhores, se não . é possi1·e1 que repentinamente 
crutados c -engajados, todavia entendo que alguma se d<: bal_xa a lll!l cr~sci_do . numero de pr'!-~.as. 
consa mais se póde, c se dcYc quanto nntcs fazer, cumpre ao menos mod•licnr c nLteuuar a sJtu.a-
}Jara que nilo continuem violencbs que se não ção dellns,. fazendo-se .com que os soldados co-
cxplieãa senão pelo gosto do commcttcl-as. l nhe~iio que se uma -drcumstancia imperioso, se 

'Snbc!llos, qnc os voluntadoa Jldio obrigados uma razão de impossibilidade é que niio per-
a sornr por G llnnos, findos os quaes, se <}!lerem mitte conceder-lhes bnix:. immedintamente, no 
engnjnr·se de novo, 1·ecubem unm _g•·atifica~ao que menos o govc1·no em suas justas intenções não 
llie.s Tni sendo dada em proporr.uo ao terup_o ~ _ ~rmi!k,. .,2....II.fuL.q•\cr -ncsar lltee as gr:rtüi~r · --

~lto-8- - · -- -- -- - - 3'2 
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SEi;SAO E~l 20 DE JULHO DE 1855 
que lhes competem pel:t c;JnCinua~iio de seu$ 
:ser,.iços, e .•• 

O Sn. :?>b:-."ts-rno 1),, Gt:Enn" : - Tambem p<'nso 
assim. 

0 SR. P.u:L.I. BAPTIST.!. :- I\fuHo me li~ongea O 
accordo de Y. Ex., e re:ila-me sómente dizer qne, 
procedendo V. Ex. Assim, \'~rã crescer o numero 
ilos volunts.rios ; pois eu conheço na minlla pro
vincia pessoas que resistem ao desejo d~ se offe
rec~rcm cc-mo voluntaa·ios, t~mendo G"Se futuro 
incerto, sem a menor sombra de garantias e de 
n tten çiio a quaesquer reclamaç<:;es. A medida, 
portanto , é simples , justa e conveniente 
u necessidade de se obter serviços wlnntarios, 
que ordinariamente são os melhores. 

Tocarei ag~ra em outro ponto, e é a respeita 
da ilbn de Fernando .. Tem bnvido> muitas con
testações a respeito de ser essa illln um pl'e· 
sidio militar, ou não ... 

O Sn. 2\fiXISTRO D.~ Go>:mu. :-E' presídio milit:a.r. · 
0 SR. PAULA. BAPTISTA: -Não tratarei da ques

tão se essa ilha é ou nii:o presídio mili~ar. Seja 
pt·esidio milit>lr ; mas neste caso o . governo que 
publique disposições, dê regulrtrnentos pelos quaes 
<Jssa ilha se reja, e os comman>iantes, o~ subal
t.ernos e a guarniçiio que fórcm para ella tenhuo 
direitos a respeitat· e obrigações a cumpri!· (apoia
dos), comtanto que cesse este estado . de arbitri6, 
de irresponsabilidade, esse estado anormal e in·. 
definh·el em que tem vivido aquella ilha. · 

Lembro a V. E~c o estado de muitas de nossas 
f<>rtalezas, arruinadas, de3montadas, e quo.si em 
completo abandono, ao ponto de ameaçarem ficar 
reduzidas a nada, bem como as ·de . Itamaracâ, 
Cnbedello, 'famandaré, e outras cujos nomes mo 
niio occonem. Ora, existe no orçamento uma 
''erba para obrns, e, segundo penso, não ha l'azão 
par" que· s~ niio cuide da conservaç1io dess~~ 
<ldiiicios, ou. antes fortificações militares, que jü. 
.:;x..istem e dat>io de antigos tempos. 

Direi tambem alguma causa a. respeito de pro
moções. Tenho ouvido muitas queixas a respeito 
de promoções ; bem sei que esses queix11me!; se 
l'eferem n administrações passadas com que S. Ex. 
nada tem ; toda;ia corre de minha parte o dever 
de alguma cousa dizer a tal respeito ; porque 
.amo a j11stiça, e para realisal-a concorro sem
lJlre com meus pequenos esrarços, com minhas 
'fracas observações ; tanto mais q unn to mui ta~ 
,·ezes o superior não pôde ou,·ir as queixas de 
Jieus subalternos. 

Animo-me, Sr. presidente, a fa7.cr M.5ns obset·· 
va~ões, porque sei perfcitament~ que o nobre 
ministro da gu.erra ó por habito, por genio, e 
por illustrnçno, disciplinndor (npoiacl?S), os seus 
serviços prestados ao pai~ silo conhecidos c npre
dndo~ devidamente por tollos (apoiados) ; c então, 
-senhores, eu penso que a ju.stiça do~ superio· 
a·es muito concorre para u disciplina; cu penso 
mesmo que o des<·jnr o respeito, a adbcsüo c a 
'l~tima de todcs O$ subordinados por meio de 
um flrOcedimento sempre regular, j u~to e louva
''Çl, e um desejo nobre •. (A,l?Oiados.) q ~obre mi
lHStro da ~nerra fará J ust,tcn ú. rectodao de mi
nhas inten~oes; jó. disse quo não o Tim interpellar, 
nem lançar-lhe fllltns quo realmente S. Ex. não 
tem cornruettido ma. unicamente lirnil.:lr·mc a 
.considernções 'l,Ue pDdem achar acolhimento da 
parte de S. E~. (Apo~dos.) Pol'l.anto, sem en
trar em detalhes, qu.:.ro suppôr que em geral 
muitas dessas queixas sii:o infundadas ; m:&s quel'o 
tambem suppôr que todas o não são ; e me jul
gando incompetente para apreciai-as uma a uma, 
tanto mais quanto a conducta do omcial e outras 
eireumstancilts entrão na apreciação moral do go
verr.o, contento-me com o esperar que o nobre 
ministro attenderi<. as instas reclamações. (Apoia
dos.) 

São ess:ts, St·. presidente, as observações que 
tinba a fazer sobre a repartição da guerra : não 
sou profissi o na!, e por conseguinte não admira 
que muito mui,; do qne i,;so. nilo pudesse dizer. 

(> S.-. ~~UI'qUCZ dO CtsXiLUC (tninistJ'O da 
gucn·a; :-Sr. presidente, principiarei por agra· 
decer aos 11obres deputados que t.clll !aliado sc-bre 
o orç·amento da ·guerra a maneira porque me 
têm tratado, c estimarei ·não dc3merecer ao wn
ceito em que elles me t!lm. Passarei al!:ora a 
responder a;; poucas observações que se fuerã1> 
sobre alguns objectos da repartição a meu cargo, 
porque a respeito do orçamento ainda so não 
disse uma só pnlavra.. (Apoiados e ~·isac:!as,) . 

O nobre deputado por Pernambuco, quo fnllou. 
em ultimo lugar, disse ~c o~ saldados da nossa 
divisão auxiliadora esta,.ao em Montevidéo como 
que em ·estado de sitio, porqua não se po
dião separar dos seus q uart~i~ sem so trrerem 
csp:lncamentos e até serem às ve~es nssnssiru;.
d(>s. Eu entrei ha muito poucos dias oara o 
ministerio. como a camf>!'!l sabe, e niio achei na 
reparti~âo de que me encarreguei f~cto algum 
desses que faça. crer quo os nossos soldados são 
maltratados em :Montevidéo :pelo contrario, dizem 
as participações offiáaes que elles siio estimados 
e respeitados. 

E' porém natural que haja tal ou qual ciuma 
da parte de alguns orientaes inconsiderados ; 
ciume que sempre apparece quando trepas es lran
geiras estacionão em qualquer cidade : mas isso 
me parece qne não é mottvo para di:<e~·-s.., qué 
os nossos soldados estão a!li srtiados c maHra· 
tados. {Apoi<tdos.) 

A respeito da maneira porque os nossos sol
dados sao alli tratados uo hospital, não me ~nsta 
tllrnbem que no hospital chamado do convales
cença tenba havido maior numero de mortes do 
que nO' hospital geral, e nem mesmo tenho co
nhecimento desses hospitaes de con ''alcseença. Os 
corpos C•Jstumão ter pequen&s enfermaYie.s onde 
são tratados os soldados affectados de leves en. 
fermidad':_s, que para curare.m-se niio é preci~o 
que t~nhlio' entrada no hospatal geral ; e entuo 
não é poSBfvel q 11e nessas enfermarias ten ba ha
vido maióT. numero de mortes do . que no hos
pital geral, como informitiio ao nobre deputado 
a que me refiro. · · 

J ã tomei alg~~.mas medidas para saber se o 
numero dos medicas que tratito dos doentes ness<t 
hospital é eorres1.1ondente ao numero dos enfer
mos que alli estao ; e espero as informações que 
pedi para tomar mais ~tlguma providencia que 
por 'l'entura sej:t necessaria ; mns até agora n'1o 
me consta nada contra o bom estado desse hos
pit:l-1, e nntes tenho recebido muito boas infor
ma~iies de todos os offieiaes que da\li têm vindo. 

Fallou tambem o nobre deputado por S. }>nulo 
sobre o estado da fortiílcação de Santos. Hn muito!!. 
annos que nilo vejo essa fortificação, mas na 
ultima. vez que 11lli estive ju ella se achava poue<.> 
mais ou menos no estado. em que a· descreveu 
o nobro deputndo, ao qu.a.l declaro que até aonde 
che~ar o orçado para essns despezas eu hei de 
pr9curar attender a essa. necessidade. {Apoiados.) 

O nobre deputado por Pernambuco fallou sobr& 
algumas queixas que tinhão ehe"lldo no meu co
nheci mento de officiaes pretetid<>s em di ver.sas 
promoções. O nobre deputa!) • salxl que scmpro 
que ha promoções apparecem queixas de preti
rições da parte de olllclaes que sem fundamento 
se julgão corn direito ao accesso de pref~renci~ 
a outros; posso pol'lim . certifiear ao. nobre depu. 
tado que até hoje ·aillda não chegou. ao meu co
nhecimento nenhuma dessns q11eixas que sejo. 
fundada na razãQ. (Apoiad?s.) Algumas tenhc. 
recebido; mas attendendo á-posição dos qneixosM 
na rclaçiio de antiguidade, e á Sllll conducta nos 

_corpos, entrei. no conhecimento de que elles niiO· 
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Coriio preteridos, como suppoz~ra:o. Alérn disso, 
a: earnara sabe que a prom~ao dos postos de of
fiei•l superior .é feita, parte por antiguidade, c 
parto por _merecimento; e é na; promoções desta 
especio que quasi todos os não contemplados se 
suppoem preteridos em Sdu mereclmemo; como 
porém o governo é o juiz. do me~cimento, c mui
tns· -vezes na. igualdade de habilitações, o governo 
tem a !or~osa Jlecessidade de decidir-se a favor 
(te um e contra os outros; res11lt.&lldo dabi ·que 
os qua n iio são preferidos se jul~iio sempre pre· 
terides. Ora, oonliecendo, como conheço, o pesSOAl 
do noss6 exercito, por isso que tenho tido a. bon.ra 
de õ · :ommandar~ por_ difi'.,renb~$ 'YCzes, posso nfian
çor :1. carnara. que hei de.p,.ocurar que.nto me for 
possivel não da.r motivo à queixa~ de semelhante 
especie. (1-t>.,iado$.) 

-0 Sn. BLU..-.:Dlo :--Isto ao menos é um~ con
sólaçüo paro o exercito. 

O Sn. SrQuErRA' Qu:Ono7.: -O nobre mi~istro 
go:.;a. de uma reputação de rccto e justiceiro. 

.O SR. MAJlQGI':7. DE C.n:v.s: .;... A respeito dos 
soldados que acabaMo () seu . tempo de serviço 
niiQ se quer.em engajar, e que· pór isso se lhos 
niio d:l. a. grati!i.caÇãc a que ttm direito aquelles 
que se engojiio por tempo definido, cu entendo, 
coul~ o n<•bre · .deputado .que a~bou do -r:.nar ; 
que o soldado que por círcumstanclas do serviço 
não . póde ser esc\lSO,. e ao qunl não convém· en
gájar-~e, não deve ser pril·ado de alguma 'l"an
ragtlm em r emuneraçilo de- sua continuação no 
serviço sem engajamento' Já dei ordens nesse sen
tido p.:~ru que emqnnnto não pudemm ser dis
pensados do ~ervico os qu~ tem acnuado o seu 
tempo, se lhes d•i a (!ratifi.e!l.~ão dinl'ia a 'l_\\e t<im 
direl to os engajados. • . 

.VoxE>: :-1!uito bem, muito bem. 
o S-r • . l\IcJ.lo F~·o.nêo : - Senlrores, nn 

posi~üo expectante qu(\ · en tenho conse~vndo dll· 
rnnte es ta sessão, a. cnmaro ter-l segura.méntc npt·e
ciado que um dos pdncipaes motivos po•· que-tenho 
dirig idn algulllns ceusu•·as no gabinete· actuol é 
seguramente porque · clle n5o tinha. definido 
n sua posição, pelo meno~ a minha intellígencia 
niio enxerg,.va uma situação franca c bem· de· 
linid:l , como convém qu~ tenha todo o minis teno· 
Cltl um govct-no constitucional; ent.rotnnto a si
tuação vni-se clareando unt pouco, c se a minha 
posiçüo nté nqui e~a · expeclnthn, reconhecur(• a 
cnmnm que natu•·_alment.e n esta · sitnnrão sou obd
gndo n manter-mo e a csp<.'rnr -~los factos, a 
' "cr se com _ c!l"eito cl'cs se rc!llls:•o pel:~. mnncirn 
-p<'r que se >:lo enunciando c seguindo seu curso 
eomo 6 sabido. · 

E' \lldifferentP, Sr. presidente, que as medidns 
que ~u entendo necessarias no meu pni7., ao dcs· 
envolvimento do systemn r cpresentnti<'o, princl
r.nl condir.ao de ordem, c segura prosperidade .!-n>o 
inditrerente, repito; que essas mcdid..'IS pnrtào clcstn 
ou dnquclla opinino; por m:l15 de uma vez te
nho dito que o rninis tcrio que ll3 realisar, sej:~. 
cne· qual fõr, terã o meu voto. (.ipo iaclos.) Ht.>l 
<lo Sl\Stcntar ~st.a proposição porque clla é filba 
de con\-ie~ões profundns, é ftlh'a . dó sentimen~) 
desinteressado com quo tenho servido sempre .ao 
JllCU' p:lir. na humilde p:~sit.l!ó-·que occup:> nelle. 
J:."1 v<J, portanto a camara que quando não fosse 
esta clt·cnrostancia, em présetJça do nobre m:lr· 
quez_'que· está. hoje :1. tes\Jl dn ~eparticão da g\\cun, 
c que · pnrn ella entrou ba tuo pouco tempo, ~c
J.!:Ul":\mcntc serill pouco nobre que eu viesse -fazer 
opposiçllo a s :·Ex.; rcc<t~ar-llie os meios que clle 
entend~ indiapcn1111.veis para o s<>rviço da ~ma rc
Jll\rl.iQI,O, &em qno S . E"- lenha prnticacio actos 
•JUO m ereçoto roprovaçilo; fie ·nilo tenho molivvs 

__ .....Jillr4...~ çoutlançA ~m .• , 
.:urta atlmhti•trflç~o ntlo tem dado cau~a p.ar:1. \\llll\ 
lll'IlO•Içi\o ju~t~. t·"J•Oi<ldos.) 

Tomando, prJrém a palavra.- contra, St. presi
dente, esperava eu ouvir-algumas obscrva~ões de 
um nobre t.leputa.io para responder-lhe eonvenien· 
~mente, por iS60 que elle me b:~.via prevenido 
em particular que trataria de IISSumpt.o ~m qúe 
eu ndo podia deixar de tomar parte : entreta.nU> 
C<'lmo me couba a palavra a.ntes . de ouvir esse 
honrn.do membro'- toma•·ei a liberdade dAl !azlJr mui · 
poucas ol.lservaçoes a S. Ex. o Sr. minil;tro d~ 
guerra. 

Senhores, eu louvo a solicitude com que S ; &. 
tem procedido desde que· · en~rou para sua r epa r
tiç:1o (apoiados), cassando esse numero extraor
dino.rio do- licenças que eu e alguns d os meus col
lcg.lS havlamos eensut-ado na admln!straçào de> 
seu antecessor. Não quero d izer que todos esses 
militares q ttc se achA vão assim licenciados do ser
,·iço estej!lo . no ca.o de ser novamente cha ma
dos a elle, e esto11 certo que muitos dolles teri11o 
motivos, e motivas muito fundados, J>.tl.rd obte
rem ess:1. licença do antecessor tle S. E!t. 

O Sn. )fzxisTno D.,· GuEnn': ·-Nem todus.furüo 
chamados a serviç~. · 

0 Sn_ !.\Io:Lr.o. Fn.<,;co,: - Sr. presidente, eu não 
PQSSJ deixar de unir a minha voz á do me•t no
bre amigo deputado . por S. Paulo que hoje o<:· 
cupon a attcn~iio da eamar" estranhando que 
continú.c ainda o systema . de recrutamento en1 
viga c entre nó3. E' · para lastimar, senbm·es, q ne 
esse sydtema de caçada humana continite ainda 
n.pezar de tuclos os es!or~os que se tem feito para 
regnlarisat· e tornar justo c proporcional· o tri
buto de s:mgue com que cada citladão b~il~iro 
deve concorrer. Por mais de umn vez n esta ca
mara· se tem apresentado idéas tendentes a re
formar semelhante . systema. · Desgrat-adanieilte 
por~m a discussão clella.s tem. s ido · retardada e 
demorada, c afínal continúa esse recrutamento, 
que em ·ultin:o.resultado vem .a pesar unicament e 
sobro a cla.sse mais desvnlida do :pa~·. (Apoia<:los. ) 
O nob.-o deputado jli o disse, e eu repetirei ainda, 
porque o objecto ó importantíssimo, que a con· 
stitqição_· não isenta cidadão algum do tril:mto de 
sangne ; to>dos os l>razíleüos s:lo obrigados :l con· 
correr com clle, e é por isso que e u- tomo a li· 
berdadc de chamar 1\ attenOF1o do nobre minisb·o 
da gucrm sob,.e e>io assumpto, podino.J.o-lhe, n>1o 
qno res<llva esta questão cu• uma· sessão F• tiio 
adiantada como c~tn, mtlS que, uo iuten·atlo 
dclla, consultando ·o~ trabalhos .quo jü. exi~tem 
formul:tolos il este respeito por ca.paci<lndes pro· 
fissionnes, c mnito COUlf?etcntes, r esolva esta que;;· 
t:.io em ntn scntitio m:us just.> o equif.ati\"o. 

Tcnlto ouvido uqui que. eomponclo-se o nosso 
exercito do unico po;~ool l"ccrutavel no paiz, nüo 
se podem ilis[lens~r os castigos corporaes, ()tto 
cs;cs cn~tigos podem e dcYcm. c • .mcone" muito 
pam a inJis.Posição que geralmente se encontra 
para, o scrnço das nrn1as. . 

Segur:omcnte, Sr. prc.sidente; n:1o se pó<lc con 
test.'\r q_ue o cidadão brazileirQ, como quo per
dendo os direito3 que tem· desde que passa a 
fazer parte do exercito, queira .\"Oluutariamente 
pertencer :t u1nn classe na .qual. de um dia . para 
outro põde solfrer Ulll castigó a-viltante como ó a 
chibata. 

O nobre deputado PQr_S. Paulo disse nqui, e éll 
creio que ningnem- lhe poder.á C<'lntest:u·, que o · 
primeiro Ol:ercito hoje conhecido, ou pelo menos 
uol dos .mais bravos :e:~:ereitos d a · Europ,., é se
gurll.lllonte o franccz; -c entretan~o, Sr. prçs idente,. 
esse exercito não soJTre-o castigo. da - cliibatt~. E m 
Fninça 1az-se o recmtamento-po1· meio da con
scripçâo; todos os cidadaos .fra.ncezes. são obri· 
~a.dos a apresentllr um titulo -que prove que na 
tda."de com etente tirou a. sorte ou. a u o tri-

' " 1sen :> c e, sem ustiç:l, sem . o 
odioso q_u() s~gue; o systema h-raeio.nal e injusto 
que entre nós regula t(io importante m:~tcria. 
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Para que o cidadão ít-ance" obtenha qualquer 
emprego publico é preciso mostmr que cumprio 
o preceito da lei, que f~ i soLJ.ado, ou que de1xou 
de sel-o porque a sorte o eximio disso. 

Ora, porque rru:iio não se ba de f<J.Zet· ilsto entre 
nós? Alli, quando o cidadão enl.endé . que niio 
deve prestaT este servi<;o, contribue com. certa 
quanha, e o governo, ou companhias que pnrn 
e~~ fim existem, se encart·egâo da substituiçào 
mediante uma quantia, que, dadas certas circum
staneias, e pequena, e creio que em caso nenhum 
excede a 400$, ou 1,~00 francos. Creio, portanto, 
que com um pouco da vontade facilmentd se con
seguiria um rccrutamenoo mais equitativo entre 
cós, embora so niio adapte em toda~;.~as suas 
partes a pratica de nações que em taes casos 
podem servir de nonnn. 

Já se disse hoje na casa, e muitas \"Czes se 
tem rcJ.?etido mesmo nesta sessão, que no exer
cito e:x1stem praças com 15, 20 anno3 de ser
viço .•• 

o Sa. MI='lSTl10 f!JI. GU!i:RlU :-Com tantos, nuo. 
O Sn. t.r~LLO FnAxco:- A. l~i determina one o 

serviço seja por 9 anno~; mas não b.ave11do· pes
soal para se substito.ir as praças que t~m. con
.cluido o seu tempo, vê-se o governo na. neces
sidade de infringir a lei, fazer uma violencia t>.o 
cidadão, obrigaud~-o a um serviço a que elle não 
é mais obrigado. Isto é revoltante e fundado 
motivo para que não haja quem queira servir; 
porquanto ninguem quer ser victima. da. mã. fé 
<te um contract<l, nem estar sujeito á. .lei militar 
<!ternamente; n5o é possível que um cidadii.a se 
r~solva a aceitnr o sernço das armas quando, 
alem dos castigos muitas vezes injustos e arbi
trarias de que ella -pôde ser victim a, ~ão tem 
~ertezn. de que em um prnzo certo ha de volta\' 
ao est<~do ordiriario. Convém pois regula,; o re
<!rutamento, e o rico que est!t. por esse íacto CILS\la.t 
1iv.re de semelhante onus, que pague no menos 
.corn dinheiro q.11em o Toi. sttbstituir; seitdo este 
imposto reparttdo por todos, não !altar:t quem 
sin·a, e o exercito poderá .compôr-S!l de um 
me lhO r pessoal, offerccendo melhc.res garantias 
M serviço J>Ub!ieo (apoiados) ; a injushca é em 
minha opiniao a causa principal da negação para 
semelhante serviço. · 

Senhores, ·em outra occashlo oeeupei-me aqui 
targa~ente c<>m os ncgocios do arsenal de guerra; 
pcrm~tta a camara que dig11 ainda hoJe a este 
rcspe1to algum&s palavras. O nobl"e nunistro da 
guerra fazendo para aquelle estabeleeimealro a 
nomeação de um eidadiio que não conheço mas 
que considero pelas· informa~õcs que tcllho: como 
muito 'h"'bil e honrado pnno cfcsemponbnr as 
f11nco;.ões de -ç-ice~dircctor, pareceu-me quere• cor-
1"i~ir _ alg11ns abusos que por ycntura ain1a. alli 
<JX1stao. Sempre qu.e esf4be!ec1mentos tio tmpor
tantes' como o arsennl. de g11erra J.lOr onde se 
escoão grandes quantias, tiverem a sua frente 
ddadâos zelosos e intelligentes, seguramente os 
abusos hão de diminuir. :Não qllero reprcdu~ir 03 
facto~ que têm chegado ao meu conhecimento, 
por tSso que tenho esperança de que a admin is
tração quer ~xtirpar os abusos que J;!Or rentut·a 
8inda existi'io, e infelizmenb se derao com es
pa!'toso escandalo naque!lo estabelecimento; direi 
umeam~n!:C a S. Ex. ~ue os fornecedores do ar
senal hgao-se entre s1, fu;r.em uma especie de 
<:ampanhin, ora um ora outro "Ç"ai fa>;er um o.ll'<J· 
re~ist!_ento, ca_da. q~al mais caro, · at.ó que a com
mtssao se l"eJa. obngada a aceitar o ofl'<lroetment) 
que o primeiro, de eombln~o com todos\ apre· 
sentou. Esses negoeia.ntes ou slio insplraaos ou 
têm alguem qnc S. Ex. deve ter em muita ~on
s!d!!raçu.o, que lhes di~ o que s~ passa n!l repar
ttçao. Quando o gorerno precisa de qualqa~r 
genero, esses negociantes sabem imrnedíatamente, 
vão ao mercado e compriio tola a quantidade 

que. lta desse genero, e depois -vão olft~recêl-o :P')r 
nqlul!o que lhes faz conta, quero dizer, impoJido 
ao go\'"ernO, porque iõ. não existe no mercado & 
genero. Ora, este abllS~ pó de ser preve11ido de 
algum:\ maneini ; não pooerá. ser prevenido da 
todo em genero"s cuja necessidade fór immediata. 
mas naquelleR d~ que o governo nü<a tiv~.- im
mediaLa neccs;;idade facilmente pàde ser _prevenido 
o abu;o, encommendllndo-se pa.ra a Europa .•• 

0 Sn. Mil\ISTno D.L GUERRA:- Já. está. estabe-
lecido isto. · 

O Sn. ::lf"'w.o Fru~.~<co: -No relatorio ·do S•·- n.
minidtm da guerra: se diz .que se ia f~el" isto. 
mas a tê agora ~uido que. llão ·se fez nada ••. 

O Srl. IlfrNrs-rno n.~ GoEnn.&.: -Já ha alguma 
cousn. 

O Sn. MELLO Jo'a.~xco:- Tomarei a liberdode 
de chamar n attenção de S. Ex. p:~.t·a um· fact> 
q11e em minha opinião deve merecer algnma 
attenção. Peço a ti. E:t. que se entenda com o 
seu collega da fazenda aftm de que · se pagne 
com mais·· ex.:\ctidiio os salarios dos operarios do 
~nsen~I de gllerra, porque consta-me q 11e ·em 
consequeneia da demora de semelhante pagamento 
esses operarios, que vivem do seu t~ab11lho diario, 
v~m..s~ no. p~ecisao de rebater seus peque nos or
denados; dis~erão-me mesmo que ha uma especie 
de :tSSOciação que ha muito ~sp e cu la com esses 
rebates; entretanto, como felizmente ha dinheiro. 
desde qlle esses trabalhadores· receberem· todas as 
semanos, ou de 15 em 15 dias o competente sa
lada, fican\Q livres da imp03i~li:o doi! taes reba
tedOl"CS .. 

Senhores, qu11ndo tratei dos negocio> do 11rs~n.al 
de guerra th algumas censuras que naturalmente 
foriio recahir tambem no general qlle dirigia 
aquelle estabelecimento; actualrnente a :norneaç-.io 
que S. Ex. fe~ dease general para uma commissão 
importante mostra que elle nunca teve parte .•• 

O Sn. SE.tn.~: - Inuocente, plenamente ·justi-
fico.Jo. . 

O Sn. J!,f:ELLo Fn.uo:co:- . .• nunca teve p:ute 
nn.s prevarica.çêies que alli se deriio .•• 

O SR. 1\Ia>.-xs.,-a > D.l Gu,;aa.l:- .TustiJicou-sc no 
conselho. 

O Sn. MELM Fru.:-:co: - Não \"ou contra isto ; 
o que qu•1ro dize~ é qu~ o. facto du ter um do~ 
antecessores de Y. Ex. demittUo algun$ fllaecifl· 
na~:io> d9quelte estabelecimento, quando não fura 
por eu. ter descoberto alli prevaricações nos pou
cos momentos em que no arse11al estive como 
f112:endo parte da commissão d.l l!xnme, prora 

· alguma collSa; por consequenci11, desde que esse 
e)!.-dircctor do .ttrsenal de · guerra jnstificou~se, 
eomo crelo .., dedtui de Slltl defe:~;a que cart-cl"a· 
impressa, algu~m de:ve enrregnr com a respon
sabilidade. Concussão hou,·e; o que ainda niio 
appareceu foi o concnssiono.rio. lS<io qllero des
envolver as considerações 'llle po.ierin so b1·c P.ste 
nssumpto apresentar a S. Ex. e á camara, e se 
fallo nistü é unicamente pal"!l mostrar a lloa fê 
com que procedi revelando :10 paiz factos que na 
verJaae forão contestados pelo ministcrío e. pela 
maioria desta casa, p,:~rqu,. e~t os apresent:n-a; 
enta·etanto, a vardade não podul capr~cllosamcnl.e 
ser de3virtuadfl n bel-pra~er dos eegos que n.iio 
quoriiio võr, o p~ue.> tempo d~pois osso< me&rnoft 
quo ma oppunEioo a autorldaJ~ e .contestav4o 
lllinhas proposlçüos com o raciocínio Jo ·nllmero 
de vo.>tos, forilo obrigac.lo3 n. ceJer, a reconhecer 
que ou havia pros~ãdo algum seniço o.o pai~. 
{Alloiados.) 

Direi mai-1 a S. E~. qu9 quando fui ao ar~~&nal, 
fazendo parte da comoliss!'l d" cxamt>, de&eobri 
i ramediaiamente pre,·ariea~iio, co01o já di$se ~ 
depois, por círcumsuanei!ls que occorrer>ão, teado 
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eu exigido a suspensão de algons foncdon:niOll 
que dirigião nquelle estabelecimento, · e sendo-me 
isto reetiSado,- entotndi que devia retirar-me. O.il 
meus nobres eollegWI continuoírão, e .eontinorlri\o 
~•n 11rande sacrifi.oio, e direi mesmo que aperor 
de ind11lgentes. . .. · · · 

O Sn. MF-XDES D'& AL.'41i:ll>..\ : -Não, não hoovn 
índulgencia, cumprimos com o nosso dever. 

O Sn. M.:LLO F.n.~xco•-•... veriticrir!lo que eu 
niio havia. sido· exagerado nas accusa~õe:~ que 
dirigi àqueUo estabelecimento . Trago eA~ facto, 
não para censurar aos nobres deputados, .mns 
pelo con~rarío para. censurar o ·ministerio .... 

UllA. 'Voz:-Porque? 
O SR. MELLO FRANco:-Porque? Po1~que os no

bres deputados fazendo o sacrificio de ficarem 
na córte -por a lguns mezes, prestando um rele
vantissimo serviço no . paiz, não mereeél'i\o ·uma 
palavra ' de ngrlldeclmento do-ministerio de entiio. 
(Apoiados.) Nem porq11e o fllcto se t~nha dado 
lUJ. . a!g11m tempo· e esteja Cl!QUI'cido de,·o deixnr 
de o referir para mosb-ar a injustiça e parcia
lidade com q11e entdo eriio ouvidas ·e>sas aceu· 
sações,- que alias forão fund~das, justíssimas .••• 

O Sn. FEn•uz:-Era. o systema do gover-no; a 
eommi>Sii<· úa paut:t da olfaodegn nem resposta 
teY-e. 

· O sn: PEn&rn DA. SrJ.v.\ :-Tambem fui membrt> 
da commissão inspectora da casa de correcçiio 
il não . ti\· e agradecimentos. 

O Sn. Fl:•u.u.z:- O scnbor esteve na casa da 
corree~;ilo ? · 

O Sa. P.E".nErn .. D"- S IL\'A :-Presidente. 
O Sn. l\IELLo FRAxco:-Prtsidente da correcçi'io. 

-o Sn. P.EllEIQA D-~·.si.L>A :- Da commis3ãO. 
.O SR. li!.Y.u.o FsA!;CO : - Silo estas ns po111.cns 

<lbSer\'açõcs quo j ulg11ei dever fazer ; a hora está 
dada; termino nq11i o meu discurso. 

A discus•ão Jlca adiada pela h ora; levao ta-sa 
11. scssiio. 

sesst\~1 em ~~ •I e .J alllo 

I'R>:SlD>::<ClA 1.>0 SR. I' AULA. C.\:<DIDO 1° SECnE"rARl O 

SulOII\RIO.-Ezp ediente. - Req!rerimento sobre a 
epid~mia do Pard. Discurso do St•, Lcittlo da 
Ctt.n'/14 .-Negocios do Rio Grande do .Sul. l)is· 
cltl'SO (.o SI'. BI'USqué.-Ordelll do dlo.. - O>·ça. 
menta da guen·a I/i$ CI-'1'80 do Sr. Candido 
Bo1•ge§. Vol4çao.- Juro · addicional.-Nattt.r.ali
saç<Jes. Discursos dos ·s ,·s. Leitl!o da Cunha, 
Tcia;ei>·a de Macedo, Paranaguá, Dut>·a Rocha , 
r.oneg_o Sílt>a, e Ribeú•o d4 And>•ada.-Preten
ç(to do conego Pedro Nolasco de Amohm .Val
ladw·es.- Subl:enÇ4o <i companhia P e••uambu· 
cana. 

A' boro.· do costume t:az-se a : chamada c achão-•o 
presentes os Srs. PRulaCandido, M:uchado, Corr~a 
aas Neves, Lima~ Leitão da Cunha, Carneiro de 
Campos; conego .LCal, Paula Santos T eixeira de 
Souza, Bmsque, Travassos, Pacheco J ordllo Ri
beiro, D11Lra Rocba, D. J:o' raneiseo. Se~o •. Dina 
de Ca"albo. André Bastos; Ferreira Je Aguiar, 
M.mdos d<~ Almeida, Doming11es Sil\'a, •raque~, 
Eduardo França, PAm~gtiá, Re~ Barros, bariW 
de Maroim, Bel!orl, Gomes 1libe1ro, Fausto, Ri
beiro da Lliz, Seâra, F erraz, &rnardes· de 
Gouvéa, Antonio Carlos, Almeida e \lbuquerquo, 
Viriato1 S oyiio J;')bato Jnaio~, :te~m de Macedo, 
Rodrigues Silva, Laiz Soares, Jo>.õ Aseenso, Ra· 
poso da Camara, Augusto Chaves, Jacintho de 

Men.lonça, Santos e Almei.ll\ Gõe;; Siq~eira 
B~lisnrio, . Souza Leão, Padu:i l''leurr, M cllo' 
F-ranco; e Cunha . · ' 

Goml!aÍ·;>eendó d~ pois-os Srs~ BMd ojra de Mello 
Caldra e Fi li••, B1·eta~ • . Ped•·cira, Vieira de hfa Ltos' 
o Araujo. Lirna, o Sr. p•·esidento abt·e a sossllo. ' 

Comparecem depois 03 Srs. Autoaio C~ndido, 
eooego Silva, LivraDlento, Sobral, I!'.- Octaviano 
Henri9ues, Saraiva, B arbo5a àa Cunha, Pereirã 
da S1lva, Nab11co, S•l e Albuquerque. Paes 
Bar~e_to, Paula Bapt is ta, Brandiio, Candido Bors;:es, 
visconde de Bae~ndy, Paranhos, v.-Lisboa. Pinto 
de Camj)OS, JoSil Mathias, Aprígio Guimarães' 
Sar,ão .. l,.obato, Siq11eira Q11eiro~, Barbosa., Theo~ 
phllo,~· Aug11sto de Olh•eira, Figueira de Mello 
Za.chari.as, . Ribeiro de Andrada, Paceo, Clllltcll~
Branco, F ernandes Vieirn, Pacbeco, Hippolyto ' 
J.ima. o Silva Sobl·inho, .Luiz Araujo, Pautá 
Fonseca c H<>rta. 

Lê- se e npp1·ova-se ·a a.cw. uá ·ses:;~o ante
cedente. . • 

.EXPl'!OIE.'iT.E: 

Unt ot!lcio do Sr. ministr <> do · imperio, eom. 
m,llnienndo, que -S. l\1. I. se . digna receber no 
pnço da c1dade, ~ 1. hu1·a da . tarde, a deputaçii l) 
que por parte de~tn camara. t em de fe[icital-o 
pelo anniver .;a.rio de sua maioridade.-Fiea a cn
mara. inLeirada. 

Do mesmo Sr. ministl'o, enyiando n resolução 
da assembléa geral le:;islati-va aoto~·isan<ill i ir
mandade de Nossa Sennorn. do Rosario da cidade 
do Desterro,. CApital da província de Santa Ü;l· 
tbarina, para c;mtlnua~ a po~sui>: as quatro 
propriedo.des de casas que tern na mesma ctdade, 
.e para adquirir outros ben~ . de raiz até . o va1or 
d .. 8:000$, na qulll S. l\L I coase .. t e.-A.' arcbi
var-se. 

Um 1·equer imento do Dr. Alcmndre José do 
Mollo Moraes, pedindo que se nomêe uma com
missão para rever o seu dicc ionario .·de met.J.icina, 
·attenta a demora que tem havido:- A' con1missão 
de i nstrucção p11blica. 

E' julgado objecto de deliberaçãl), e ;ai a 
imprimir pnm ent rar na ordem dos tNlbalhos, o 
seguinte projecto. 

« A commissão de indo.stria. eommercio e artP.s, 
~ quem foi pre~onte o decreto n. ],148 de 3 do 
Fevereiro do corrent~ anno, que concedeu a Fran· 
cl~co Antonio Peralra R-xhn o privilez io ex<"lll:livo 
por lO annos para estabelecer no porto da capital 
da proviucia da Babia umn caL! á haler ou 
patmt slip, attendendo ás vantagens de 11m tal 
esta~elecime•) to ú de po~recor que se adop~e o 
sagwnte proJecto: 

« Assemblêa g~ral legislnti\'a rcsol\•e : 
« Art. 1• F icn approvado o pri vile:;io exel11sivo 

concedido por decreto n. 1, \H de 3 de Fevereiro 
de 18.)5 a. Francisco An~onio Pereira R ocha, para 
dc\,ai:-to das condições que acompauhão o mesmo 
decreto estabdecer no por to da -capi tal da. Bahia. 
umn cale ci hal~r, e sem vigor as disposições em 
contrario. 
. " Sala dt~.s commissões, 20 de Jlllho de lSãã.
SiZl:a Ferra.::.-Vio-iato. ~ 

A.PRES~'TAÇÃO E DISCUSS:iO DZ ri.E~UEIU)(f::O.'TOS 

Cont:núa a di.scu;sílo do reqllP.rimcnto do Sr, Lei
tão da C11nha sobre a cpi..temia do Parâ . 

O Sn. LEITÃO ~-' Cu:s1u :-Pe~·l a palavra. 
pela ordem. 

O Sn. Pai>$W&:O.'Tlt :- Tem a pa!avra o Sr.-Lelt» 
.da Cunha. · . 
OS~. Lol tão ela. Cu n barr-'l\mdo o bour.ado: 

Sr. ministro dü ilnperio prestaJo-mc verbalmente 
quer ·'luando me responcl ~u nesta cas<~., quer 
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depois em particular, as informacões que e" igi 
no meu r~')uerimento; tendo-me mesmo o hon
:rndo Sr. mmistro feito o favor de mostnr toda 
a correspondencia offieial que recebera da pre
sidcnc:ia do Peru âcerea aos tristes succcs.sos 
que 111i se dão, e dos quaes . trata o mesa\ O re
querimento, e m~tis os instru.;ções e proTidencias 
que (·:<pcdim n tal respeito, · estilo _preenchido~ . 
os .. flns de meu requenrnento, por 1sso ·r0go a 
V. Ex. que consulte A casa se consente qu~ eu 
retire o mesmo r equerimento. •• 
· Consultnd.a a cnmnra, cansente que s.& retire o 

requerimento. 
. O Sn .. Pm::siDF.~1'E : - Hn. dous requerimentos 

sobro ncgocios do nio Grande do Sul, po~ho em di$cUSsfio a. ultima. urgencla p2dida, porque 
1nc .pa1·ece que tem prof.;rencin. Continúil pois o 
debnte do requer imento do Sr. Cnnsansào, e tem 
,. pala\"TU o Sr. Brusque. 

<> sr. :arusquo:......: Sr. ~residente, venho 
hoje np1·esentar i cnmora dos :Sl'S . deputados as 
razües do protesto quP. fiz quando o1·ava o no
bre deputado pelas AlngúAS, ex-prcsident" dn 
provincitJ. de S. Pedro <lo Rio Grande do ;Sul. 

F el-izmente paro mim, senhore5, cnko nesta 
uiscussão com a minha conscit:ncia tranquilla ; 
nãó me nnimão odios nem rancores ; nno travo 
uma just.u ; c ,·en llo di ante de vós patentco.t mi
nlH\S com·ic~·ões n r~speito ele umn nàmlnlstm
~i'it•. Oxalú, senh.ores, que forças alh~io.s á minha 
vontt~de me níio demo,•ao d <> proposilo em que 
estou I Eu nüo desEjo ter um lugar nas seenns 
que aqui p resenciâmos, onde desconl1cci o ma
~istrado :wis~do 't)l'los conselhos da p'rudencin, 
afi'eilo ;, impassibilidade contrn todos os ~eilti· 
mtmtos violentos: onde dc,;conheei, scnhorc~, o 
caval11cit·o t.io conhecido por suas m·b;;nn; ma
neira;;; pareceu-mo ' 'e\· o f.;u·tc athleta em renhido 
combaw, t.:ndo a!)cnn.; os olhos· fitos no peito do 
seu contntrio ! E o que ó mai~, senhores (nlio 
posso deixar de sensibisar·mc pOL' este facto), o 
qu~ ,é mais, meus senhores, scrvindo·s~ de ar
g-mnen tos, que nii<• oli,mdem lt pessoa de s~~ con
u-nrio, mas que s~o tt~lnz n mais amarga ironia 
contr!L n twop ria natureza ! Quando so!lrâo a meus 
•>lt<idos aquellas p:~lnnas qu~ dlsse1'âo "rús so(
Jh)stc..; Uut i?7.C01iUilúdo, -re.jti:~tc.-:· uma-~am h·o!a,)) 
bem que me cntdst.eccssem milito profundam<'ntc 
et\ uiio ti,·c palavras, niio; minha alma concen
trou·sc, e murmurou cornslgo: u Hesponàa · a na· 
turcza. " Pmzn MS céos benignos que nunca o 
nobre dep11tado,- nem seus nmi<Jns, uem t><mhum 
uc nús, ah ~ meus senhor~s. -son·ra idcntico mal, 
)Jara qttc n:io knhnmos o dcspt·,tze~· de ouvir um 
ilia lancar-sc-nos em L'Ost•J cou>o moti,·o de h·t·i· 
siio c uo opprolJI'io ! . 
~:to ohsta.ntl!, scnhorcst. cu er.1. .mudo esPec

tador d:1 lut<t que se linha traYa<.lo ; mas nüo 
me foi possi Yel penllancccl' neste estado em que 
meus ccnselhos me tinhão posto; nm:~ proposi~üo 
solomucmente pt'Oltunciada- nesta casa pelo noor~ 
dep11tndo a quem n•spondo me advertio da im· 
periosa obrigação ·que tinha de acud i>· il tribuna, 
n<io em deksn dn minha indi\·idunlida:\~, mas 
1>11\".\ defender n uro,·ineia em que nasci . · 

E;sfl. proposi~iio, senhorl)s, !oi n scgninte: ;, Eu 
<!I'IJI<i a Jn·odnr.ia <lv Ui o Gl'aJtde cw Sul do e.s
t,.<lo da <1~9'''atlaçllo ""''·ol cilt que c.s~ra ! » Esta 
prorosi~il<l foi otwiun pela cnmarn, ns g(l)erins a 
vu \'ki-:> ~:1m l><:n\ ; <.le~t: r~c.i mo ~lln pnssotl ll&l'll 
o uomut•o pul,lico. fot unutn~ ''07.CS l'cpetidn nos 
Sl\)ü~s; nf•o cst:'• porl•111, cmh;il(nnt.ln n.:. disc'lrso 
imp1·~ss•\ <.lo uu1>1·u dcpntotd<>, X:io tlc,·o crer. pol'· 
•tno conH,o no sEu cm·alhciriiÕIIlO, que S. E.'<. a 
retoras5e ; <:omprchcn<l·~ bem qnc o orador acos
tum(ldO na tribnnn sabe lK'l·fdtnmente m~ir . o 
:\lcanca de lodos ns suas pala ''l'lls ; sei · t.'\mbciu 

da r esponsabilidade de seus conceitos ; fJ que !'!eva
crer, meus senhores, é que nllo ~<lrnO OUV!d~S; 
pelo Sr. tachygrapho, e. que por tsso d_esappa~ 
recêrito do discurso. Po~ '6em, eu peço l1ccnça á. 
camars e ao t:obl'<l deputado para rost:lbelecêl-as. 
e rogo no Sr. tacbygrapho que as tome. 

(0 SI'. t>isconde. M Bao:pi!.nd'J occnpa a cadeil'a: 
da p1·es.idencia.) 

Mns senhores quaes !oriio os argumentos qu o 
apresentou o n~bN deputado para .P~var essa. 
sua proposição . oJ!ensiva de no.;sa dtg!'tdade? · 

Lendo com madura attençllo o se11 d•scurso, eu 
encontro algumas proposições dispersn,; no eX•'l'· 
dio e nas restantes part~ da oração, que,_ re
sumidas todas encerrão-w nestes · doll'S pnne!.· 
pios capitaes: 't•, a imrnoraliJ.nde .de. uma eleição, 
onde !:l. E~. fignra os el~itor~s no-grnndenses . 
vendidos ao valor do ouro; 2•, ~candalos dados · 
na parte administrativn do exerc1to, e ·neste .re
cinto já· dcnun~.indos pelo bonrndo depu_tado _poL• 
Minas o Sr. Dr. Mello Franco. : E:<nmmarel o 
primeiro argumento.. _ . 

Se lestes, Senhores; com 11ttençao· o d1scurs~ 
do nobre deputado n quem 'respondo, tereis 111. 
Yisto consa"t'Bdo este pensamento - Os a ntl!!'OS 
lidadores, que 117.eri\o ·a lip:a dos pnrt:~dos no Rio 
Grande, perdêrão n eloi~.ão, que · Í<Jl ganha por 
nqu•!lles que er:Io p ,r elles el:cluido~-::-0 nobre 
deputodo nlludia ·seguramente n _el~1çao_ dn ca
'pitat da pr.:>..-incitt onde com eff~1to forao· ven
cedores os seus amigos do . hoje. Pois b~m, SC· 
nhores, nós fõmos os venCtdos, e os am1gos da 
presidencia. os vencedores; . a quem melhor com
·pete o delicado prcse•1te que nos fez ? A nós 
qUe fomOS OS ''CUcidos OU. li S•US alliadOS que 
forão · os vencedores? Pot·to.oto cu peço l icença 
no nobre deputo.do ,P:lta ir colloca~ com to d~ o 
mimo o bdio rnmnlnete .que compoz de ti\o mi
mosas fl•h'cs no peito do men nobre collegn que 
s~ acha presentn o Sr. Jn.cintho _de !\-Ienllo_no;a. 
Rec~;ba pois o n obre deputado t.'\0. bello mm1o, . 
que nolo compete o nós: co!Ro ven.e1dos; n1liS· e tt · 
lllc pcç~ (dü'igindo-se ao S>·. Jacmll~o <Te M•m· 
d<mç«), que o..lign ba i:cinho no oundü do .s~t\ 
nmiNO, quo se hCI immoraliclnde em umn clo 1~UI) 
0!1d~ al~nm ouro se. reparte ·c utrtl n pobrczn, 
tambcm-n:lo <lei"a de b:wcr nnqnclln on<lc o. dedo 
úo gO\'el·no é ,1 uo:a• escreve o nome . do cnnd1Jato. 
~.·l z>oimlos.J 

O Sn. J.\Ct:--;1'110 pr~ ME~DO:S<:A: - Hei de dizer 
nlgt1mn cousa, mns n:lo baixinho. 

O !;R. BnusQue :-Vc p<>dn•\to V. E~. S1·. pt·~
s idente, que ussàs injusto foi pa1·a com u PI'O· 
Yincla <lo Hio Gt·:\nclc do Sul, c part.icul,.rmtntc 
para colunosco, o nobro deput.ado, fazen~<>·nos 
l'CSp()llSIIYCiS por f ,o[t.as que llilO pntticámos. Jles• 
tabeleçamos a ve1·dade eu1 toda 11 .sua. nudez. A 
eleição na 1n·ovincia. do Rio GrRnde foi feita corno 
se fuzcm . todas ns clei çõ•;s no Brazil. llouvo uma 
luta com efféito:.' do um·lado· so achlivn o governo 
com todos os seus .recursos: era o presidente da 
pro\'iucia, era o commandante das armas que 
~.omnosco t:Uerreodio ; mas n iio boun essa immo
raliduda tão pro<:Lmnnda ~~lo n obre deputado a 
quem tenl•o a boara do dHigir-mo. · 

E aqui,. senhores, · não e em n ome do parl!do 
n que pertcnr.o, . nem t:io p<;~uco . em . nl?me do 
meus mnigos, mas em nome da pronnc1a, quo. 
pre1.a a s11a. dignidade, que eu protesto ~olemnc• 
mente. Prot~sto em nome· de to<ios os r oo·gran
d<'·ns~s contra ~ssns palnnas: «O eoto do eleitor 
(oi comp_1·ado a pe··~ de diltl~i•·o.• ~üo ba; Sr; pt·e
sident~. na pro,·inCl.:l.· que represento um su llo
mcm, que ruun·a ns condi~Õ<ls dê eleitor, quo seja 
cnpoz do '\"cndcr o seu '\"Otó. (Apoiádos. ) Fo~ d.~- · 
tnlllil ·.injusto o nobre dejlutado ; fez, SL·. presi-
dente , com ·arcinliàade ·uma. grave ofl'.;nsa. 

a su n um a o qu --rnlc1---
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.amava, mas contra umn província. inteira, que 
.ern di=zno. de t.ode. ll suo. consideração. 

ConSJden:rei agora, senhol'Cs, o segundo argu
mento q11e emptesou. o nobre d~puts.do para 
provar o. degra.daçao I!lore.l. da provineill do Rio 
Grande. 

Eu sei bem, senhores, e . com proiunda magoa 
me recordo, que forno neste r~into denllncia.dos 
alguns factos que dizião respeito á adminis~ração 
do exercito pelo nobre deptltsdo por Minas. Quaes 
!orão elles; meus senhores? Quaes farão a.. accu
sações que se tizeriio ã provinei3 do Rio Grande 
do Sul? Por flllsas · informações que dériio ao 
nobre deputado por Minas foi o barão de J acah:r 
aecusado de conserva.r em si :parte de urna quantia. 
que recebêJ:Il .'Para comprar cavallos para re.nont.a 
do exercito. Eu responderei, sem me tol'nnr ex
tenso, a este argumento de novo lembrado pêlO 
nobre deputado prdas Alágôns, ex·presidente da 
mínhoL. província. 

O governo de então, senhores, positiva e tet·
minanoomen te didgio ao presidente da província 
de·.s. Pndro do Sul- um aviso· ordenando que 
fosse instado o barlio de Jacuby afim de exllibír 
as provas das allegaçôes que tinhn produzido 
para não entrar C()m o restante dessa quantia, 
ou não fazer entrega do resto dos cavallos que 
havie. tido ordem de compnr. Perante o juiz 
dos feitos da fazenda de Port•> .Alegre o Sr. barão 
de Jae11hy exhibío as mais concludentes provas, 
os mais h·refragaveis documentos, que provão o 
seguinte: O Sr. bar.ãq_ de Jaeuby tinha reeebido 
ordens do Sr. genernf Andréa, quando presidente, 
pat-a fa.zer uma avultada compra de cavollos para 
o serviço do exerci to, com a condição de serem 
esses cava.llos compr.~.dos nas republieas vizinhas. 
O barão de Jacuhy cumprio religiosamente a 
obrigação que lhe foi imposta; comprou os ca
Yallos, entregou a maior parte delles, restav~ 
apenas entregar uma pequena quantidade, que 
conservava em sua. fazenda no Est.ndo Oriental, 
á espera de poder passal·os. para. a pr'lvincia. 
Derii.o·se aquellas. prohibiQões do general Oríbe, 
que V6davão a passagem de animaeS para a pro
, .. incia do Rio Grande do Sul ·; e não tnrdou 
que niio B6 e<>ses e1n·ul\os, como 11inda uma for
tuna. de 2.)():000$, fossem presas da rnpina du
qilelles. vandalos. 

O barão de Jacuby levou ao conhecimento do 
governo esta verdade; p rovou-n mais tarde : 
estes documentos exl~tom todos na secretaria 
da guerr11, e o nobra deputado quo fez reviw~r 
em meu sejo mais llSta aõr, bem o devia snb6r. 

Mas, senhores, se não er.ilo bastantes estll.il 
~;~rovas, so o governo não as julgasse bastante 
Cortes pnra li vr~r o Sr. barão de .Taeuhy da 
obriga.çiio da entrega do resto J.os cavallos, podia 
ter mandad" o (lOntrario. Qa.em teve coragem 
para ào.r seu san~;ue tantas vezes gratuitamente 
·(~ causa do imper1o, não deixaria de tel-a para 
niio oomP.rome I ter n sua honra por faltas suas. 
Aqnelle iiistincto bra2ileiro nasceu no seio de 
'llma famitia que, meree de Deós, vive a coberto 
de privaçl)es, e fhm fortttna; e qnando assim n:;o 
rosS(), o~ seus amigos nii.o iriilo mendigar de 
vorta em poa-t·> a generosidade dos estranhos 
para acudir aos ompenhoo da ho01m do amigo. 

Um outr.o facto d~nunciado pelo nobre depu
tado dll provim~ia. de Minas "foi, senhores, a má 
gerencia dos negoeios de uw bataltu"W que Córa 
dignamer,te i:ommandado pelo actuD.l Sr. brig>l
deJro Lui~ Manoel de Lima e Silva. Eu vi p_u
bliea o plenamente destruidas todas .essas necu
l!llções pela mais distincta o:f!icialidade daquella 
corpo. . 

Ora, per~nto eu, que relação tem e3Ses Cactos 
já respondados, sufficientemente contrariados·, oom 
a moralidade da _provincia do Rio Grande do 
Sul? O q11e fa S. Ex.. a· quem .respondo = S\l.a 
admlui~tmção p11T".l ·descobrir os verdadei.roa a~· 

tores desse roubó dos -''>:OOOS a que alludio? 
Quae.; siio os outros facto.$ que colligio S. E:~:. 
«1m que pudesse provar essa proposiç,io Absoluta 
-degradação moral da provineia de :S. Pedro do 
Rio Grnnde do Sul? - En· não veio razões que 
justidq uem isto ; foi uma injustiça, · foi !o ferrete 
da ignomínia lart~ada em uma proyincia cujas 
tradições, cujo passado, cujo presente assá$ attes
tão a sua moralidade. (Apooa<los.) 

Noto ainda, Sr. presidente, nesta proposição 
do nobre deputado o mais vivo epigmmma a. 
toàss as pllSSadas administrilções que 1em tido 
aquella provillda. [Apoiados.) . 

Sorá possivel que entre tantos presitlentes só 
ao nobre deputado eoubes$e a g\<nia de regenerar 
os seus costumes·'! Será crivêl que desde o$~. se
n~or ~ranjo Ribeiro at.e o ~r. marquez de Ca· 
xuu; nno bou,•esse um so prestdente que cuidasse 
da moralidade daque1le povo, qua o pri'<">~sse de 
eorrer no hopel· de hediondas paixões? Meditni, 
senhores,_ no nlcance dessa proposição que aqui 
tão cruamente lançou o nobre deputado. Pois 
bem, r.espoodão tnmbem n S. Ex. todos os seus 
antecessores: 

Em todo o discnrso do nobra deputado figurão 
em alto relevo duas grnndes idéas:- O elo"'io 
da sua propria administração, a aceusa<;iio a ntai;; 
formal a todos os seu.s_ contrarias. 

O Sn. SAYÃO L~BATO Ju!<tott:-Apoíado. 
O Stt. BausQ.uE :-Para. responder em slobo, se

nhores, a estas duas idéas, eu vou dizer-vos 
com franqueza, escudanclo;me de factos, a opinião 
que tenho i\ respeit~ da administração do nobre 
deputado. · 

Diante de. política que a caraeterisou, desap
pareceu a unidade, llrincipío. ca·rdia.l de todo <> 
governo, e que ·consl>ste, meus :senhores, na har
mon:ia de todas as furças sociaes para. o mesmo 
fim, e que, segundo o nosso sysooma, cstã no 
equilibno dos di!Terentes poderes do estado. Uma 
lnta viva se tnllnifestou logo entre as diversas 
ro~mífica~ões dos poderes politici\S; essa. lu 'i' a n6s 
f~i lançada coma o signa! elas mais vivas reacções. 

Os Sas. SA\".\.o LOllA"l"O Ju"-'IOR x TllA'i'..S$os:
Apoiado. 

O S~t. BnusQr$: - Eu temi profundamente os 
males dessa lntJl; mas niio os temi nem por 

• mim, nem por meus interes.>cs, nem pelas des· 
Yantagons que mo pudessem vir; eu "Os temi pelo 
povo, pórque infeh~ment.e, senhores, na nossa 
liOciedarle, o po,•o: ~·endo que é a propria anto· 
ridRào qut>m contraria a. autoridade, cre logo <l,M 
o mnl e,;t\\ ·nos principias e uão D'-' applieaçao, 
começa P acredhat· que ns refonnas radicaes 
suo o unieo meio de remO'I'er O$ mnles. Es~ 
conscqueneia. dil. política. do nobre ®pu.tlldo, 
eu ju.l11ava funesta na minha ~rovincia, por~uc 
clla podia trazer de novo aquelles luctuosos dms 
de 1~;:,, que cborlimos por espaço de 10 annos! 

Para SBnsibilisar, senhores, a verdade destas mi· 
nbas propo:úçõcs, considera rei a presidencia dn 
provfMia do 'Rio Grande do Sul nas su9S rda~ões 
com o poder legislativo provineial, ern rela~ào ao 
poder judieiario, e em relação ao poder politico. Sa
bem todos q_ue o poder legislativo formúla a lei. 
que n almmistraçiio n applica: um. declar~ os 
direitos, o outro os e't~uta.. Mas, senhores, no 
nosso systema ha tambem demais uma harmonia, 
uma pe~reita intelligencin entre esses dons. po
deres; desde qae essa b.!irmQllia desapparece-, 
de.sde que foge esoa intelligencia, a desordem Yem 
sempre, e os dous poderes se deprecião. 

Póis bem ; qu~reis saber, senhores, como foi 
mantida na prmrineia de S.. Pedro do Ria Gran
de do Sul, pela · presidencia a que eu tive a 
honra de fruw~ opposiç1io, a hannonia e íntelli
gepcia entrd estes poderes diff•rentes, ma5. que 
se devem respeitar muiuamllllte? ·Eu vol-o digo. 



Cbara Cios OepiJ:aCios- lm~Yesso em 161011201 5 09:47 - P~gina4 de 14 

!!)() · .: 

A nsseml>lén provincial de S. P ed•-o do Rio 
Grand~ do Sul formulou uma lei de ort.amento ; 
aatisfez, quanto póde, todas as exigencias que 
!azia a prcsidencin provincial, cousiderou-ns.&odas! 
tez : tãmbenl a sua \'ontadc propria. Foi csts lu 
le\'"ada ~ presença do presidente para a snne
;;ão ·: o que· fez elle? Dirigio 1\ assembléa o 
s eguinte ollicio : 

a Illm. Sa·.- Esta presid<)ncin, eommunienndo 
:\ :l$Sen•lllén provincinl que sanccionn n lei n. 
2SS, quo !b;lt n ·,eceita e despezn da proYincin 
no ,llroximo· anno finnne~iro; que decorreri do 
1• dõ Janeiro a ;n de Dezembl"o de tS.'>l, enten
de ser de seu dever declarar á mesma assein
blétl qu•: essa l ei O: manifestamente defeituosa, 
e em nlgumns do snns partes inexequivel . De
feituosa, porque assenta em. uma base fnlsn , 
pois, sendo n 1·eceit:1 da p roviucia orçada SC· 
gundo os dndos oílicincs, que n. cxpcriellcia nn 
ndministrnçilo das . :finan~ns tem mostrndo ser 
OS que mnis se ilppro,.imi\o da '\"Crdade, isto) e, 
tJ \crulO médio dns rendas dos trcs ultimos 

· nnnos immedintos, · com um l i~<' h-o nccr~scimo, 
segundo o pa·ogre.so natural das . rcnd:~s pc:lo 
tl<!Sonvohint~nw <.!as forças p rooucttvns do p>11z, 
deu esse or~amento o YalOL" de '127:8'10S ; lntl:> 
a nsscmlllén, fundada em ptincip ios que desco
nhct•>, Ol'~"'u m·bítrariatncntc essa receitn, ele
vando-a :\ 600:7ü .. '\StiSS, isto é, mais do que o 
H~au1cnto da presidenchl J32:9~G..."8, ou quas1 
a quinta pnrte do. tot•-'1 das rend.'l$ ; progressão 
t2m · que ntio n ugment..•l .:'.IS _renda:; 'd.t pro\·incia .. 
pois n se• exitcto. em cinco annos dm·erião cllas 
ole'mr·se no duplo da rcccitn octual. E apeznr 
disto niud~ n reccit:\ o1·~o.dn t>cln. nssonoblõa 
11~0 chegando pm·a cobrit• ns dcspeT.:IS pur ella 
Yotadns 110 art. 2• da lei, deu clla tmnllcm 
como 1·cccitn o s:~ldo d<·stc mlllc,, qu" c npenas 
presttmlnl, pod~nda m11smo tomar-s~ em deflcit, 
~o a pr~siueucin contrnctat· algumas•das muitus 
obras <lccretmlus pat·a o corrente exercício. Orn, 
sendo a ex~cthliio entre n,·cceit::t. e nd~spezn n prin-

. cipol condirão d~ ld do ·or~:unento, juljZa-sc a 
.J;~rcsidenda com direito dê' chnmar · •ssr~ lei uc
tdtuosn, porq<te JlOccn mani · ·.- ·,mente contrn 
cssn rc-grn. O t·csttltu.\.to 'sert\ :;,. ·od.as ns dcs
}lC%38 '\'ul.'ldas '"' p•·csumpçi'io uc·•sn receita ima
,.,inn.rin. U~!i~ar~Lõ Je s~t· !cit..~s-

." «A lei ê tnmb tHn incxequi\"el cnl Outras llis
-posiçüos. 

• Supprimindo o onlcnnuo dn llircctor in l;Crnl 
tla3 cuh .. nins, fica a lli'~shl~ncin irnp(lssil:JUit:tla 
de nscalisnr cs:;.; imporumto ramo uc serviro, 
}mr:l o qual cnlr<'l.:llllO voto\! n n.sscmbk'n • n 
eonsigna~i'io de 2-2:7;iiS. C<>u Lillttnnuo unidas na 
mesma pesso.'\ as iunc•:ucs de p1·oressm· do 
h-ce'fl. dircctor tl::a i11strncriio sccundntin o pr i
lnario, continu:1o os . ~seoL1s a ser priva<ln,;; 
tln. uecess:trin fisenlisatão com g•·avo detrimento 
dest~ im~ortnntissimo r~mo r.le SCl'\·iço. Consi
:<nnndo u nsscmblén sómcotc 2:00l)li pnra gml i
ljea.r;ito dos engenheiros. encart·e;adcs Ja. admi ... 
11istea~1!" dus obrns proYinciaé~, e dcc•·etnndo 
clln ao mesmo tempo .tantas ol>ms ~m pontos 
extremos da. pa·o,·incla, msultarll. ou quo essns 
obrns não se farüo pm· falta de cngcnlloiro~. 
oti a pt·csid~ucia cxcede:·ú a verba uecretndll 
pnm pt~g~•· nos . •1ttc . fôrem necessarios. Outros 
uc.fcitos tem a ICl, que a pt·esidencia na prati
C!' espera podct· conigit·. 

« A. Yist::t. <lo que fica exposto, o dcYcr ,:a 
pr~shlcnein seria subrl'aettf:~r cssn lei n nova rc
, ·isão Jn nsscmbléa; rnas Tende p~lo. oJI.lcio que 
:acnlla. de rccobe1· .do Sr. 1• secretario que, desde 
2l> do p;lSSado tem deixado de comparecer membros 
~ti.? th,mc1·o lc~at para· funccionar, não llaYcndo 
probabiti·.l ~de ·de que, como ellc diz, se reunilo 
mais :aa pr~.scntc sessão, c n ao · podendo n prc
Sidenc~.a u~gn•· ·snn s~11cçâo a disposiçüe:S par-

ciaes da lei, entre os dous males, o de aeeltnr 
umn lei defeituosa e o de ficar a provlncia sem 
a mais importante de suas leis, p•·eferio o menor, 
e sómente · .. por isso, sem quebra de suas at:.rl
buiçiles,· mns em testemunho do respeito . quo 
consagra âs disposi~ües constitucionaes, conce-
deu sua s1mçção ~a essa lei. • 

« Do1ts guarde a VV. SS. p,.racio da 'prcsiilencia. 
om Porto Alegre, a de De~embro de 18:>3.
Joao Lins l'iei•·a Cansan!ltfo de Sinimint .

.Sr.>, prtsidente o mais membros que compoem a 
mesn da assembléa legislai~va provinchll. » • 

El'l~ n pri meit·a autoridade, senhores , 1J.uem 
impt·imia .o descredito naquell:a mesma 1e1 qllc 
tinha <l'l e.:ecul.lu· ; c como cspem1·, seoltores 
que niiu houvessem t:Iifficuldndcs na - sua real!~ 
sação p ratlcn ? Aonde f~i S. Ex. buscar o ··prin
cipio <ltte o nutorisou n sanccionar a lei, c n 
p.'lssar uma :;olcmne r~pl·.Jllensão ú nssemblén 
provincial? i De duas uma : quer o acto addi· 
clonal saneç!io, ou -não sancção. 

D ispenso·me <lo tomar temp;l n c.~sa , tnz<Ondo 
as muitM e;omido~~.õe.< q.ue semelhnnte objccto 
merece, pcd1n~õ hcença :1 cam.'l.rn e ch•unando 
n sua atten~üo parn n leitura que vou · fazer 
do parecer de du:lS comrnissõcs reunidas da 
assem blcn provincial' do Hio Grande do Sul 1\s 
quaes ft>i sujeito aquclle offici<>. Diz o pnreéer.: 

" As eomri1issi:ies reunidas de guarda dn consti
tuit.ão e . do.> leis . d e orçamento e fa:teoda ten
di) atte, tnmontc ~xnminado"o officio .qu c em'. dat& 
de 3 de Dezembro do anno ti.11do tlidgio 1\ assem
lJlén l~~isl!'liva provincial o actu~L presiden~ce 
tln provmcut, ccnsueundo ·com acramonla n lei 
do orçnm~t~t<> v1gente, taxando-a de manifesta• 
mente !lefe1tuosa, e •·m algumas de suas partes 
iuexcquivel ; ucfeituosa por have..- m•()i trarin
mentc, e fundada em principhB que a prcsiden
c:a d~sconhece, elevnuo . n receita n. uuu:i5S,~GS8 
sendo o orçmnento officinl na importJtnciu· d~ 
i:>27:.:)20$, e iuexequi\·el pelo facto d:. cxtinc. 
ç~o da tl írectol"ia gemi das co1onias, 1>eto dn. 
conlioua•;.:il) da nccumubtào das fuucrõie~ •lo 
protcssor do lycüo com as de dit·ectol' ·<Ir. in
strucç~o prim:uh o sceuntlnria. no mesm:~. pcsson 
c pela tlim~nutn con•ignação p~rn a gtutificaca; 
<lc cngP.l!hetros enc:1n·c~tt <l~s dns obm.; provin
clncs, àlum do out..os ucfc•tos qac a pr,•:!idun
cia na prnticu con·igiria : ponderando mBis quo 
entre os dous mnles, - de ·ru:citnr mnn lei d~
fcituos~, o o <lc fic;lr a província sem n nmi~ 
impor!nnt~ dus . suns leis, - prefel'io o menor 
m11l snucciouantlo-a, são de parecer que tncs 
pondcro.~ües iu1o procctlem, como Y•1o clemostrnr. 

« N:io c defcituosn, porque o · r endimento do 
corrente exercirio arrcc,tdndo nté ngora confirnin 
quo n:to loi cxagemdn n re~itn o1·çnd••; além 
do qa:~ nttende·s.: que nos ramos do scl'l"i'o de 
m.aior dispendio se vota sempre a degpez.; ~nra. 
o . sc>l estnd,> completo, que nunca s~ reahsil · 
rcsu!tnndo disso crescidas sobrns do d~spc1.ns 
não ' 'erificadas. 

« N:to õ Jnexequivel, porque a.ntes dil . sup
pressno <In di rcctoria geral· das colooias nilo 
t.inha a pre~idenci ,\ menos ilifficllldndo em fis
enlisar esse ramo de ~rviÇo publico, cnmo francn
mente confessa e m seu relntorio apresentado no· 
nn no passado: . . · 

·" Qunnto (• n~c;xmulaçlio das funcçücs de pro-· 
fcssor <lo l~·c~o .com as tle dircctor da instl·.uc
ç:lo primar1a c secundn•·ia , n presidcn'cia, afus
t" ndo•w da disposição da lei, praticou o 1nesmo 
Ca~to que censura ccmo erro <fn nssembl~a. 'pois 
sepnrand·o a . directoria da instrucr;ão ·ptimarin 
un seeundann; ·commetteu . nqu~a ·a um dos 
profcssorés do h ·coo; que no mesmo t~rn,po- c 
cmpr<'gado de pt;mCira ca~gorin .dn conl,;ldorià . 
p ro,inci.'ll; · · ·· - .. 
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SESSÃO Dl .21 DE JULHO DE -18[15 2.57 
cr Qnanto finalmente <\ deficieneia. da coiiSi· 

·snaçiio mo.read>i parn a gratificação do ,~mge
nbeiros, julgão tambem · )ls commissõe& ·as cen
suras da Jlrc!liidencia. desütuidas de· f11ndamento, 

.}JO~que ~!em da eonsignaç§;o ds · 2:0003, estào 
designados oa lei do orçamentO outras quantias 
cuja applica(ão .se t.st.ende ao pagamento .dos 
~ngenhelros qu·e · em to.es o bras tosse J.:1rei:iso 
. <Jmpregar, sendo além disso certo que _IIS demais 
-verbas sob a 1·ubricn - obras pubheas ~ niio 

.aiu•n ,-~speito· o: prestAções do contract.os já 

. clt.istente~ . o outras se referem n obms quo têm· 
.de ser.· fuitas por arrematnção. Debr.ando p<>rem . 
de pnrtc ~ ~preeiaçiio _da ~njusti~a das een_sur!'s, 
Q o. notona. desconven.enc•n eom que a pl'Jmenn 
·:lutorida.du enfraqueceu umll. lei 'l,UC tinha. ._d e 
:•;iSçrar , . e ser por e lia e.'l.ecutada, po.ssiio ns 
.c6níml5sõcs a e:caminnr o neto da presidencin 
pelo lado mais in1portnnté, Isto <l, se procedeu 
elln de accordo com o nosso direito escripto. 

« Á mat.eria e f<>rmÚla. do oflicio de que se OC· 
. eup!o ns com missões são· íncontrovel'Samente in· 
constitucionàcs , porquê nelle se arrog:1. a . presi
dencin attribui9õcs quo lhe niio comp~ten1, e isto . 
com fin~;rante quebro. das positivfls · determina· 
ções dos nrt3. 1:> c 18 do acto nddicíonal, e com 
1nanifesLa e· g•·nvc oifensa do deo:oro . c rcspeiti.> 
devido no corpo legislativo provincial. 

« Por tão for~osos motivos ns commissões são 
de parecer que ·n assembléa niio ton1e em consi· 
deracüo o .-~ferido officio, o que entretanto o 
mande ~rchiv11r, pm·a que conste a todo o tempo 
1ue , •i a administração dJl pro·cincia, ~ flàO a 
á$Sembléa pro~-ineial, que ul!•·ap..ssando os 1·aia;; 
da cons !ituiçüo (o'?'ÍO de (>·ente o cqttiliurio c 
Joannonia elas 1·ela.çues que todo o futtceion,wio 
pulllic<> d~vc sabe>· gua••rkll' •·e1igiosammt/e.-Dr. 
Jos<J JJcrmrrdino da Ctmha Hittancow·t.- Dr. 
JlotLO'l'liO Viccn~ ele Siqueil·a l'erci>·a Leil<io. -
·Dr. · Ts•·ael Ro<J.ri9v.c.• Harccllos. - Dt·. José A f· 
(onso PCl·ciJ·a..-DJ•. Joao E·van!lcli,;ta do :Yeal·ei· 
,·os S<r!J<70 -Lollato; " ·· · 

Felizmente pnt'll nós, S r. president-e , o coniJc· 
dmen to· que. nós tlnl1nmos dus for-;ns . producti • 
vns un pwvincia, · o bem fundndo e:~lenlo que 
fi1..cmos de um ~rcscimcnto dn rendn não f<Ji d""mf>n· 
tido pcln prntict1. vrpoiados) ; . lindo cs~c 1111 no ti
·,·cmos "'" snldo nvult:1do, demonstrando '!ttc nós 
cnlculnvnn•os bem os roeurso3 dn pro\·inclo.. 

N1io parãriio ahi, Sr. pt·csidcntc, <lS indisposi
<lispositõcs da prcs idcncin com n nsscm'blén pt·o· 
vincinl do'Rio G1·:mde do Sul. No o.ono suhsc
qucntc por nm fncto · qunsi idcntico, se nào o 
mes1no. ~- Ex. nos molestou. Não se dirígio pes· 
sonlmentc ú assem bica como fizcm rlautes ; mas 
mnndou quo seu .official-mnior, scn•indo de · se-· •

1 
cr;)brió, n clla so di ri isso; o do quo maneira 
se diri~iruo étn Mmc :fa presideneia pergunto:s ü 
tncsn d:i nssembléa.:? A este 1·espeito mio farei I 
<:<)lU!ne.nt~rio . . algn!J• ; ,·ou lol' _npenas o propri.d I 
OffiC!O , Ctl·O. . 

.« N. 129. -lllm. Sr.- S. Ex. o Sr. prcsitlcntc 
da provinciD. rnnnda que cu Sifrnifi!J,UC a Y. 8., 
pnm conheclmento. dn nssembléa lcg,slaliva pro
vincinl, · que sendo n lei n . 317 deste anuo votadn 
pela. mesma o rcmet_tida á san}o;tlo dn presidência 
;man.festnmenfe ,defe1tuosn, nno só em ·sua-base 
principal p~lo e:<ogerndo e infondndo c.::alculo com 
que n nssemblén · elevou .a receit..'l p:u.-a o anno 
:linauceiro futlli"O a um -.,,a.\or que n1i(> correspcndo 
à s ituaçü:o econ·-micll dn provincin, eo.mo llm mui
nas disposições, · algumas de meros (aL'()J•u pal·ti
ct.lar~. o outrns estranhas do objecto de lei do · 
.or(llmento, e· até contradictorias com a legislação 
permnncntc, como rclative,mente .á instrueçlío prl· 
mario.: ~udo ·.por consegninte a mesma lei em 
algumas de suas- Jlattes ínexequivel, já por L.llta 
de meios concedidos pela assemblé;, para eon
atrucçào das muit:u; obra§ decretadas, já por fnlta 

'IOlll:O 8. 

de quota p.::ara pngamJnto dos muitos engenhei
ros que dell11s se deverião oecupar. quando por 
ventura houvessem esses meios, a t·resideneia, 
eohcrentc .. comsigo mesmn e fiel a"" pricipios 
estabelecidos . no . . neto addieional d& con~tltuiçlio, 
gue lbe dfu>· a taeuldade ·do não :;anccionnr uma 
lei menos conveniente aos interesses do. proTin· 
cin, obriga no presente caso a el'ercer esta attrl- . 
buição constitucional, = nao qv.erenM '()lU poJ• 
>nllo cumprt1· a assem!llea os~ deoer, discutindo 
e vot.audo sobre· as ratões com que a presiden· 
c~ a de~nr ~e·. sauecionnr a. lei , J.lOSsa resultar a 
s1tuaçao. nao ·sem exemplo, porem .menos .regu
lar, de ficnr a pro..-incia sem a mais importante 
de sua> leis, deseja que .a, mesa informe : 1• se 
<huante . a sl'gunda pro1·ogação, a assembléi s; 
tem 1·euuido em numero le"'al pnra funecíonar; 
2•, se llanro probabilidooe 'ãe obLer esM reunião 
durante os ·.:.'di.as que faW!o para seu e·ncarra
mento : e 3•, qual o meio de q·ue póde dispor a 
mesa p11r11: conseguir essa Nunião, alndn quando 
prectso. seJa um I\. no,·a . prorogaçito. Deos ,::uardo 
a V. S. S ect;e_t.aria da t>residencia em Porto-Alegre, 
H de De1.embro de 1&1!.- lllm. Sr. 1• secretario 
da assem bléa legislativa provin~ial. - O o.fEcial· 
maior, Joiio Qa CU1!ha Lobo Bal"l·eto. " 

:Meus senhor<!s, p11ra quo possais cornprehen
dcr ;t. grnnde%3. das all~ziies qne neste officio 
foriio· diri~;idas a uma corporação distineta, quo 
em ·seu seJo tem o antigo soldado que derramou 
o seu sangue no combate em fiWot' da motlar
chia (apoiados) õ. que tem o j1t!2: illustrado c pl'O· 
fnndo; que tem caracteres que por si $ ÓS fallilo 
bem alto em abono de SCll$ sentimenw;; pelo 
bem da terra on•lo nascerlt', eu consagmr~i al· 
gumns ol:!ser\"a~õcs ligeiras. . · 

O moth·o do queix:l, ou dn desintelligencia dn 
p1'~sl.1encin pa1·a eoinnosco crn no tempo dest•} 
ollleio que · >os li, o mesmo do anno antecedente. 
Entendentlo .ta.h•ez que · só "~u dedo Jinaneeiro 
podin medh· o alcance da rendo da pro,·iueia, · pa
recia n:io I)Uercr que -uma. voptade nMm d:\ sua, 
1nas filha do nossn conscicneia, pndosso clicta1· o 
nosso voto ·em materia t.le ' flna~>ç:\5. A C:lpcricn· 
ela pro.ticn d.t arrecadação da renda no e:~erci
cio que findnva, .c ,.cl·ificada. de mais n mais 
conforme os princípios que :.nste.r.tou n · assem· 
blen, c que a prcsidcneln desconheceu, nos~:on
sclhn,·n que nuo prcterisscmos int,·rcsscs \l(i"'pl·o· 
-;incin, puro. sati:lfllr.ermos mc1·amcnte o. amor 
proprio ~<lo uma opiniiio já contestada pelo• fa
ctos. t:ma vulcnw opposiç<io ~no nn nss9mbléa· 
npoiaTn a adminis tmçJio fez d1sto seu eavallo do 
blltalhn, protelou 11 discus;üo do orçnmcnto; es
tn'l'a n o seu dírcit.o, porque h'l. nilo possuímos-a 
amada l'Olha que a<)ut temos. J:o'indtir:to-sc os dons 
mezcs , veio umn ·prorogação de quinze dias, c 
só no fim della se ,·otou o orçamento, no qual 
consider.ámos to<1:~.s ·as e~igeneia.s d:1 presiden·
cin, r. exccp~1io sómento de dua3 pequenas eon· 
sns, qu.e vínhão a ser o· augmcnto de ortlenndo 
pat'a certos cmpregado3 de sun .secretaria, o 
maiores Yencimentos pnrn uns denominnJos en
genheiros , sem cooltndo deixar de dar-lhe largos 
nt€105 para contractar um l111bil engenheiro paro 
as obras provinciaes. 

A pr~stdcncia, porém, <lispostll ainda em con· 
l.inuar UIU:l luta, da qual scmpra fugimos, cin· 
gindo-nos o mais possl'l'el .a seus desejos, proro· 
gou ainda por segunda Tez a sess;lo sem que 
nós ·th·esscmos necessidade disso. Foi mais uma 
oeca~Bo quo procurou tal\"eZ lJ~~~ dirigir-n•lS 
mais u1n11 a~erla reprehensão ·qne n ito mere· 
cemos. · 

F oi em summ:i 11 lei do orç.1mento para n ·sapc
r.ão; mns eotno não est.bva formu\:iua sc~runclo 
âquc\las . condições que . a . presidcn~in cntêndia. 
nos dc,·t:Io gu.iv.c , S. Ex. mandou a seu secre· 
tario lnteri~o que por aquclle modo n nós se 
dirigisse! Qo.c grande e.-~emplo de respeite ,;. l tli 

~a 
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·e à autoridade l!l E' pr:.ticando aclos dc!l\fl or· 
·dcm quo S. Ex. queria plant~r a moralid11de un 
provineia ! 

Conlliderando agora, Sr. president.c, a · prt<Si· 
deucia nas suas relações com o poder judieis
rio, eu não irei colligir pequenos factos , rcunil-os 

. todos ; para produzir como argumentos, ou como 

. pro,· a. das minhas proposições ; eu resumirEi o 
· mais possível • e ainda mais porque o tempo 
ur:;e, e eu J>íio desejo fatigar a cama .. s.. 

Senhores, a justiça e a administração , como 
todos nós sabemos , são dous pode1-es distincto~ ; 
à justiça cumpre a defesa. dos direitos privados 
e indi'Ç'iduaes; a administração vela sobre os 
interesse~ collectivos e gerae3; o dia em que a 
administração se apoàerasse da jusLiça, ~eria o 
dia em que o direito haviR de ser snbsUtuldo 

. pelo arbítrio. M&.S, senhores, como. foi que a pre-
.sideneia do Bio Grande do Sur I{Uardou as rela
(ÕC$ que existem entre estes pooercs distioctos'! 
Vejamos. 

O nobre deputado que se sent!l n minhn es
.ç_uordt\, juiz de direito da eomarcn de Porto
Alel!l'e, achou, em uma correlçiio que fez :10 dis
tricto de sua jurisdicção, que certos e del:ermnados 
empregados de justiça, como e>~cri;-iies dos sub· 

·delegados, de paz, e officiaes de justiça, exercUio -
os seus officios sem haverem pago os novos e 
velhos direitos pelos titulos do suas nomeaçües, 
e entendeu que estava ua rigcrosn obriga~lto de 

·por um provimento seu ordenar que esses em· 
pregados cumprissem a disposiçãD da lei. Esto 
facto foi levado ao conhecimento da presidencia 
por uma represer~tacão que lhe dirigio um dcle-

·;;:ado; e o que fez S. Ex.? . 
C~nsidcrai bem , Senhores , O officio q_ue YOU 

lei' , c a resposta dada a clle ; não pree1si!o de 
eommentarios: 

ft Pt'O\'inci'l de S. Pe.lrl; do Rio GL·ando do Sul, 
pBIIIcio dt\ preiidcneln, em 4 de Março de ISJi. 

11 !\. a. - Nõ.o tendo Von. em so~t officio n. ã 
-datado de hontcm, em resposts no desta presi· 
dtncia n. ~ de 2rl do p11ssndo, mo"rado q na! o 
fundamento legal pelo qWil em provimento da 
ultilnn cDrreiçuo que rez nesta cldllde ordenou 
<tu e os cscrivoi.es. quer da aubdelegacin, quer do 
juizo de JI&Z• dclxnMcm de contmuar a servir 
\\lCUS offictos emqWinlo nüo pagarem os novos e 
·ve!ho;; direitos, sendo eerto que nesse pro,·imento 
nilo súLnonte niio obrou Vm. do aceordo com a 
-di~posiç:io do § 1• do art. 26, cap . 2• do regnla· 
monto de 2 de Outubro do !& 1, quo em caso 
semelhante autorisa o jui% corregedor a IW!ignar 
.ao~ empre~os que n>1o ti\'erem p~~go> todos os 
de\·id~s dh·eitos do seus offieios prazo para os 
.satisfazer, e nüo impossibilidade d~ os continuar · 
.:omo dcmo.is não se deprehende das tab~lla.s qué 
oab:ároo com a léi n. 243 d~ 30 de Novem!Jro 
de ltH.I, e a Yiso n. 168 de 16 de Outubro de 
l Sl?Q! que os empregados acima ~~eridos estejão 
SUJeitOs· 80 pagamento desses dtreJtos, havendo 
antes em faTo r delles n declaraçào contido. 
11a portaria de 13 ·de Outubro d" 1~ ; onteno 
a Vm. que faça guanto antes ca.ssa1· esse JWO· 

··-·-·--ui·mento;- afim··dj!' ···que-não..,-eontinue a admtnis
t raçã.o policial a sofrrer os embaraços, em qLle 
~e acha: por falta desses emptegados, como por 
-di\·ersas r epresentações tem ja subido ao conbe
eimeDto dcs~ presidencia. Deus guarde a Vm. 
-João Lins VUi•·a Cansans~ de Siniml>ú-.
S r. Dr. Manoel Josó de Freitas Travassos filho, 
jui~ de direito da 2• vara crime de$t& comarea. • 

Sr. presidente, eu não devo accrescentnr mai• 
nada a esro resp.elto ; a camara tenha "' paci
encia de ou ... ir a resposta que deu o nobre de
putado, digno juiz ae dil·eito dtl eom .. rea de
Porto-.U~gre; é uma b~lla liçilo de direito : 

« N. 8.- Illm. e Exm. Sr.- Accus~ a l'C· 

ccpçiio d<1 omci5 de V. E "·• de 4 ilo corrente, 
em qu~ começri por declarar que niio mostL'ei os 
fund>< mentos le~e3 pel<'~ quaes em provimento 

·da ultima corre1ção ·que fiz nesta cidade ordenei 
qàc os escrivães, quer da· subdelegacía, quP.r .dó 
juizo de paz, dei:r.II.Ssem de ·continuar ~ senir 
seus officios emquan~ niio pngarem os novos c 
velhos direitos ; o conclue ordenando-me q 110 
qun·nto nnt~s faca cessar esse pt·ovimenl~ . nilo 
só por não estar de !lccordo com a lei, como por 
se t.crem dali s.eguido embaraços á administraÇão 
policial pela falt.ll dessas empregados. . 

• Se n:io expuz na ·resposta que dei 110 o:fllcio 
de V. Ex. sob n. 4 do 2;) do mez proximo pt1S· 
sado os fundamontos legaes domou procedimento, 
foi porque entendi que nã.:. era r.ccessurio npon·
tar 11 um magistrado -versado no estudo da nossa 
legislação, como é Y. Ex., as leis que regem a 
questão de que se tratava ; como porém V. Ex. 
duvida. de que haja ·lei qu• abone o meu prnee
dimento, ~ou obrigado a explicar-me, e supprlrei 

·o silencio que guardei no meu citado ofdclo, 
pedindo desde jâ desculpa ·do ~~- mais extenso 
do que costumo. 

" Foi fundado na propria lei citada por V. Ex. 
D . 2t3 d~ 80 de Novembro de 1811, que ordenei 
que os escri.,.iies dos jui:zos de paz e subdele
gados pagassem os J>o,·o~ e nlbos direitos dos 
seus respectivos empregos. 

« Essa lei sujêita a esses direitos todos os of
ficios da justiça no S! l o do. tabello. que lhe ci 
annexa. Ora, sendo os referidl>s empregos de es

. crivães dos j uizos de pai e subdel~ados oJllcioo 
de justiça, é claro qqe estão comprchendidos n~o 
regra geral da lei: Na lei não existo· uma ex
cepcão em fa \'Or de tses empregados ; niio cri\ 
a mim, executor . della, que a cum~ria fazer. 

.CoL-roborarci a 111lnha opinião com ·o SI 3•> dQ ci
tsda tabe!la, combinad<> com o aviso de 3 do No
vembro de .1812. Di.: S4nelle parograpbo~ « De 
qualque>· out1·o luga•• ou emprego que confira di· 
reito de pe,-petuidaGie 30 por cento de ord<lnacro, 
gratiftcaçé!.u, ou l'mdimento lotadQ. " 

" E defl.nem o rcgimen:o de 11 de Abril de 
16~ I, no ~ ::;o, transcrip~o no citado a viso do a 
de Novcmbr.J de lo42, que são empregados com 
direito de perpatuidado · aquelles que fOrem pro
•·idos vitahciamente, ou com a clausula de o 
$erem po•· o,-a, emquanto bem $Cl'tJirem. emt]UafllO 
se nao man.ta1· o cont>·a1-io, ou out1oa o$CmelJ.ante 
etc. Ora, sendo cerl-'l que os cmpreg.,s dos es· 
cri vlies do3 j •lizes d9 paz o dos subdelo~:ados 
são sempre concedido• debaixo d e alguma dostns 
ultimas clausulas, evidente ó que Ules empre
gados senão obrigados ao png:~mento dos dirJilos, 
senão- pelo s; 1•, por virtade do i 3• da ts~l111 
annexa á CLtada t ~i ·de :10 de Nov~mbro d~ l t<ll-

" Obsêrvarei por u!Limo. qqa o ·goTerno mandou 
p~r portaria, cuja data não tmho em lembrança., 
l otar aq uelles eml?regos, o o n:lo t.cria feito se 
ni>o fosso de opintiio de. que sob1-e .,u es recahia 
tambem o pag.unento dos novos e vell:.o> di
r eitos: A unico. disposição ·que so póde nllegar 
em favor dos e<cri.,lies, é n po•·taria citada por 
Y. Ex. de 13 de Outubt'O de 183;). Ess11. por
taria manda conservar· os cscri vi\es do juiz de 
paz no. posse de não png.u·em os no..-os e velho!' 
direitos, u.as accre;scenta-comquanto nfio hRja 
razão para que os niio pnguem, - cillusuta est:~ 
que nil:o é favoravel á insLsr.encill que V •. Ex. 
tiJz en> favor dos mesmos es~1·ivães. 

« Est(> disposição,, que é provi~oria, . caducou. 
com a lei de 80 de Novembro de 18 ~I. Até 
essn época podi:~ haver dnvid11 so os cserivãca 
de paz; d eviao ou não- pagar o)S novos o ,·elhoa 
direitos ; mas depou que a referida lei dcciaL'Oil 
qu11es os empregos que 1lcaviio sujeiws ãquellu 
direitos, nüo isentou 011 et~Crivãe~ de paz, ê tóra 
de questão que elles os devem pagar, e qne de 
nennum etrcíto ftcou u • citada ponaria, a. qual, 
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direi de passag~m; quando estivesse em· vigor, 
teria applieação aos ese~ivies de paz, e não aos 
dos su't:ídel~~ados, pois que sao de umn. ereaçih 
'JlOsterior. Mas dado o cnso de que taes empre

. j:adoa tivessem de pAgn.r os direitos de que se 
&rata diz V. Ex. que . na fónna -do regulamento 
das' coneiçõe$, -art. 26, de"Veria eu ll)arear-lbes 
-:rim pra~o parn esse :ftm; Eu nâ.> . julgo claro 
~e artigo do regulamento. Se abi se manda 
.a,ssigna:t pra.z<:~ aos empret~ados que nib tiverem 
pago todO$ os dc,·idos diretos, tl!mbem se mo.nda 
,;uspender aos que estiverem servindo sem apre
sentarent titulo 1egitlmo. Ora, ~endo titulo . regi
timo aquelle ·que está revestido de todas as con
dições Iegaes, e sendo uma destas. o · pagamento 
ptevio dos direitos, é claro que os cscri vãcs 
que não têm pago os direitos est.ão incursos na . 
snspPnsão que a lei appliea aos que servem 
<:Om titulo Illegltimo.· Ordenando eu •. pois, que 
os eseri vàes de paz e do. subdelegacio. nào· con
tinu:~ssem . a serviL· os seus ollicios emqunnto 
não pngorcm os novos e. velhos direitos, não ·fiz 
mais do que curnt>rir a lei. O prazo a. que ella 
l'e · refere é rara aquelle~; que não tem pago 
wdos· os dir~•tos, e .ni'io para aquelles que t~m 
entrado a servir sem pagar direitos alguns. Sã.l · 
·hYJ:!OLheset< ditrerentes : no segundo cMo não se 
sattsf~>.z a lei ; no 1.• - satisfez-se : -:m parte, pro
'Vin~o a falta total de. pagame!lto . de erro ou 
eqwvoco. E' por isso que a la é mais · favo
ravel o. estes do que . ltqnelles. Além disto a · 
dc.signnçiio do prazo parece ~mbem ter tido em 
vist11. a cireumstnncia de êm muitos easos. se 
acharem a grande distancill. das repartições 1is
cMs os empregados de jus tiça que tém de sa
tisfazer a irnportancia dos direitos, eiscumstancla 

· esta que não se. dá nesta capital, onde existo 
a .rcpat·tiçiio competente para . o l'ecebimcnto do 
tae,11 direitos . . Po1; mnís esta razão a nenhum 
;e:xa~e . dava origem o provimento quo dei. :Mns 
snpponha-se que errei, c quo dev~rn · mArcv.r um 
]ln~zo para o pagamento dos direitos. Nuo era 
ma1s quo sufficiente o prazo de trcs rnezcs o 
e meio que têm decorrido desde a dat11 do yro
vimento •t E' bem sabido quo a. qucsülo n"o ó 
<le prazo, o sim do dinl1eiro. O que aquelles cm
preg(ldos querem õ aubtrnhiNe ao pogarncnto 
do~ direitos. So bouvcsso do sua parte bOa von
ttldo, n!to ha-via ·n11us quo cntnrom com o di
nllciro para sorcm rcc;t!tuidos ao exc1·cicio dos 
fJel18 empregos. So o niio fazem, o 11 llUil falia 
nos emprego:~ tinha prt'judicado a marclla dn 
nclntinistra~o policial, como V. Ex. nota re!C>
rindo-ac a representações qu11 lho t~m shlo di
rigidas, pl'o''ém isso ela quem mt~l os aconselha, 
de quem em vez do lbcs d111· utela · direeciics os 
lnsügn a !!lZcr rcpresenUl<;Ües apnixonndt\S c:om 
que tomilo o tempo a 'V. Ex. 

" Se ess~s empregados tossem nnimados do 
bo'!ll cspirito de,·lllo ter pngo os d~reltos e de
pois rt,presentar. Assim nllo se teni'lo dado os 
Inconvenientes que V. Ex. lamenta, e. que hiio 
de reapparecer sempre· que os suborc!i.nados con
testnwm os menores :actos de seus superiores e 
fõrem apadrinhados por quem os de'\"~ r& advertir. 

" Da])_ois de todas estas considerações, não sei 
so V. Ex. melhor informado insístirli na -ordem· 
que me deu de revogar o meu. provimento. Se 
estâ ness:i intenção,· seja-me licito pedir-lhe -que 
11na á ·sua resposta a $Olu(.ão dos seguintes 
qu_csitos · J:'!il'tl . poder. com acerto decidir-me na 
m1nba ult1m·a 'deliberação; 1•, se os .provimen
tos em correição são netos do poder Judlciario,. 

· e sendo pela. aJlirmativa, ~ o poder eJtecu.tivo 
~m ncção directa sobre elles; 2-, . se dos provt
~e':'~S ha recursos sem ser para. o mesmo poder 
Judictario. . · . · · . · 

« Peço. por ultimo .a 'V. Ex. qne mo leia sem 
prevenção, c q_•u; não veja em _tndo que del..-o 
<fito senão· deseJO de esclarecer-me, e - de -~ de 

a«ordo com V. E:. Deos gqarde a V. Ex. Porto
Alegre, 31 de :Março de l8:)l. -lllm. e &m. Sr. 
Dr .. João Lins Vl~ir~ Ca.nsnns~o de Sinimbu, 
prcsldente da provtncla • ..,... O jul% de dinito da 
2• vara, Manoel Jose de Freitas T•·a-c~sos 
fílh.O:'Il • 

s.' E."':. niio deu a eõto ofllelo re~;postn al
guma . . 

O SR. · Pao:stril! .. 'fl'E: -Lembro ao nobre depú· 
tado que est:l dada ·a hora. (Q •·elOIJio marcamt: 
~neio dia .) 
~- Sn. DnusQ.ue:-Sr. presidente. poneo.tempo 

ma1s .posso gastar ; peço a V. Ex. que consulte 
á ca<;a se me faz a honra de conceder o mesme 
favor que concedeu ao nobre deputado, a quem 
:tespondo. (Apouzdos) · . 

A camara pennitte que o orador continue. 
O Sn. ·.BnusQ~ ~: '-"C9nsidorarei agora, metiS 

senhores, a admzmstraçao á q 11al eu tive a honra 
de fazer OJlposição, em suas relações com o poder 
politico . 
. · O nobt~ deputado pelas Alagõas, a quém res

. pond.,, · dtsse alto c bom som neste recinto : 
« _Cheguei ~ província •do Rio Grtmde em uma 
ópocn em· '.l'1e _ não· havia mais partidos· col:
loquei-me actma dos· destroços das duas grJÍndes 
J:lb&langcs que alli houverão; tive o concurso de 
todos os cidadãos, sem distinação de crenças, e 
a minlla administração foi caracterisada pela im-
pare!t~lldade .•..... n · 

Não s~it senhoo·es,_por que xnotivo então S.'E:t., 
s~~ ter :unda. rece~1Clo a menor prova de hos· · 
to !idade. sem ter . atnda encontrado o menor mo~ 
ti\"o quo denunciasse a intenção da põr tropeços 
á sua · administração, deixou conhecer Que 
tinha ando as mãos a uma politicn. Eeom effei
to, niio tardou, senhores, que · não viesse a pro
se!ipçiio com todos os caracteres. hediondos ·que 
clla teul, trozendo truubem pela mão ·a apostn
sia J.lOlitica , annunciar-nos· que sobre. os destl'o-

. sos de dous pnrtidcs se ia erguendo um, valente 
c poderoso, quo serin senhor de todas as posi
<;ões olllciues paro. esmagar e reduzir a dnzas 
a todos os sens contraries; foi nesta convicção 
que cn ousei peln primeira ver, l:l. . na pro,in
cia, erguer a minlia debil voz cc.ntro. ·a admi
nistr11çi\o do nobre deputado. 

Hou,·c e bavero aluda. quem diga que eu nito 
tenho raziio; mas, meus senhores, o que ·que
l·erA di~cr cntilo duzentas o tnntas demissões~ 
so a mais nilo Yilo, tantlls quantas o nobre de
put.D.<lo <leu nos dous annos da sua administra
~üo ? O que qucrcrí~ dizer outras tan\as nomen·. 
~ucs quo recahirüo ~xelusi'l"llm!nte, salvo uma 
ou otitra exe~pçito, em pessoas do.seu gremio po
liti~o? 

Consistil'l\ nisto, por ventura, n imp4rcia.lidado 
de 'que tanto se ufanou o roobre deputado qunndo 
!aliou neste recinto ? 

A . l11ta · viva, senb.ores, que intelizmente pre
senciámos durant" a presidencia do nobre depu• 
tado nasceu do consorcio ill~gitimo da adminis
tração com a pollt.ic9. de um circulo, c, diga
mol-e com franquw.a, · com ll.llla politica que não 
tem passado, CUJO p1·esente é só de dõres, e da 
qual nioguem..sabe o futuro. 

Desde que :findou a reNlução na nüoha pro
víncia, a autoridade reconheceu que estava en

. iru.queeida, e que _precisava do valente llJ?Oio e' 
do auxilio . dllt; infiuencias naturaes e legttimn.s 
da pro'Vincia. .A admili.istro.çã:o do..=bre mar-

. quez . de Caxias so)lbe com habillda:l.e colli~ 
todos esses elellieotos de ordem, e foi o primeuo 
a collocal-os nos . di!rerentes lugares da pro-
viucia. • 

Em tampo algum, senhores. era mais dillicil 
a escolba ao pessoal da autorldwle. Uma lo.ta 
sangqinolenta. tinha ílndado entre dUliS pbalnn· . 
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ges scpnralos prarundnmente por sêus prineirios 1 consumi11a· Aqucuils dcdica~õe;; . tilo _pn.t·:1s, .tto. 
politicos. A paz pedia que o ~rnço da r~ae.:lio ft-ancas, tão at·dentes, qnc fizemo sempre n no:s'!a 

: Erguor neste estado ·a ·autoridade foi tnre(a di!- ' ' o ·s·R. Ta.ú-.\~S~S: -.\poiado. 
tleil, empenho arduo, mas dignamente p•·eenehido 

fosse desarmado, a ord~m l\rcelSavn de \'t,::or: I gloria · 

e coroado dos melhores rcsultallns: n escolha . · o ·sa. ·snusoue,-Eu•nunca conheci ·nos C:&- · 
dp pessoal da autoridade tinha sido bem com- lt•actcres que .diriginio as fil~iras da 'rioSI!a.gua'N.!~ 
prelt~ndiua. : nn.eiono.l; nos ·tempos· antcnores ú.· ndnuntstraçt&O 

do ' nobro deputado aq11em res~on.t~. o'iltras con· 
Os Sns. TnAo.nssos E Sn:\o Lonuo JuxiQR:- dlç3es .que niio fossem :< apti<liio, n· .díseípli!'a 

Apoiado· • . l c n dedicação pelo 1õervt~.O. Se porém a offie•o.-
0 Sn. Bl>USQUE:- Deaue cntüo pn~a r.:~ difC~·~lldade da no~sa guardn nncionnl so cotn~e de 

1·entes presidencias se succedêrilo de· ambos os tl'1lS. ~1\sses <listit.et.as, como siio officiaes parn 
partidos em que o. paiz esta\·a dividido; mns õs salões, officiaes pimao· eleições,' e.officiaes·parn 

. aquelle pessoal foi no entanto collSen·ado, niio · o c~mbate como me P"'reee t ec o•~ v ido ao nobr6 
como inst~umento de mu partido (apoiadosj, nas I deputado qnnndo onlYa, eabe __ ·a S. Ex.· explicar· 
como elementos podet·o:;os da ot·denl publica..... nos ns razões desst\ metnmorpltose. 

O Sa. S..Y:i:o LoBu·o Jmnon,- Apoiado, as Eu me ·reeordo, senhores; que no L'ct.ilur·Se · o · 
P,OSiçves offi.ciaes estaviio occupadas pelR.S pri· ~· Sr. marquez de Uni~ da cnmpanlm d_o Urull'uoy, . 
u'teíro.s pessoas da província. em todos os lugat·es deixou a guarda nactonal bem Ol'~n!'"':ada e Jl?&-
~ella. · suida de nobre·patriotismo. A-.offictah~ade dts

tincu1 que ornava :u; suas· file<ras, desac o nt. 
O Sn. Bm:S<!<:E: -Sr. presidente, quando . o. r~1·es o.té 0 coronel. era assaz ~onbeeida p~l:& 

provlncia esta..-a assim conslituid.-t eu pcr~ne•a eerl.eza pela forçn, e JIClo nleanee de seu glad1o. 
n: fileiras opp<istns, que combntiõo . com. o nobre Uns u 'tambem verdade que a presidencia lutou 
deputlldil que ha pouco me deu o. a parte: cn- com· grande> düftcald'!_des .Para. reunir_ os·.l;:\0'.) 
tretnmo nunca tive a. corngem; senhores, de nf· homens que marchârao para o cs!-ndo ·Oncntllt 
tlrmar .que a maior ·parte das posições officiaes Jilodernamente ; hou'l'erão prisões e innuillcr&s de· 
fossem nomeações de partido meramente; eu co- serçüea "ast'ou·se um tempo ·immenso ; cntret>tnto 
nhe.ço os homens que as occupavão; eu emc:er· que 0 :;;, rnarquez de Uaxins conscgnio rcunil· 
ga"a nessas posições, nos sen·iços prestados oito ou d~z mil homens ela guarda- nacional: em 

. por elles á Jll'OYincin, os mais caros penhores, poucos dias sem prisões, nem deserções. Hn uma 
não s'ú· da ordem. mas sim da monnrchia. O•n. ~,:.rnode distancia entre estes' dóus fac tos, que não 
•> que fez V. Ex.? I)cmittio n muitos desses Ji!)de ser rnedid!' sen:1o pelo. ~.ompasso à:'. dl\·e•·· 
homens, e desgostou a outros quo pedir5o su:ts sldnde àa polittca, que seguu·ao. Umn fo1 bu.senr 
<lemiuões. · . J:)or base . do seu systcmn o presti~io: do merito 

!Oc ns substituições, Sr. prcsidento, tivessem e dns lnthiencins nnturacs da provmc1a, c cnca-
•·ccuhido indistínctamente no rest.a.ntc clo3 cidadilos, m!nhou-ns : 11 ·outrn desprezou-as, contrariou a. 
se .a poJiitica niio fosse procurat·· em pr•mciro a:sccndencia dellas s~bre o anuno popuL\r, e con· 
lugar aqu~lles que tribut&Yiio affciç>'lo a. certo fiou sómente nos recursos do poder. ·Aquella acc1·-
~írculo, 11 administração seria imparcial, cstnrin tou, e esta errou. · 
no sou terreno proprio. Ao eontt·arin as posi~ões Eu uiio sei, ~nbores, sa o pensamento, que 
omcbes na. proYincia do Rio·Gt·ancic siio boje dictou a. destruição das influencias · legitima~ e 
a pa.t•tilhn do tndos aqu~lles que se ligâr~o á benignas da pro\'incia rai pensanienLo unicament" 
politiea que segui o o nobre deputado pot· Aln · do uobro deputado, ou, como. quet·em outros, tnm-
Jtons, c que pertencem a nm circulo qu~ ellc alli hem pensllmonto dos goYcrnos ·de certo · temp:> 
deJ<en,•oh·cu. pllra cá. Concciotrai toda n força do '\'ossos acn-

P:uv. demonstrar com mnis rn2ü~s ninda este t hlos sobre 11 vossa~ conseicncia; sondai os ali· 
fundnmcnt? llc minhas qtteix:ls, cn lombrLlrcl •' cerecs do principio da autoridade medi sun ·r<lrçn 
e11mor•' os ultimos fact.:.s occorrid6s no>· dcl'tOl' o e seu alenucc .,m 1-elaçiio n nossa. ii.Cnncia. social, 
nobre deputado o sua pr9Sidoncla. :-\os ultimos cnl rclaçiio {la uist.aneia; qu e sepnn1o . nossos. een· 
diM da •un nuministroçüo completou-se n obrn tro& pov•lados uns -dos outro,;, o respondcl·mc: 
<In d •!struitiio de seus contmrios, fuzendo-so 11•1· nchai.s çon,·enient~ 0 111 u.m . paiz uo.-o como o 
m~ro.•n• nomcnçõca pnrn po.;Uis dn gun:-Ja nn· nosso mMar as ínftueueias bcni;na~,. legitimas a 
donnl. nnturncs das prllvincill$? Acaba' de •1m só rplpe 

Eu j\cnso quo o nobre ministro da justiça niio as htfiuencillll perniciosM, n:lo lhe.• deixeis tempo 
o ti11ha nntori$11dn para tanto.; quer-o ncrcditnr pal'll agonisnr ; mas eomervni u. outros, CQilO· 
quo S. Ex. niio tiulin mandado põr em completa· cai·YOS clinnte dellss, pnm ~ncanunhal·as, e eon· 
.:x.ccuçiio 110 Rio-Grauilc a. llltima lei da guard>l trari!l.l' ns "berrações que possiio ter : . niio ns 
nacional ; como pois se fizeriio tantas nomea~ues? sutroquemos ; porque ellas têm si~o no Br~~il po. 
Em que pessoas r ccabirllo ellas? Apontni, eom derosos elementos <la ordem publica. (A.)>OladOs., 
limitadas excepções, as que não pel'tencem ú. · • • 
política do circulo dirigido por meu _nobre col- . O Sn. SÍQ~J;J:nA Qu11moz :-Ag01v.·o pensnmcnt~ 
l ega o Sr. Jacíritho de Iliendon~a...... ê o contrario, é matar essas intlu~ncias, c ct·çar 

· O Sn. '-~'7:1:\"THO DS • Mli:<D3~~~ :'- Dirigido p01.· n':lvns. . 
mim? O Sn. BnosQUE:- O futuro nos di h\ quem sr-

O Sa. StQUilm \ QcEIR)Z : - E' a concilia~.ão. 

o Sn. BaUSQUE : - Ou a concentração das rot'Ç:li 
soc!aes na mlio dós homens. 

· Senhores, néste .momento em qúe rneJrdo-me 
da guarda na.i:ional da minha-pro\•incia, yermitti 
'lne eu I e" e· á .. presença do nobre : mlm$tro da 
j listiça um pedido desinteressado. no q uat niio 
t~m cnbimeuto nem a linguagem da nmi2o.de,. 
nem o fel de queixns mirohas. J.embr~sc o gO· 
""Crno do estado em que fiCA a guardo. naclon:~l 
lá do Rio-Grande, oeudll com os remedios n e
cessarios, e n11o eonsinL& que o des~olsto quo 
I ano no seio de lia, sempre destruido'1-, rale e 

cn"anou. Senhor~s. considet·em<~s agora os elr~ito~ 
dtssa· politita cuj11s fdçõ~s tenho traça.d~ c'!' mi
niatura <lia.nte d~ vossos olhos. A l?ro'•mcu1 era 
que ~u nasci vio dura.nte . a_ ad•bhpstra_ção· quo 
flndo11 arreolmen~rem-sc d<>us parttdo)s, um ar· 
triado dos 

0
recursos d<J poder. c o entro tendo 

apenas ~ religião de suas crenç.'ls, e a ré robl1sta 
de seus nlliados. 'Diga u nobr<l deput11d0 o que 
quizer di!!n cmboril que a ' •leixo•L 11'um· leit.> de 
ros~s • c no meio do cuminlw o) O pr~l!l!O ; 811 
sou rio~g•·tmdensc, sinto niio pode1· aceít.ar o !!eU · 
jui:to lic.1n::1 da nosSa sítuaçli~, que aasignal a 
uma. lut.a d n partidos que fo~rteruento · ao eom
batem. 
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. Ao desonl•nr t senho\·c;;, esse quadro. risonho em . 
que o nobre a cputad\l .collocoll lllinh:\ provincia 
110 temi» de sun ndministr:lçno, seu. h:~l)il p il)cel 
ulio !oi completo. O nobre deputado esqueceu-se 
~ uuir·õ. S<.'Cno onde pintou o progreS$0 da minha 
província 1\'}Uellc · baD.do popular, . qud nos ulLi
zoos dia~ de sua administração percorreu as rua~ 
da capital CI)Jn musica crn frente danao vivas c 
~no~·~·as I E pos~o eu, que não tenho preten~.ões, 
que não p!)ssu.o odios, o que uilo tenho indi~
posi~ões contr~ ,o .nobre. deputado, calar meus 
sentimentos de queixa. eomo filho do povo. contra 

. á administraçiio que fez na minha província 1· Vós 
~omorehendc1s ngor.~ os motivos que t enho : pois 
bem: Yós e elle relevarcis · n expt·essno de minhas 
conYicçõcs. · • 

Sr. presidente, ell n11nca faço opposi~ão ttcin
to:~.a ao poder ; vós mesmos, senh~>res, soís tes
te;r.unb<H do meu "modo de pr<Jceder nos meus 
discttrsos de opposiç_ão, e conheceis b em a lin
:;ilage·m q11~ c0stnmo emprega•· neste recinto. 
(Apoiados.) Eu · não seria' capai. de pronunciar 
uma só palBVl':l sobre as ovações que o nobre 
deput:ido pel9s Alagl\as declarou ter recebido ao 
det '<ar a pres idenci11 do Rio Grande d -> ·Sul, se 
não fosõ.un all<~s trazidas como · um argumento 
il~·espondivel. 

Presumo ter bastante delicadeza parti não ferir 
nem o. dignidade daquelles·que as dirigiião, nem . 

·a susceJ)_llbilitlatle do nobt·e depntado que as· re· 
cebcu. En~re~nto,- seja-me permittldo rogar ao 
n obre depntado que reuna a essas tantAs ovações 
de que· (alilou, aquellns vivas dem·onstt">J.ções· que 
támbcm preoenciou, como mnniféstações ele bem 
oppostos s~ntimentos. 

Senhores, n p•·o,·incia de S. Pedro nilo tem 
'Jenão un1 eot·aç~o, e este cu estou s~guro do 
que ellQ nilo !leu o.o 110bre dAputado. Ndci são 

.as ovações dir!gídns por quatro 011 cinco cnma
ras que o;xpl"imcm o sentimento ~Orlll dos r io
grandenses. 

O Sn. S.n-Ão J, OtlATO ..Jcston : -A camf\l'B dn 
capitQl c•tnvn cotupoetn em srand<J po.rtc de sup
plentcs. 

O Sn. Bnu~Qur.:- Ató e~to moment•> nilo fel!
citou no nobl'O deputado n. totalidade dne cama
rllS da província, o no numero das que o ftzel"llo 
penso quo nlo ~o conta n cn.mm·n do P olotns, 
tngar dn re~ldcncln de meu nobre collegn o 
St·. Dr. Jnclntho du !\femlonÇil. 

O Sn. JAcrsTuo mt l\b~:sl.>o:-;•:": -Es tai. c11g•mnlo; 
.;·porque 111\0 lc11 o .Jornal : obriga-me n unr·tho 
este ll!•lll'to. H11 tambom a folicitnçno dcssn camarn 
nsaignadn pcloa ,·ercadorcs com o pr~aidcnlu 6. 
testo, o Sr. Dr. AmllrD. 

O Sn. BnusQt:ll:- Qtte o numero .; pequeno 
V. Ex. u:io I.Jo. de ·contestar. 

O Sn. JACI~"Ttto D~> ME:>oo~r.a. : -.o\.mllior :ndas 
c::~marua manifesf.tlriio... • 

O Sn. BltUSQt:E •-Mas o quo qucr~m dizer css.u 
ovat.Ves puramente ·officiosas? 

U'MJ. vú: -E officiaes. . 
· O Sn. B.liii1SQUI' : ·~ Devemo-nos prcvnleccr·dellas 

.par3 grnduar o cspirito publico da provlncia. ? 
E11 não creio q11e sej ão motivos estes a ssaz po
derosos pa1-a que digamos : « A província ficuu 
satisf~ita. » Como pode· a proYincia inteira estlll' 
satisfeita se ni\o me podem negar que existem 
dOilS p t rtidos, q~o .um apoiava o nobre ·depu- · 
tado p elas Alngoas, e ~lle .o ontro, comprimido, 
lhe fazia · opposição ? Qual dos .lous repr~nta,. 
a opinião p11blica. da. províncin? dizel·me. RcS-'" 
pondél u. isto o CllCtO que voll r t Ccril'. . 
Nó~ ~mos seis os ·candidatos· na 11ltin<a clei

çilo, cinco'· dn, nossa lista !oralo elollos, c apenas 
um do la:lo contrario, que ol'1l então. o pres!· 

2GI 
·. dente. ~onde. c~~· poi.•, o. e.õ.pit·i~o popnl:tr , . a 

vcrdndct: a op1n1:to da !'I"O\"IllCJa 1 l ,;t.o1 só res
pllnde." (A poiad(l ... ) .. 

O Sll. SAYl<? Lon.<TO Ju:-;~on =-:-Por.Jne o Sr~ mo.t·~.· 
que_z -de Cax•as e ?lltro;; pre.•~de.ut~s. : .9110: pre.õ
U.r~ strnnW.s ser\"tços a pt•onncur., . . nao ·tl v~riio 
ovaçoea? . . 

O Sn. BnVSQUE;- Porqne cntenaerão os se11s 
amigos que esses não precisa vão · de o-.a~ões, 

·para fazerem conhecer. c 1·espeitar -os s ervit.os qu~ 
haviã:o pres tado á província. · . . 

Os Sas . S~"l:io-Lou.Ho .JIJ"xon E"'.fnA.'"~ssos : -
Apoiado. . · 

O Sn.. BaUSQUL: ,..:..... Sr. presid <:nte, não era. meu ' 
propos ito responder un\ por Ulf• ·os nr"ument.os 
apresentado:~ {MilO nobre deputou'> da<"' Alugõas. 
A· camara ou,·•o n accnsaçoio que. lhe C~z o men 
1tonrado colleg.a deputndu pola minha pro"<"incin, 
.a · camara OU\'Jo tambem a sua defe$a. E11. cr>n
servo ainda a opini:lo, de que 'os ab~llmentos 
do meu iilustre ccllega não. forilo abalados ; ii. 
cantara porém compete, . scnho1·es, i ul:;:ar . esta 
questão ;· por isso me dispenso de. replic ar aos 
argumentos ·apresentados pelo nobre deputado, . 
peâindo licença á .co.mara ·para as~isnnL'\r sóm~nte 
a · minha· opinião a respeito tltls accusa~õcs que 

· dirigi.:~ ao meu lllrutre ,collega. Estimo··.que S . .Ex. 
não encontr11Ssa outros r..etõs aiém daquellcs que 
e~ ~r_os; pas~adns já tinhão sido julgados ·pela 
opm•1io pubhcn em favor do meu illastre colle"a. 
S. Ex. csiava no seu tlireito, meus senhores, de
fendendo-se ; não ncgci lambem o seu direito de 
accuso.r o seu cont•·a rio ; mas, senhore!t, es~mnho 
que S. Ex. nem o.;~ menos nos dissesse n est e t·e
cinto a ra2..to porque pedi o c . conseguia a de
missão do meu honrado colleg;tl Nem no menos 
a declaraçiio des5es motivos Ycio como um:~ uo\·a· 
accusaçiio conh•a elle ! 

Sr. presidente, t~nho dito qnant11 é .bastante 
Jlara nssignnlnr publícamentll Q tninha oyoinião 
oicerca da" o.LiministrnÇJlo do llObt:o deputado n:> 
nliuha proYíncin. Po.;o Í• camnra ouo mu pt'rd<>e 
Ae no correr da dis~u:Utlio algumn ·cxpresstlo me 
eac:npou inYoluutar!nmcntu t}UD pudesse ferir a. 
consldernÇJlO quo coalnm" d~votu1· n meus con· 
t11u·ioll, ou pü1· em du\'ldn o rc~1•cito qne scmpro 
lhes lribUtl>. Agt•odu~•> n nttanç.lo com •lUO ~>s 
meu~ honrndoo1 coll~11na m o tem ouvido, a ssogn· 
•·and\l·lhea cpto a grntitlit" flc~m\ cternnmcnl.; gra-
Ynda em mo11 cor"ç~o. · 
Voz~" : -Multo bem, muito t.cm . 
Es.ta dl&ellhilu fien ndlnda pela hom. 

ORDEM: DO DIA 

OR~o\ltKSTO I>-' G U!CliR~ 

Continita a !!• dil;eussiio do or~.ament.o . da des
p~za. do ministerio da guetTn. 

Achn-Jo presente o Sr. minislr.> t•óspectivo. 
o Sr • . Cu.u.dldo norog<>>< :-Sr. ·pre$idente• 

hs~eYendo·mc a fuvor na discussão·do o1·çament.o 
do ministerlo da g11erra, acredite i q11c teria de 
SllsLentar as dl\·c,·sas verba> consigao.das n~sse 
orçallient<>, indispens:n·eis t<:xlas ã marcho. regll
la_r do · senti~.o publ.ico.: eng,ln<:i·m e porem· per· 
fe1t.l.mente, porqae os lllll.stres deputados qll~ sc
alistárão contra limitárão·s~ a pedir :•!::umas · 
explicasões ~ no\ire··minis~ <la· gu~rra: 

Folguei, Sr. pre<idente, com esse comportamento. 
dos honrndos mct:l\)ros, c ainda mais !ol~11ei quand~ . 
oll~i ao· illllstrc deputado ~la provinet~r <le Mina:;. 
Geraes, qu& nunca commungou .na religiito da po
lítica d<>miunn~e, assegurar ir. cu.mat:l que .sa 
eonser\"BYB m;us do·· qu•: nunca nn ma.ts p~t·felta 
exp:Jetatl Ta. 
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262 SESSÃO E~i 21 DE JULHO DE 1855 
Q _ Sn. }bi.LO Fru.::.:co: -Apoiada. 
O ~R. CAxmoo BonaEs: .- • • • pois que lhe 

'Parec1a >er no gabinete aetual o proposito deLi· 
llerado de realisar nlgumas idéas que sempre 
dominárão uo fundo da sua consciencia. 

Fol:;ue1 ainda mais, Sr. presidente, por ver que 
hoje ninguem .teria. o direito de accusar-me de 
engerado, ningu6m teria o dü•eito de pensnr que 
~u pretP.ndesse outr"om f<12er eom que o governo 
ors:anisasse e desse bandeira à. opposit.iio. 

J:o'olguci sobretudo, Srfpresidet~te, pela convieção 
de que hoje ~quelles que então julr;a.vão que os 
<lefensores .de cértlls idê&s podião ser comparados 
.a pescad~res em aguas tun"as, reconhecessem a 
sua h1sti~a, e a pe1t.o descoberto pugnassem tão 
denodadamente pelas idéas out~'om por nós sus-
tentadas·. · 

S1·. presidente, cu esperava que o •tobre ·mi
nistro dn guerra fosse re~ebido pcla camara dos 
Srs- deputados do modo porque o foi, modo que 
sem durida alguma. honra a justi~a e os prin· 
cipioR de rectidão de que a ·camarâ se l\Cha ani. 
mndn. 

Não· conheço ·o illustro ministro · d~ h ontem, 
desde 1S3l th·e a honra do -servir duas vezes 
debaixo do seu commundo, o os principias de jus
tiça, os princípios de :rectid:lo, a. disciplina se
·vera,. e ·a restrida economia que entii.o a.ssigna.· 
l~~ão jli o ca1·acler ~o distincto miliLar, não po
dmo, por certo, dcn:ar de desenvolver-se mais 
c 1nais nessas escolas difficeis e arriscadas· aonde 
a espada elo militar não é um enfeite, e aonde 
as dragonus, bem ·como a honra e a gloiia na
cional, se conquistiio a peso de san,.ne e de gm-
,·es e innumcra.veis sacrificios. o 

Se não fó:i'a, Sr.. presidente, um dever, dever 
i'!'p~sto pela inseri pçiio, por certo te~ia ~u de
Sl~tldQ dlt ~alnvrn: porque, quaes foriio, senho
res, ns arglnt;ões feitas ::to minbtel'ia da J;{Wrra 
~UI relação ao o1·çamento em discuss1lo? Faltou-se 
em recrutamelllo, fallou-se em cas~igos co.-poraes; 
e ~e passngem, tocou·se em ant1gas qucstücs re
lativas ao aroenal de gncrm. 
~m rdnçilo, Sr. p1·osiuen1.c, ao rccrntnmcuto, 

erc1o que al~umn C•>usa. se hn feito : creio que M 
no>sa.s contliçõcs hoje n~o s:.lo ns mesmas U(j 
outr'ora. 

O Bn. GM:~ : - Apoinuo. 
• O SR. CA:>Dll>O Bon_<H~~:- Os rccruUI~ hoJ•l noio 

JJaO ~rntAUOô da l1llll1Cirn porq11P. Clll <>litro.~ "POCO.S 
o cruo. 

O Sn. Goú: - ApoinJo. 
o. Sn.. C.I:SDmo BonGEs:- A cmnnra so rccor. 

uar.o. uc qne cstl\ qucstiio wm por mnis dJ uma. 
\·cz occupado n nttéllQilo do pnrlatncnto · c os 
nobr~~ deputauos que ultimamente tl·ntúJ'lio desta 
mntcna t;J)\'CZ tivesocm procctliuo melhor se 
<lessem nnd~lncuto a ~ssc,; projcctos "t_UG se achüo 
DE- sectetnr1a dn. casa, •1110 t'o1:àQ, tao e:xt~usi\ o. 
tuo .Profuuuamcnte discutidos nos nnnJs de JSJ;> . 
" liHv. · 

0 Sn. :!lfE.LLO FIUXCO :- Apoiado. 
o Sn. c:I:SDIDO .BonGE~ ·, - o nobre deputado 

que. ncRlln. de npoittr ~ que _digo, se lembra sem 
dunda d<> grande dJ$cu$sao que houve nesse 
tçmpo, c ,se:_ le~?bmrá_ tambcm. das difficuldades 
<)U•l tornarao _mlpos~lvcl o necessarto ac(ordo 
.sobre a matcna; com e!Icito ·-se os nobr~s de
putados :tchão tão mito o s~!steo.a do recruta
Jncnto actual, porque não fazem l'cviver niio ftt
:zem_ com. que se discutiio esses projecto; que $e 
!lchao ~tl1~d~s ha tantp tempo? 

_Eu ~1sse, ~r. prcs1dent~. que os recrutas hoje 
nuo sao tratados como o eréto em outras épocas . 
:t camarn. doa Srs. deputados quo lanec os olb~ 
p!l.l·a "~ !nstr.ue~v~s expedidas a. este r~spcit~ 
pelo muustcr1o ua guerra, 'lUe lance os olhos 

pnra. Qs instrucções dadas pelo Sr. ex-ministro 
iia. ma.rinha, e que s& acbito annexas ao seu re
lat~río, . e verá. que boje a.s drcumstancias são 
mu•ta dtven;e.s. (Apoiados.) 

E11 me lembro, Sr. presidente que em .1835 ~ 
recommendava, e isto set:Ye Por& provar que 
todos se tem occupad() da materia o emprego 
de algemas e de correntes étn cer'tos . casos · e 
até se fazia uma di$tincção _odiosa, porque' se 
mandavll empregar esses me10s .coercitivos se
gundo a categona dos recrutas. Citarei de __ }la$
sugem o decreto de 2 de Novembro de 183,5, o 
qual estabelece : « Que o uso de corrente· e al
gemA teria lugar. no caso em que tal segurança 
se fizesse neMsMrin, sogundll a qualidade dos
,.ec,·ucas. » 

A camnra sabe quo hoje a governo não toleJ:"a 
semelhantes abusos; ahusos quo podcrâõ dar· se 
em um ou outro caso m~:.ito cspeeiaL . 

_o ~n- MELt.o FnA.."ço : - Então os recrutas 
nao sao acorrenUidos ? · 

o Sn •. a .... xDIOO BoRt:7E:S: - E' possível que 
uma ou outra . 'fez assim aconte~.a em casos de 
recrutamento, como acontece em outros qu.e são 
muito diver~os ; em todo o caso porém não é 
esta a !:egra, e eston bem_ convencido que qualquer 
excep~ao clella se•·á tão dolorosa no govern() 
como a qualquer de nos. · . 

O q:rre é :--·erdade, se~hores, ó ·que està fó1·a 
d_!ls \'lstas do. governo unperial cnlpregar meios 
~ao duros, tão ignominiosos mesmo, sempre que 
denes se puder prescindir, ou. sempro que nito 
seJ>M) elles indispensaveis para evitar males irrc-
mcdiavcis. . · 

Tratando-se ·de ~:eerutamento failou·se no sys
t<!mn po1· que se oompleta o exercito inglez 
fallou-se da maneit·~ por quo se leva a ·estad~ 
cn:ec~ivo o exercito fraucez; n1as, senhores, exn
nulllll bem so n nossa popula~no, os nossos rc
C!trsos, a ~~;ossn illu strn~ito, estão mis mesmas 
cu·cumst!lDC\RS uns desses pnizcs. Examin\\i lJem 
80 o S)'Stcma da. conocnpção emprcgn.do na. 
Franro. póde sc1· •lPplico.clo o.o Brn2il, segundo 
os ll.lesmos pri11c\pio$ ; ,·Me .;·c porvcntura.n força 
puhhcR. na }"ran~.a. ~p.ezll.r d!_l rei da conscripçiio 
u <.lo alls~amcnto mari\Jtno; ntt.o se completa pelos 
conling.,ntcs fornecidos pelo t•ecrutameuto; vêdo 
ta.mbom qual ó o modo por que na !ngl11torra 
~o proceda em cnso uo ~erra., e dizoi-me se nüo 
e o l'ccrutumcn!o o lno1o por quo obtem clla a 
í·n·~a nccossm·ln .... 

O Sn. !\C~)(DÉ~ v.o: ALliEltlA :- Mnis l'igoros~> 
()no o nosso. 

O Sn. 'C.\:>DH>•) llonaES :- E como muito bem 
ui~ o nohl'c •l~putnolo, mo.ls t•lgot'Oso que o nosso 
pois quo cntl-e nós a lei estnholeccm ta~s exeo: 
p~iJ!!s que em gcl'al so púde a1llrmar quo os in
lln·Jduos entregues por esse meio ao sct'Yiço 
?as nrp.as o p;:.dem ser sctn IP'IlYO prej uilr.o do. 
mdustrw., do comxnerc•o, do.~ sciencia.s o das 
urtes ..... 

O Sn. CosT,\ FERREm~~ : "'- Aonde o'i isso ? No 
B~az11 quem dera que assim fosse ! Ao menos 
no ~[ar(lnhão não acontece isso. · 

U:>r Sn. DEPUTADO :-Então $ÜO nbusos dos a"cn-
tcs. 

1 
. ., 

O Sn. CAXDwo Bo RCiEs :-Mo.s, supponhnmos que
a noss:l. maneira. de obter soldados não é boa 
eston bem ·Cêrto que o governo aceitarA qualque; 
modi!ica~ão .quo sej'n proveitosa... · 
.o sn. )1IxrsTno n~ G~'EtmA:-Apoindo. 

O Sn. CA~I>lPO BonGllS:-Notai, senhores, que
ai ndn e'?xn o recrutamento tal quul é empregado 
entre nus, e com o engajruncnto, quo nüo deiXIIo 
de ap;~enta1· vnntagens ~os que volunt.ariamimt.e 
se alistao, o go\·erno ate hoJO nila tem podido. 
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Jevnr no <!stado eompleto o nosso exercito, e por· t<!mpo na mntinha dos Estados-U .. iJos da Ame-
tanto con·e 0 dever nquelle.1 que des~jão. ver ab~- rica? E quando forl!o clle< alll nb•llidos? Ha doas 
Jido 0 recrutm;nento de npresent-nr um mc:o subst.. annos ; e dubl para câ o que tenr o.eonteeído! 
wtl"'o, afim de que a força pnb)lca se possa _elevar ·Em todos os relatnrios '.la repartição da marinha 
no p~ indisp<!nSilvcl de aeud1r áS urgenctas do se clama p<>r um meio, por um casti~o qualquer 
serv1ço. · que supra a falta do que f,,; supprimido : e !lll 

Tratnu-se depois , St·. presidente, de casti~os cor· se consultarem as discussões qu~ têm havido 
pornes. SenborttS, hn ·questões que eu .nao dese· sobre esse objeeto, ver-sc-ha que Ac Dão se têm 
J~ra ver di~tttidas na camara dos Srs. deputados. restabelceiclo a m-esma p~no, é ~rque no. Uniiío 
{apoiados); ha questões que podem ser l>em en- n ilo se volta com facilidade a. tdé3S que umo. 
tendidas bem meditadM ·e bem reguladas ; M al! 'vfl'.o tóm sido abandonadas. 
quo paréce que n ?io silo convenientemente apre- Eu, . seuho1·es, não vanbo ú. tribuna· jus-
-serotniltis, nem tiatada!l do modo pol' que o devem tillcar a conveni~neia de en.stígos co1-poraes ; se 
ser. Eu ereío que nenhum dos nobres deputndo~ os nob1·es deputados, que não síio mais lmma-
que me CJu.-em terão o coração m~nos b~m for- DOS do que cu, ou o nobre ministro da guerra~ 
mlldo do qu e aquelles >r.enhores que 1mpugnao c~m entendem que ha um meio qualquer de evitar 
tanto calur a disciplina a ctual do exerctto. (Aro .a· esses castig•>s, que nlgumn cousa o.> pó de Mnbsti- · 
dos.) tuir, que o dig~o. na certeza. de que podem con-

Tenho notado, Sr. presld~nte, que em geTal • tar com o meu voto. 
aquelles qu~ tratno ~e ques toes dessa o1·dem em · Em_ nenhuma out rtl quesUo, S t·. pt·esiMntt>, 
·todos ~s patZes sito l~stament.e_ os que para ellas tocàrno os nobres deputados que me· precederão ; 
se ac!J.ao menos h~b1htados, ~o os que nà~ têm não me !a rei · cargo a e responder á ultima · pnrtc 
nenhumn ingerenc•a . no exerc•to ; c eu. quuern do discurso do nobre d eputado por Mtn!lo;:-GerRes, 
que estes home·ns tiro cheios d~ bu.mantdade se que tocou -' de· p&.!Ssnge 'll nas velha~ questões do 
colloco.s;;em .á t~sta. de um.elC.erctto, l1dasse~ CC!m nrscoal de guerra, pol' isso que essas q uestões 
elle, o depo1s enti'io, autorlSildo pela exP.ertencta, furão larnamente discutidas por S. ·Ex. na leni,;-
nos viessem dize•· qual era. o melhor me•~ ~c que laturn passada, ·questões de cujo e:same la:'ga-
podiamos dispdr par.~ '!la~ter-se eua d •sc!_plina mento me occupel na camnrn em 1853 ; sno mn-
mdispensavel, essa ·dtsctpltna sem a qualnao ho. t8rias prescriptas, ma.terías velha.~. julgadas pela 
exercito. (Apoiados.) . consciencia do nobre deputado e pela opin ião 

Dlssc·se, :>r. prcsident~,que na Franr,n nilo e:~us~e pnblicn, e hoje perderiam•lS u m tempo precioso 
o castigo corporal._ MaS, senhores, n illus~ro.~ao se fossemos r evof,•êl -ns de novo. . 
do povo frnncez na<! ·é a nosS!l_•. e 9: disctpl.lna Dispenso-me, Sr. presiden te, de reclamar do 
entretanto do e.'teretto. ft·nncez e mutto !UStera, nobre ministro da gnerra providencina ó.eerca. de 
porque n polvorn. c a baila se empre:;no pn.ra certos pontos de administrllção militl\r. porque 
puntr qualque~ cnme, o q)le se não dá entre nos. creio que seria Isso s upernuo; o nobr e mlnis~ro, 

Vos· persu~dtrel~, $enhores, que o gover~o con- que praticamente conhece ·M necessidades da. re-
set·va _o cnshg~ corp_oral por so.sto? E stou certo . partiÇão da ~erra, precisn a~ilas de tempo pam 
que nao pcnSilts ~sllD . Mns, dtsse o nobre do- obrur conven1entemente (apotados), o eu entendo 
puta do, esse c~ttgo deshoora. a cl~$se. Qne~ que pt•evenil·o seria ofl'endcl-o, e du vidnr da 
por um momento conc~der qu~ 1sso 3eJa v~rdade • caps.e1da.-dc pratico. que lhe r econboço. (Apoia· 
por ém, pergunto, se ISSO ass1m é, o .nobte mar- IL:Js l 
quez Mtual mlnistN dn guerra, que veste a f~rda · ·a, l · d 

iUtar e todos os mai · UlustmJos e honrados Sr. prest '!!te, vou .crmJDar_ com uas p."lla· 
UI ' "! tê tid e tê Vnll!. Nns cu'Cutnstancw .. ~ em-_ que estamos 011 
generncs uo nosso cxerc•to ·que 01 0d m a credllo que n v()z ll mais c loq.uente que ·a voz 
llSScnt~-no parlamento e. n!ls cnnselhos n coróa, a mnis ptürioticn que se poder1n ou\·lr neste mo· 
quercf!llO 

9
pOr v entura vestir .uma ft~rda em tnes manto seria. 11quello. que pedisse \'OLoa 110bra a 

condlçoes · · · ' matet"ia: o tem.ro que P">lla scnhor~s n~o Yoltu 
O Sn. SE.ltu. :-·Isso é in•esp<mdive\. temos o.ind& de di~utir o o~·r.a•uento do !azenlln: 
o sn. C!...'IDI-oo Bonou : -se é posaivel de~co- o.bi cst.ll & rcforutn hJ:-pothecarin, .6 nnturol 9uc 

brir·se algun1a conveniencia na sustentaçiio do3 do senado nos vcnb~o nnpor~ntlsstmas mntertas, 
princiJ)íos emittidos yelos nobres deputados, twr- d~Yemos. acoblll' com esta dt&cussl\o; entretanto 
que não havcm•JS d eu:nr t\quelles quo pertencem n :•o sorca. eu qu_a PCtO. o enccrramcnt<l dclln : 
a essn" clnsse o cuidado de tomar~m 1\ iniciativa drg? 11 !"'!lhll optf!iilo eomo oa nobres deputados 
sobre 11 mo.teria.' (AJ!Oi o.dos.) Se a idên. õ bon, terno dtrt'..lto de. cl tzer 11 sun. Vota pelo orçnmento 
esses distioctos ofiictaes 1\ niio perdcrãõ de vista da guorrn. (Mu•to b~.m.) 
em favor de seus irmitoa d"annaa, se mú clles O Sn. Co:sMo L &Ar. (pcl11 orJem} •-Polço o cn-
o declnr:t.rãõ, e proporâõ o que ju!gal'em .melhor. ccrramonto da presente discllSSiio. 

O SR. SE.l~.\:-Muito bem. Consultada n ciUa, ella an11uc. 
O sti.. C.\~Dli>O BouGu:-Senborell, ea me te- Procede-se â votação tlo orçamento do mtms· 

nho por tão liberal como os nob res de pulados teria da guerra, . que é approvado com todas as 
que. se presumem sêl~. <apoiados), mas eu· n11o suas verbas. · 
-creio em utopias, desconfio dessa .liberdade que Achan:l.:>-se es,.otado. • a segunda pnt·te da ordem 
.se apregüa muito, para Mreditar n!lquella que d ... 0 •~ d ... · to d d 
etrectívai:nente é complrtivcl com a ordem e pros- 0 " ' "• passe-se a tra w-J' os OvJec s a os para 
peridade "{lublial. (Apoiados.} E: esta, Sr. pre- a primeira . 
sideot<!, a liberdade que gnW'O• e se m~-
ta:Siieiii em que consiste eã,. respnndena com 
Casimit• Perrier: « A liberdade que desejo e· 
qnero, é a quo consiste no desen volvimento re
gular e padflco de n ossas ;nstitni~a, e no . 
reapoitD detodos.os pode~s pnr.a tod~s os direitos; · 
garantidos na lat: » {Apoiador. Manto bem.) 

J'ORO AJ)otCJOS.;.L 

leso ó que cu quoro, senhores. 
Por vc11tura, Sr. prrsideot~. os easli!II)S eorpo· 

~~.!1~0, _ tõ_'? .. ai~.~ eJI!pr~~~~o~. _e'! n~çUM qu_o .e 

Oontloil& n 2~ di$cusslto do pt·ojecto n. 13 deste 
anno que a utorll!a o governo a conceder A eom.
pllDhía que s~ houver de organis&r em "\'iriudo 
il~ ·lei provincial dô Rio de Janeiro D. 1>1 de 2á
de Outubro de 18;ít, parn a c <>nstrueçõ:o e cus
teio do 11ma cstracio. da carros que partindo d~ 
PctropOliR se dir!jR ã· pantc do Paraliybuna, um 
~nimo ~d juro ~!~ dou.• por_ -~!'to. ~dicio~at 
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~se e :lpo:nose :>. seguinte emenda. 
« Cessando a garantia addieion al lo~;o que a 

~trada de ferro de Pedro li f'Uneeionat· al.ê o 
·-valle do Parahvbn no ponto do Porto do Cunha. 

__ -S. a R-- ,tuàusto de Oiiu'il·a. " 
· Julgada a m:tlcri;,_ discutida, é o projeclo ap· 
proYado. 

:s".t.TUl't.'lL.lS..,ÇÕF:S 

O ·Sn. P .\éUECo ipela ordem) : - Sr . . -pre~;ld~ntc, 
achando-se 11:1 ordem do dia um projeclo em ·que 
5C tra~a da nnturalisação do Sr. Joaquim Gian
nine, pt·ofessor de musica desta cidade, eu JlP.ÇO 
á cnmara urgencin pam se tratar desta l'cso-
luçà<). -

· E ' eoncedidn " urgcnciao -
1 

O Sn. p,,cunco (pela orJem) :- Peço que o· pro- i 
jccto tenha utr.a ~ó discussão. I 

A camara' decide pel::~ affinmltiva. i' 

Entr.~ em dlscussi'ío n resolueiio n . 31) deste 
nnno, nutorisnndo o goYerno n conceder cni-ta.de 
naturnlisnçiio n ·Ja:lqllim Gianuini. I 

0 Sn. AVGCSTO r,<;o()LI\'Em,~ :-,PeçG . Jiccnçn á 
c:mmra para nprcsent.ar eomo artigo adtliti\'0 .ta 
projecto quo se discute n resolução n. 42 dn I 
nobre Cúmmlssuo dtl constituiçiln e poderes, con
cedendo o favor da natuJ·aHsaçiio a um subdito 
frnnc~7. que reside l1n muitos nnnos nn p1·ovincin - ~ 
ele PcnJlJUlbuco. · . · 

·O Sn. PAnÀ:<.\Cit:o\ , _ St·. pl'cSidcntc, peço a ·pa-

1

1 
Jana parn offereccr esta emenda no projecto an- _ 
tcrisnndo o·-g<'>\'Cl'DO pllra conceder cnl'UI de n::t
tumlisaç-iio) no . subdito nustrineo LtUJp-, COllSul na , 
Bahia. Este hidh·idno e muito conhecido, está 1 
naqu~lln pl-~\·incin. h:1 m-uitos nnnos, c j,\ fe7. a l 
~otupetcnte clcclnrn~ão na camnm municipai;Esl:l 
muito no ·.:uo de obt<n·· este rn..-or. · 

I 
.Vai ;, mesa; '.; ;:~po ittdn c cntrn em uiscus.>ão, n 

seguinte emenda : . . 
Depvis dns o ·paÍii.nns -residente nesta córte

nccrt-sccnlc·~ o seguinte: -c ·Frnncisco Lnnl:', 
snbdilo :tustri:tcc:>, t·tsi!.lcntc na Bahia. - Pa)·a· 
tW!fU.{!• )) . . 

O S1•. Lrltiio ilo CIH>ho. :-Sr. presidente, 
lc\·nnto-mc pnm pt>du· n Y. Ex. o f!l\'Ol' de exigir 
•l::l comtui~slio Cl quPm forüo os. pnpL'ÍS rclati\'l•s 
i• nulurnlisacj:lo, entro os qun~s existe uma 
~mentia nunl•n, que · qucit-n nl'rcscnln L' · o •ou 
pat·cc~ ·· n r .:speit.o. 

F<~t·ii~ esses pnpcis :'tquclb commlssão porqttc 
n .cmnnrn t·cconh•!t:Cl\ t1uc t't-a ncees:Snrio que n 
Jncsn•n C':ouuniSKii.o e~q>cn<.lesse· n sua opiuiiio 
{tccrca ucllo-,;. Mas lt' llÚD:'SI)- clcmorodo ~s~es p ;l• 
pcts na l '-1s1n c.ln eotlltntssao, temos 11us no mt· 
tr~t:lllto coutinnado roo systcma unli"'o de conceder 
natum!isuçiio par meio ·de emend.rs :1qn i nprc-
_ scntados nn tltscuss:io de qualque1· proi~clo sobre 
es>a mat~ri:t.. ::\:~o sei pot· conscqucnc'in qttnl f11i 
,, I•l'O)'~tlo ·qn_c lll'tnl n .!aUlOl':l <io tcomnr n deli· 
-1>"':nção, muito c_or<!_ata, d<; nmcttct· esses _papeis -
:. tllustrc commts~no , ereto que <le constituição 
'-' poderes. 

J)eclnro que estou <li<pcsto a yotar contra tudo 
· quanto Dgora c; l:'• em discussão, ·cmqunnto não 

-v1r o resultado do p11recer <ln eornmissrio '{'Orquo 
'll~S n~o são llll_los c outtons enteados. (APo•ados.) 
A _cc':_ca de uns JUlga-se n t>ccss:u·io cm'<'ir a como 
1nll!suo c?mp~~nte, :l.cerca d~ outros qut!rose 
de1tberor tmmc_dt:tt.'lmcnte sem mais exame! Como 
fu1 nm do3 qve se pronuncü\ri'io contra semc· 
lbnntc _systemn, p er ser a meu ver muito. in
conYetucnto conceder n:1turnlisnt;ão n indivíduos 
s2brc cs qnn.cs nào temo~ sttnicf~ntcs informa· 
~ucs ••• • 

O Sa. Dc-rRA RocnA :-Parn sucC:eder como com 
o pndro.... · 

O Sn. J,EI-rÃo n.~ __ CuxHA :- ... 0 julguei nilo do..-er 
a gor11 ficar silencioso' .. A easa attendeu ás refte
xoes que EU e o l:onrado n•embro pela ~ahia. 
ti vemos a hont·a de fazer-lhe; remette então O'< 
papeis à illustre commissão de poderes, gutlrda. 
elln esses . papeis, c no entretanto continuamos do 
mesmo modo 11 conceder naturalisaç\:ie3 a outros 
indivíduos sem informação -algun1a I Queremos 
eJ<pôr·nos , senhores, -á contin'genci'~~o de v~r natu
rnlisados Individues talvez nas circumstancia:; 
em que se nchou o tal padre, que depois de 
natoralisado te\·e a policia, segundo· aqni ouvi, 
de lomtlr providencias n seu respetto? 

(lia um apa•·tc.) 

Não sei sa c.<;t{t natural isndo; o pr<'ject.o pns>ott 
em tres discussões, é -;oerda.da;. porém \'oio o 
r emediu .de nüo se appro,·ar a. redacçiio, qun fi~ou 
adiada nuo o;ei nté quando •. E ' daquellas cousas 
que infellzm~nte se dão .nestn cnsn de uma mn
u~ira que n•1o se . póde expllcar. 
. 'Ro!;'o pois a V. Ex. _que tenha a bondade <le 
exigir dn commissão qu~ apresento um pqrecer 
sob1·e os paJ?lliS relativos á nnturalisac1io que lho 
f,•riio r~rnetLtdos. Entre ellcs eltiste uma emendn 
tninhn áccrcn de· um individuo do Pnrii.. -

E111i)unn"to a eommi~o niio . .:Jisscr so cs~ 
in<liYid110 e outl'os se nchão nos circuUlstnneins 
de merecer o f:wor que pedem, ..-ejo:-mo obrigado 
n vot"r contra o projecto c êtu euclns em dis" 
cusslto. · 

o sr.'. ~eixetro. de ~~o..;é<lo :- T enho de 
tleclnr:n· no nobt·c deputajlo que n commissão 
não tem uemorado em seu poder um só. rcqne· 
rimcuto . ú~ partes;· tem· cumprido sempre com 
o que 11 casa até aqni _tem exigido, Se a .cont· 
nüss•io nilo · C:et~ p_lll;eCel· qunnto fls em~nclns _que 
se fiz e_rão sobre _a pcrn~. c'!nccdcndo n!l1tual~sa~ 
çvcs, c porque n comnussuo nada· pu~c .dt7.Cr 
á ccrca dos indi\'iduos a quem dl:ts so refcrenio 
Si'io s implices emendas npre!icntndas por nlgun,: 
no'brc-;· <lcpnl.:tdo>< mandan!.lo ~atu~ali:>:n· . um Ott 
outro illdividuo, dos quaes apenas o vropon!\nt.c 
dn cmenla tem nlgum conhecimento. A cóm
missiio n iio tem em seu po<lf:r pnpcl on consa 
que o ,.,,I!Ju. qno {los:;a justificat· a eoncessiioo 

A comnli5siio ole constituicão nindn niio de" 
um parece1· sobre um individuo pretondenuo na
t ll!'::tlisaçuo . que niio tenha sido funilauo em rc
quet·imento. in!orm:t.~ües c cc•·ti<IÜcs iiUb -cs·sc 
indivi<luo l enha apresentado,_ Os p~didos fciio_s 
cr'm estns fot·mnlidnclcs não se icm Jcmorndo tun 'lv dia. · -

t'l'r i~go Jl('Sso diz-n· f(Ue . niio l•a na pasia. 
da" C(ltnmi,;,;\;cs um sú !lesse,; r equerimentos. 
E~i~\•)lll css:is emendas. mn> sobre clins n com
tlli,;siio nf10 pútlc nem deYc toinnr t·cs·poliSabili
dadco Se os nobres de,P.Utndo;: entendem qúc esses 
indi\'iJnos cstiio bn.bllítados, minisllo~m :l com-_ 
missão ns informtttões que possuem ; ma~ a com_
miss:io nilo p(xlo !a:>:er obrn nenhuma sú sobre 
indici\çiio aprcaent.'\da por um dcputndo sem 
attcstndo -de · conuucta n~m de residencla no paiz. 
E' . por Isso que a commissãu ·não .tem dado pa
recer, e eu declaro q uc o não posso dar o Poderei 
appro-.ar corno derutado, mas eomo · membro da 
commissão não posso dar parecer sobre ttmtt. 
simples emcndn. que não <l acompnn)tnda de 
i nformnção algnmao . 

o· sr . L<>ittlio <la. cunho:-Sr.president,ç. 
peço licença ·ao _llonra.do membro· ·l?nra dizer-lhe -
que :t sun informaÇão nã_o m·e sab~faz. O 'hon
rado membro diz quP. os pap~is que existem· n~ 
pasta dn . commiss!io· · â- · res peito desse negoei.o 
não estilo nos termos de poder ohti!r um acre·~ 
rimcnto favora1·el dn parte da conlmissilo. E' i sto 
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mesmo que desejo que a commt-Sllo .nos diga 
em parec-'r: diga-nos a commissiio- os indivi
duas tal e tal não . podem mereci)r esse favor 
do corpo l~gislalivo .porque 'não apresentão os 
documentos nec:tssarios com os qnAes s e provem 
as . eircumstaneills exigidas j>ara a natuT8li$&t.ão, 
-embora esse P.areeer desfavoro.vel haja -d e re
Càh ir sobN o individuo a respeito .de quem apre
sentei uma em(•nda. Acredite o honr:>.do m~mbi"O 
que não se mo dA de que o primeiro ferido 
pelo parecer da commissi'io scj~ aqucll~ de quc:n 
trata a minha emenda,· porque na reahdade nao
apresentou os documento:! que a commissão jul!l& 
necessarios. 

Se é verdade que esses individuas não estão, 
como o honra<lo men1bro diz, no caso dç obter 
uma decisão favvravel, devem soffrer um parecer 
desfavoravcl; venha pois esse pnreee~: e prom~tto 
ao h onrado membro que hei d6 votar por elle,: 
se julgar que nlio ha ra~iio para conceoler-<e 
natu.·u.lisa.ção a esses individuas, porque não en
tendo que se po~sa baratear· o fúro de cidadão 
brazlleira· a qualctuer indíviduq qt1e se apresenta 
aqui sem provar que está no caso de oõ.ter esse 
grllllde favor; porque eu entendo, n1eus senhores, 
que é um favor que se cvncede ao estrangeiro 
o honrai-o com o titulo de cidad:1o brnzilciro. 
(.Apoiado$.) 

Mas se os indivíduos de que traton o honrado 
membro estiio no caso que elle . ponderou, os 
outros a respeito de quem ha <Jgo1·a •mendas 
sobre a mesa _ podem estar em circumstancias 
identicas. 

(Ha um aparte.) 
V. Ex. faz-me o ravor d~ mandar ·os pat>êis 

que estão sobre a mesa, porque o honrado mem
bro acaba de dizer que entre elles ha um que 
tem a seu favor um parecer da commis.~iio. íE' 
satis feito. Depois de examinai· os papei$ .) Então 
n~o ha sobre a mesa mais cmcoda nenhuma soln·e 
isto ' 

O Sr<. Pm.:sJDSXTE :-Ha, .mas siio arti,.os addi
Uv,,~ que hão da entra;; c1n âiscussiio ct~pois (le 
nndn a do projecto. 

O Sn. LtaTÃo u.- Co:-m.\:- ,\Jtora ;·ejo um pare
cer da commissiio ácorca de .Joaquirn Gianninl, 
Stlbdito toscano, professor do mustca. da capt!lla 
inlpedal. A. eommissiio entende que esle inâ ivi
duo estA no caso de mcr.-cer o fa-.or da notu
ralisD.~;ílo. Posto que 11 commissiio não se redra 
nos documentos . de qtle nos fallou h a pouco o 
honrado mcn~bro da me3ma commissão, torlavia 
sou obrigado n t•star p~lo seu parecer; faço-lhe 
toda a justiça para supi>Õr que não viria eiJa 
apresentar . um projecto destes se esse individuo 
nlt<> tivesse exhibitlo os documentos nccessarios 
para obter essa graça.. Quanta o este, pois, de· 
ciaN que tem o m~u \"tlto, 1<>~·.-:mdo·lllC, ·repito, 
no pa,·eccr da commissão. 

Sinto porém ter de dar u1n vot<l - deafavoravel 
á em~nd11. apresentada pelo meu particular amigo 
o honr:ldo d~putado pelo Pinuhy. Está no caso 
das outt·as, 6 uma simples e•neod~. Não acre
dit~ o honrado deputado que suppouho que clle 
apresentaria esta emenda $C o ln,li-.iduo a que 
ella se refere não esU vesse no ca>ú de obt~r esse 
favor; mas o honrado membro snbe ·que ajusiiça 
deve s er igual pat·a todos. Se esse individuo está 
nesse caso, out ros muitos o estão igualmente. 
(Ha um aparte.) Este documento é apenas uma 
declaração na camara municip~l. não prova cansa 
nenhuma, nil.o é nm desses dOCtlmentos a que o 
honrado membro da commissi\o de p()dercs se re
ferio !ta pouco. 

Ulor Sn.. DKPUT.A.DO :-E" o consul e.ns~riaeo, é 
pessoa mnito conhecida. 

O Sn. L~o:crlo DA Cmt!U ~- Entendo que qn.al· 
TO:IIQ 3, 

quer ·dos Srs. deputados .. é pessoa assaz digna 
para que votemoa fundados u nicamente no seu 
testemunho, não ha duvida; mrtS é preciso dizer
que a eamara já so pronunCiou cont ra este SV3-
temo, eomo que jfl Jtcidio que o testenlunho
sinzular de UDI deputado não ó sufliciento para 
se conceder este favor a qualquer estrangP.iro. 
Se a caruara )4 julgou assim, entendo que .é uma. 
Injustiça man1resta e flagrante es tar fazendo ~x
cepç3es a favor de indivíduos alias nas mcsmns. 
cireum~tancia.~ de outros. 

Em .conclusão, tenho de declara•· 1ue Yoto pelo 
P!lrccer da eommiss!!:o, porque cr.•io quo o iudi
ndtlo de qtle ellc tr:~ta est:i no caso de rn•;recer 
o favor que pede do corpo lcgislutivo, mP.smo· 
porque este meu voto vai de conrormi<lade com. 
o. jtlig:l.d•) pela cns11. Mas sinto muito n ü1) poder 
dar o meu voto á emenda do meu nobr,, a migo. 
Peço-lhe mil perdões, acredito na sua palavra. 
mas ni'ío quero csl.ar fazendo excepções q_uc ftrllo
dir eitos alheios ; não quero. que qunesqul:r-<>nt ros 
Srs . deputados q ue tenhüo apresentado emendas. 
contra ns quac.; eu ttlnha votado pcns~m qua a 
palavra do honrado membro me n1crece m:ü s con
sid.cm~l<o, mr.is crediw do que it à elles. 

O S<·. Paranu:<;uâ. :-Quando upr•;SCntei a. 
minha emenJa, foi ;;uiado pelos precedentes da. 
cam~tra nesl.a mater :a. · A camara t~m appr•H•ndo 
muitas emendas concedendo antol·isa~üo ao :;o : 
vcrno para t)aturnliur individu(•S que se ac! J ã~ 
nas circumstaocias desse que fa7. oõject•> da mi
nha emenda. 

Carlos Francisco Lang, subdit<l aústd aco, & 
pcsso11 muito oonheciãa na Bahia, negocia H I..> J~ 
primeira ordem e que goza alli de gt-aude con
c .. ito. Appello pnra a depllloQiíO da Bahia: os. 
honrados membros poderão declarn.t· se é o u nã o
cxncto o que aç,, bo de dizer. Não desej v que a 
camara se deixe le-.ar sómentc pelo meu teste
munho, mas sim pelo testcmunlil.l da deputn~ão
da l3ahia, cujo apoio invoco nesta o~casião . 
L'lpoiados.) 
· Apt·~sentei um document<l pelo. qual se mostra 
que ~ssd individur, ddclarou perante a ca mnt·n. 

. municipal querer naturalisar-so. Não é pois um 
pedido officioso •Jtle faço á cnmarll ; h a um do
cumento de que OS$e individuo manifestou. a in
tençil:o de conti uuar a t·esidir no imperio, c dc
•tu~rer ol>~r a honra, a que dal. todo aprc~o. de 
ser cidadão brazileh·o. 

· P•>sto a votos, .e approvado o project•J e a 
emenda. 

Apo!:io-se os seguintes addít !,·os. 
u Concedo-se cart.a de naturalísação ao p ortugtlez 

Antonio Joaquim Fen·ei.ra. - :;. a R.- :Sala clP. 
camara tlos tleputados, 2l do Julbo do l::I~:J.
,1nto·nto Jose àa Silca. 

n Oude se tliz -:;tlbtlito pot"tulluez.-accrescou
te-se -e a Joàl.l Joso '.iome~ L eat, llO ~ul>di to
aus trii\CO R.lfael Arlani, ao subdito sau·tl,> Luiz 
Manoel R~zzano, e a John .Gatis, suiJJito bri
l.aunico.-S. a R.- lü- de Junho· do 18.15.-D. T. 
de .\la cedo.-Figuei•·a de .\lello. » -

" Oft'ereço c~mo additivo o seguinte projocto.
A. de Oliveira. » 

n Artigo unico. O governo fica autorisado 3. 
conceder carta de náturalisaçiio de cidadão bra
zileiro a J oão Olaudio Mauvernay, subdito fran
ellz, est.1belecido na eid:Wc do Recife, provilicia 
de Pernambuco; revog,;das para esso fim RS d!s. 
.posiçües em contrario. 

a Paço da camnra dos deputados, . em_ 2 de 
Julho de 18J5.-D. T. de Maeedo.-Ftgu~tra de 
Mello.» 

o sr; :outro.· nocba :-Sr.· presidente, a . 
respeito de dons destes· estrangeiros ha parecer· 
da comissiio; mas a respeito ·do portuguez An-

31 
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tonio Jo3.JI.uim Fcr1' ... ir:'\~ apenos v~jô uma. t'lnentf3. 
,.m que ~e di~: " E parn natul'>tlisar ~ntouio 
JOil•}tÜm Fel~·oira..- Sa.h-n a t•euncciio. n 

Qn('tn é este hoinom? Peço ao'" nobre autor 
desta ·~ntemla •lU~ nu m~LlO$ nos diga 8') e~LEi 
in <.li ,·i duo qut'r natnralisar-~c, porque nem se sabe 
se ellc n!•tnereu. N:io •l•!.>ejo <}Ue amanh!'i Sol rlign 
o qne j:\. se· <lisso d ç •un outro individtw: « E~e 
homem é um pa•lro) •1ne a policill procur<l. " ~;'ío 
b~sta dize•··•c ,, nat.nralisc-so Antonio .T•mrruim 
Fe1·rei1·a, . salva. 1t r<.>:1ur.o;i\o. » {Ri.wdas,) 

. O Sn. PRESIDKXTE:-Vou oonsullar ã casa. 
E ' rctira:ln .:-. emenda •lo Sr. concgo S ilva. 

. Julga-se discuÚda a mat<lría dos a .. tigos aMI· 
hvos . Con~ultada a camnra so qne.- que a VO· 
tação seja pat· esc•·utinio secreto, decide que não. 
. Os artigos são a.pprovados, e adaptado o pro
Jecw il remeLtido i commissão de ródac:;:"tc. 

. Lê-u, np<>in-sc c approv:vsc o seguinle requc
l.'lnteHto: 

" R·l'1 noiro que ~e redijão os a.ddltl\·o·s em pro-
je•;t<>s sepnrndns.-Pnt'heco. .. ; · o R L·. <~on..:·=t;o Sll"·~-..: - Sr. prcsidcute, o 

lh•l·tu:;ncz Aulvnio .TotbJUinl Fel'rcira é 1u0ra.dor 
no município de Cberaba. Este homem, tnandnn· 
do-me to<l<•s _os seus documentos e pe<llntll)-me 
que requ~re~se a snu c:u1a de natul'l>.li<n~:ro, O ::>r.. Hon'I'A requer a dispensa de interstício 
manuou-mu o :~s~enblollcntv que' fez na camnm c ur;;:cneia para que entre em <l• disenssiio 0 
municipal, a certid(io do seu casamúllto, cmlim; proj :'cto n. !3 deste annn, que t rata da estrnda 
todos vS pap~is qlle sãv <·Xl(;iJoo pda ld.· de càrros de Pctropolis á Parabyba. 

YnzES :-En\!1~ nilo precisa d o disven•u. .. Sendo appro\·:ulo -este requerimento, entra o 
· O Sr.. C.o;:.;.,6o :'\!L\·.í. :- '\Ias infelizmente ossM projecto em 3• discu ssão, na. qual sem debate 6 

documen t."s per<lêri'io-se. o Sr. Faust.o de Aguiar adoptndo e remettido á. comnussão de red~.ão. 
via •1:!'St$ pap~is na seeretaril\ do inrpedo; up-
pcllo para o seu testemunho. 'PllETE~ÇÃO DO COXEGO 'PEnnv NOLASCO. 

0 SR. F.WSTO l>E AGt;I.m:-Apoiado.· O Sr. Pan.l.n. C '•ndtdo:-Pedi a pala.vt-a 
O Sn. LmTÃO n,, Cosu.•: - Quanto a t c-stcmu- pola ordem, Sr. presid<·nw, para implorar á ea.-

nhos de deputados todos t~m igu:~l dir.:i lO. uu«R em favor de um p<>bre eonego qtte ·abi tem 
;Oh! oh!) · . nma. pret ençiío nn mesa. E' bomem··que j u1go ser 

d •> t~>mpo da t-:é velha f•·iso) ; tem muitos annos 
O Sa. CoxEGo Sn.~·._: -Entiio o S1·. •lcpnt!•,.l,> d o servi~.o : esti\ nn ·nltima parte do ultimo qllartel 

r•ensa que sou capaz de faltnr â v~rdao!e? da vida. (Risad«s) Pedia eu pois li c:un8.111 que 
O SR; ·LttlT:\n DA C c:> liA: -~M e isso . Di~p por b~ne\•olencia tivesse a bondade de expedir 

que a resp~to de testemunho tcnh(l' o mc.nÜo ,,s.-e n·~~ocio e ser favorav,;l á esse homem. 
dir~lw que o nohrc <lepulad<•· · 0 Sn. Pr:BSIDk~:STE:- Esse projecto está na. OI'· 

O Sn .. Co:sE•>O $tL\'"~' - E sta'ndo perdidos estes dem do dia, mo.s niio crn rJ que se seguia pam 
docunl.,nlOs, So·. f!l'esodcntd, u a"loamlo· •e <>ssc a díscu~sio, por isso '<'ou consulta,· à camarl\ se 
portugucz dac;ui c\ 200 leguns, t'uc!nTi U•l meio approYa a urgencia, qu~ impo,rta uma pr<>fe -
ue apr~scntnr esta . emenda, nssc,·ct·and~ como reucia. 
nr.laJ"n" o que acal.Hl de <lizer. Espero que u Appo·ovacla a Ul'g~ilCia, entra em 1• discussão 
cama~·,1 conc~d~r:'< cst:! íaYor: 1!1as se n:lo •1u izer a rcs ... luçiio autorisando o governo pa.ra mandar 
ntrcdot:tr ua uunl1a pa.lnvra, nao o c.)n<:etla. pa;.~;ar ao concgo Pedro !\'oln,;co je Amorim Val-

o,.,, .. n.lbeiro d•• An<L•·•><h>.:-So,. !n"a· JaJares o ordenado annual de ·IOOS·que l he com-
paz do clm·i.lar tia pnhlvra <lo honr;t<lo lll~mb. t•o petia como thcsnureiro da itn{lt'rial capelln., e 

I , 1 ·!Uil wno <leix•l•lo de peree.ber. . <jUC acn. )1\ "" ta i n1·: 11o:m prccisa,·a ns~e nppello 
•Jtte o lwumJo mc ll\l.n·,, fcr. ao t~stt•nHtnho d<• Lê·s~ um YOto ·em sep~m .• \o do Sr. Taques in-
n!ll.t•·e u(•p<ltado pel•' 1-'an\: ma:; p::rcce-111e q ttc ll•·f~1·õndo a essa pretcnçiio. 
:llllolu rcstn all(uuHl consa; . 0 Sn P.tt:L\ C•:o;otoo ~,>cJc a dispensa das 

ú hou1·:do no~mhro diss~ que l't>e•·beu cs'*s I d 11>ts ,U,;eu .. süed déstc proJccto pa•n qtte tonha 
t.lo_ymnt~ntot; : dn,sc !Júueo n~ais o u htt~110s t}Ul\es · um:~ só. ·· 
emo ,,;s~.; d~umo•lltO.-<: porcno o lwuradn tll01f1hw ! A- c&lllRrn apprOYil CS\0 requer imento, o .::nh·,lndo 
nii_o llú6 •li••~':'·: c~su..~ •l;•cumcntos coutpn,ym·ol··· 0 pi'OjécLo em un111 unica dtscussiio, é appro~ndo 
_ovu.i l.}n t ~uumtc l'}n•~ Antonrn .T ... •ni"(Ui lll FmT•·il'n •::o; t:'L c reuu~ttido J\ co1n 1ni~são Uê r•:d1loçi'io. 
ll'-' l"n2o dü obt~•· Co\tta tlc natt!•':lli$Rr_:ilcJ , ]~ ... ta • 
tph.·stão J.lfll'e•·e·n~~ lle p-a•tt1C nl~nnce. ptuYptc c:.-;~; l·.; 1 
c1ocmu~u1u~ pvdmo uno ~t!l" "'" tJ!=l(a.ctor im;. ·• 

Entrt•tantv. C01tl0 cnten•lo rauc d~\"•)ll\U~ fn7..tl' ' 
toUv •• •.·s{m·.;o par~\ 11CHétlciar n tculns ''~:-;·'~ 1:r.-•- l 
t.cndc1~t\;~' P•\'!1 l\ \~ . Ex. que n \'Ottt•;:io '•.•ju p····· 1 
cscrutnuo Kt'Cl"~to, fJC•l~•1l1~ n~ •im s•~t"~:u mni • ~~w- ~ 
Y~lll• :Ulc at~emlidos . esse~ in•ll\·hlttos que pc [ .. m 1" 
ser nntumhsnJog. 

~~ ,. , . . ~·:vn<-~.tó suvu •-E· sú pnrn ulzcri1ue 
ft:hzott~ute ~p!Jat·ccolrao os papeis . . Eu uiio <.> •:tltin, 
e ~):'>i·a foo qn~ o uo\Jt·~ deputado qn<J "st:\ a 
na~;u lado m.e J1Rsc que esses <l•JCUtneutu~ u:o.:tn\·Uo 
ntl $cc~·uto.na_ Ua cas.o. para vuJ~ f ,_, l'ilo Jl1·inid··1s 
e J!~r lSS'.l nt~o Jt\tj t •nh:"io clJI!gndo :l2;; tn:io~. ' 

Eil·os :mostratldO;. Cnnshio d11 certiJ:i'ó ,lo! ca
S8Uic:nto dcs~L:. home:n, Uo ~s&ntumento feito nu. 
c-am!'tra lnumclp::Ll, etc. _ · 

o s.~ .. Lo·.Il'ÃO DA Ct;"IIA: - !:\nQ_ é. prt'CÍR(I lldo 
legli!lawm se elle t«lll todos esses docuw.m:,s. 

O S1~. Cox~eao StLV.~: - Vi <to que app•l r.:·cêri\o 
O!t ~~enmanto'!; , p('Ço para rcti l"Hr o uJCll ::a.rtl··~ ' 
n~dlll\·o .. Esse in<li,·iduo t.cuo a jnsti~a por si, 

· n_><O t•rectsn. do fayor da eatnara. 

Enfr1t ~m 1• di O<Cnssiio, na qu:~l é approvado 
>Cill llobatc· pam pa,sar ;, 2•, o ~cguinte projccto 
u, lO, 41 lll'lltC anuo: 

« A n~semhl~a geral legi~lath·n. re~olve: 

" Art. t. • Fica approya1n n 1• tondiçiio, a que 
~ rcf··r~ í.• d e-creto do go~. rno 11. 1,478 de 2'.! 
..te ~<)\'conbl'•) <lc 18~>1, '!IV! augmonta a quantia 
•m.oual ··I~ 21:()01.1,9 •\ sub\·cncno concedida á. com
panhia l:'c1·nnmhuco.un <lc nnvc~nç1to a wpor . 

Art. 2.• Fi~a igualmente ••PPl 'OVnd:l a eQndiç:io 
-1• do doJct·cto de QIUl trata o art. 1.•, segundo a 
•! ll:tl ~ào ~onecdidos o\ l'Gf~ridu. companhia. J.>cr
tnllllbttcan:a. os nu~smos ra.wres 'outorgados ã com
pa.nhia Bm.zilclra. de Pa'{UOte' de V<t!X'rorganisada 
tl~Stl\ cõrte, e que constão do decreto n. 71J7 de 
10 do 1\Inrço d~ lS;íi. . 

Art. 3.• E' npprova<ln a cond ir.ilo · 5a do dccr~to 
a. qnc s e rde~•!lll os ao"tigos antcécdente~. segundo 
a qut1l <•S ·nac1onacs e mpreg:.dos ·nos Yapores d:l 
compa11hia. _ go7.ar.iõ da i>en~iio do. serYiço da 
::uarJ:1 n ;lcmnal c do recrutamento. . 



SESSÃO El\'1 24 DE JULHO DE 1855 
« Art. 4.° Ficão revogada> as dbposições em 

contrario. 
« Sala das commissões, em 28 de .Junho de 

18?5.--A lmeida e Albuquerque.- Silva Ferraz.
v~r~ato. )) 

Esgotada a ordem do dia, o Sr. presidente marca 
a da seguinte sessão, e levanta a de hoje. 

Acta de ~3 de Julho 

PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE BAEPENDY 

A' hora çlo costume faz-se a chamada, e achão-se 
presentes os l::\t·s. visconde de Bacpendy Paula 
Can~ido, Machado, Lima, Carneiro de Campos, 
L~ltao da Cunha, conego Leal, Pacheco Jordão, 
Dms de Carvalho, Mello Franco Brêtas Ribeiro 
Du~ra Rocha, Padua Fleury, 'Góes 'Siqueira' 
Lmz Soares, Azercdo Coutinho, Teixeira de Souza' 
Eduardo França, Rego Barros Ribeiro-de Andrada' 
Luiz Araujo, Teixeira de Mac~d-o Augusto uhaves' 
Bandeira ele Mello, Paula 8anto~, Ribeiro da Luz' 
Barbo>a dtt Ctmha, Figueira de Mello Livra~ 
mento, Paula Fonseca, Candido Borges .! Raposo 
da Camara. 

Comparec8Udo depois os Srs. Vieira de Mattos 
Taques,. D. Francisco, Caldre e Fiào, André 
Bastos, Santos e Almeida, Horta, F. Octaviano 
Rodrigues Silva, Zacharias, Jacintho de Mendonça' 
C? nego Silva e Mendes de Almeida, o Sr. pre~ 
srdente declara não haver sessão por falta de 
numero legal. 

Sessão em 24 de Julho 

PllESJDENCIA DO SR. PAULA CANDIDO, lu SECRETARIO 

SuMMARro.-Expediente.- Mat?"iculas de estudan
tes. -Bens da capella de Itambé Discursos dus 
Srs. D. F?"ancisco, Fe1oraz, e AJ"a~jo Lima.
Orçamento da fazenda. Discursos dos SJ"S. Fer
J"az, -e Cm"neiro de Campos. 

A' hora do costume faz-se a chamada, e achão
se p~;,sentes os Srs. Paulft Candido, Machado, 
Correa das Neves, Lima, Padua Fleury, Soára 
Cunha, Ferreira de Aguiar, Santos e Almeida' 
Pacheco Jordão, Leitão Ja Cunha, Carneiro d~ 
de Campo,;, Augusto Chaves, Luiz Araujo, barão 
Maroim, F. Octaviano, Sá e Albuqunrque, Pa
checo, Rodrigues Silva, Hibeiro de Andrada, 
Ribeiro da Luz, Paula Santos, conego Leal, Souza 
Leão, Almeida e Albuquerque, Barbosa da Cu
nha, Ferraz, Barreto Pcdroso, Sayão Lobato Ju
nior, Mello Franco, André Bastos, Gomes Ribeiro, 
Paes Barreto, Luiz Soares, Fausto, conego Silva, 
Teixeira de Souza, Figueira de Mello, Ribeiro, 
Dutra Rocha, Livramento, Brusque, Travassos, 
Pinto de Campos, Araujo Lima, Azoredo Couti
nho, Paula Fonseca, Sayão Lobato, Raposo da 
Camara , Taques , _ Belfort , Magalhães Castro , 
Araujo Jorge, Dias de Carvalho, e Secco ; com
parecendo depois os Srs. Bernardes de Gouvêa, 
e Rego Barros, o Sr. presidente abre a sessão. 

Comparecem depois os Srs. Góes Siqueira, Para
naguá, Teixeira de Macedo, Mendes de Almeida, 
Domingues Silva, Antonio Candido, Zacharias, 
Nabuco, Eduardo França, José Ascenso, Henri
ques, Brandão, Paula Baptista, Aprigio Guima
rães, Theophilo, Sobral, Saraiva, Augusto de Oli
veira, Antonio Carlos, Souza Mendes, Viriato, 
Eretas, Vreira de Mattos, Cansansão, D. Fran
cisco, Lima e Silva Sobrinho, Fernandes Vieira 
Nebias, Pereira da Silva, Jacintho de Mendonça, 

Hippolyto, Caldre o Fião, visconde de Baependy, 
Siqueira Queiroz, Paranhos, Pedreira, Ca:;tello
Branco, Roeha, Venancio Lisboa, Pacca, e Can
dido Borges. 

Lêm-se e approvão-se as actas dos dias 21 e 
23 do corrente. 

EXPEDIENTE 

Um requet·imento ele Bernardo Teixeira Borges, · 
subdido portngu.Jz, pedindn dispensa na lei para 
poder naturalisar-se cidadão brazileiro.- A' com
missão de constituição e poderes. 

De José Antonio Jacqucs,. pedindo uma indem
nisação dos prejuízos que soífrêra durante a luta 
que teve lugar na província de S. Pedro do Rio 
Grande do Snl. -A' commissão de fazenda. 

E' approvado o seguinte parecer : 
'' A' commissão de constituição a que fm'ão

submettidas as representações ela assembléa le
gislativa provincial do _Paraná, da ~a~ ara municipal 
da v1lla do Patrocmw da provmCia de Minas 
e da ele S. Ficlolis elo Rio de Janeiro, endereça: 
das a esta camara por officios do ministerio do 
imnerio ele 24 de Março, de 17 de Abí·il e de 21 
ele· .Maio do corrente armo, pedindo a creaç>To de 
collegios eleitoraes, visto como pela approvação 
dada pela camara ás emendas elo senado ácerca 
da tal materia, ficárão satisfeitas as referidas. 
representações, é de parecer que se archivem os 
papeis respectivos. 

« Sala elas commissões, 23 de Julho de 1855. 
D. T. de Macedo.~ FigueiTa de Mello. n 

São julgados objectos de deliberação, e vão a 
imprimir para entrar na ordem dos trallalhos, os 
segLtintes projectos: 

'' A' commissão de inclustria commercio e artes,. 
foi presente o decreto n. 1,511 de 30 de Dezem
bro do anno passado, que concede a August0 
Frederico ele Oliveira e Frederico Coulon o pri· 
vilecrio exclusivo por espaço de 15 annos para 
estabelecerem no porto da capital da província 
de Pernambuco um ou dous vàpores afim de serem 
empregados no serviço do mesmo porto, e atten
tando bem para a utilidade do estabelecimento 
do serviço a que se refere o mesmo decreto, e 
a conveniencia que a bem do commercio ba de 
não excluir do mesmo serviço a concurrencia na 
paxte relativa á carga e descarga das mercado
rias, é de parecer que se adopte o seguinte pro
jecto ele resoluç.ão, com as alterações que julga. 
conveniente que se adapte. 

« A assem bléa geral legislativa resolve: 
,, Art. 1. o Fica appwvado o privilegio exclusivo 

concedido pelo decreto n. 1,511 de 30 de Dezem
bro de 18il4, a Augusto Frederico de Oliveira e 
Frederico 0oulon, debaixo das condições que acom
panhão ao me~mo decreto com as seguintes al
terações: 

" 1.• O privilegio não comprehende o smviço-
de carga e d,scarga dos navios. , 

" 2.a O serviço prestado ás embarcações de 
guerra nacionaes e transportes Çlo estado serão
gratuitos. 

" 0.• As regalias concedidas á companhia não· 
prejudieão as disposições dos regulamentos fiscaes, 
sanitarios e de policia do porto -respectivo. 

" 4.• O prazo de que trata a condição 6•, a 
tàrifa do preço do serviço de que trata a con
dição 5•, a estipulação de multas de que trata 
a condição 7•, ficaráõ a cargo do governo sob 
informação do presidente da província respectiva, 
se fôr necessaria. 

« Art. 2.o Ficão revogadas as leis em con· 
traria. 

« Sala das cummissões, 21 de Julho de 1855.
Silva FerTaz.- Viriato. » 
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« .\ commissão de ~ns<>es e ordenados t.mdo 

examinado u t·equerimento <lo de,;om\JargO:dc r ho
nornrio André Cursil!o Pinto Chiehorro da. Gama, 
qnc pode se eoncc(la ao ~'wernu a. autorisaçào 
neees"'tl'in parR pod•)r elle obter um anno de 
licent;:a C4 ~tn todüs t)S seus vencimentns, \istn que 
aeba-s~ ellc em triste estndo de saud~, sofl'rendo 
A trrnvis.sima cnfêt·mids.de de quaiti gerl.ll pnTa~ 
l\rsi3, ~ qae é ac~onal~\ho.do a viojs.r po.rn. pl"âCtl· 
rÜr 111eios Jc se l'õSt~betecer; é Je parecer que 
só deflnt ao supplicantc, que tnnto pelo mal que 
soíl'r~. c<>mo t>elns seus sen-iço" merece ser at
tcnlliJo; e para isso tem a honra de offereccr a 
~egulut~ resoluç,lo : 

« A assemblóJ. g~rnl legislativa resolve: 
" Art. 1.• O ::•n•crn•> fica autorisado a conceilet 

u lll anno ele lic<mça com todos os seus venci
mentos ao desembnrg<~dor bonorario Andrtl Cur
aino Pinto Chiehorro lia Go.ma, qua uclla gourá 
onde melhor lhe convier. 

" Art. 2.• Ficito •·e·;ugada.s a.s leis em con
trario. 

" Pa~o da cam(l.ro. d<>s deput:~.<loi, 2l de Julho 
de 1$1),. - D. F•·an.cisco Baltlca::a•· cla Silreil·a. 
-Gomes Ril-eú·o. » 

o Sr. ~ro.r1hn ;Frunei~co:-Lenmto-me 
parn r ecl3n•nr contra al:;:umas ínexocti<liies que 
têm ll}JPI\TCCÍ\)0 U:l. publictçi\O n OS <JiSCilTS" S que 
proíert n<·<la cn,a. O men Jiscurso public:\<lo no 
suppletncnto no J(w>.rd de 21 ele Julho termina 
p ot· umn confi..súo JG alguma maneir~< l•ct.orocli~ 
o c-xtt·.t•.•aliuaria, ~ é que eu, pdo llH!ll cotnpOl' .. 
lamento, luwia clemuustrallo que era c11pa.~ d~ 
'\busnr dn confianç3 e \)()a r.; do Sr. presidente 
da nssemblen. Eu diss~ justamente o contt•a;·iv, 
e por isso •·e:latoo cotltt•a e.,h hw'xnctiJi'io pnra:. 
que se snillo. quo ett niio ern capa7. de prvferil· 
Uttl tal u llsurdo. 

Fard nind:L outm recln.maçiia relo.th·<\ na meu 
Jiscur.;o profer ido n!lsta casa dumnte n Jiscussão 
do orçam~nta da (;tlcrru. 

Nilo lfu~ t'{'firo a a.l~unHlS ineorr~cç.Uc.:; 'lU.C ap .. 
p tHCt'Cnl nos n1cus discnrz:1os, c que facilmente 
pl)d c:nl ~et· conhcc:J.ns pdo leitor, rclil'o-me úqud la 
lJ:H'tC <lo llHm ti i se urso criJ quo SC diz tJUC O pro
cedili!C!lto\ de Luiz X\'III n~ s11a entt·n•.la em 
Fmn•;a <l tlpois J~ quéd:\ de Xapoleão tinha sido 
flUSU·t,, .. E tt 11:lo p oi.lia. avunt.::tr um tal e rro bis 
torieo. , ~"l?'>le:i•! tit~hn. "''~ido; cslnn\ Jeeicll~·1 
lJtl~ t•lí~ uao t'Ct11ana · maiS ctu Fran•:n, e Lutz 
X'•rrt eul rOU U:J•f"d[c J>:ÜZ lllU itO llllcll;l\ C j>JI• 
eilkntw•nl~. O •JIIC cu dtsse. scnhot·cs, foi ~ué o 
pr<lccd ill!cutol do Luiz X\"JJI, na sun cntmda em 
Fr:luça, linl•n si.to nssisadu dando) t\tna con~li· 1 
tuiçiiu uus fruucc:t.~s. Coutc!ltD-tuc com l'$1<1$ dun.~ i 
rco;;laluu~v.:s. . \ 

o sJ•. 1·'1t.=:u«'_!'-·õ.'l. .t...-. ~t:.cotlo:- ;;r~ prcsi~ 
llontt), n. U~putr\r:~•o no1n~at.la pnra cr>n'lt,riml.!ntar . 
a S. ~1. o ltnpcrltu•n·, no dia d<! JJOiltcn,, pelo 
anuh·crsariu d;-. .sua 1tcclnmn~ão, foi iuta·olluzhln I 
no p11•;u imperial com ns r .. n11alidndos tlo cstylo, 
() cu, CúlllO . OT!lUOl' ua <J.cputaçÜO, tiYC de lt!l' O 
seguinte cliscurso : 

« Senhor.- lia Jins ti[o importantes nn vi<ln 
dos po,·~s. quo s1io P''ra elles a indcmnisnç.ão d~ 
longos sotlrimcnt%, c do Jlassad•> reJlect~m s•>~rc 
<J f<1t uro as nlegrias que creàrão no seio dns na-
ções. . 

" Cotnbatid•J, por nn•hiçõc< deõrcgradas, que de 
continuo .agitaqlo o po,-o, dev.n-aviio·lhe os re
cur>os e t•; lhi:lo.Jhc todo o progresso, o Brazil 
intdro, 3enbor , nlm~java aneioso Yer raiar o dia 
{)111 quo Y. 111 Imperial fuss~ chamado a •·,·ner 
seus. o.ltos destino:;, e scnUI•lo no thruno c:.celso 
quu llJo:l h:l\•ia legado o immort.-\1 fundador do itil
p,çrio, dissip:tsgc cnm o tn·e~tigio <la realeza a~ 
>Olllbrn~ que cunegrcd:io ~eu hori~vn~ polilico. 

'' Gra~as á r~soluçii:o magnanima, que Y. 11{. 
lu\perial, pr•l~crutnndo o por\·ir, tomou de an
nutr aos ardentes ''otos de seus leaes s~tbditos, 
e~se feliz · a.eontecimPnto se rcaliso>u. 

a Na sueces$iio doa tempos os bt'll7.ileiros têm 
\·isto eonfit·marem-;o as fundndag esperaneas qu.e 
eoucebêri!o em dias de tribttlaçiio e de provanç11 
e o\ proporcõo que ~; alongiio de'!"a época. :ue~ 
mol':tvel, ell<!s :~.prec1a.o com o ma.>s profundo re
conhecimento os immensos bendlicios q11e devem 
ao glorioso 1-cinado de V. ?.!. Impe1·inl . 

" s~nhor! Não si'lo somente os fundadores dos 
impcrlos ~ue a bistoria imparcial colloca entre os 
f(randes homens que bom·Jo a humt<nidade· a 
par dellcs tambem lém assento os que souberão 
elevar a os fastígios do poder e ds ventura os 
povos que a Divina Prov1dencia confiára aos s eus 
cui<l~tdos. A V. :\I. Imperial foi sem duvida pre
destinada esta sublime missão. Os ge1·mens da 
fel\e!d,lde nacional cr~seem e se desenvolvem pela 
sabedoria de V. M. Imperial, e pela grandeza de 
suas vil'tudes. . · 

• E ' po•- Í "-'10, senhor, que cada vez se aug
menti<o e fortalecem no poyo brszileiro os sen
timentos de fidelidade c de cordial reconhecimento 
q_ue clle vot.a â sagrada pessoa de v. M. Impe
n al a,,mo pai commum dos brazi!eiros. defenSQr 
pet·pet uo do imperio, e · paladio das insti1uições 
que a naç:.lo adaptou, ama e defende. 

u Senhor 1 A ·nac;ão· hoje· applaude com ufani!l 
o enthusiasmo o ransto dia em que V. M. Im

. perlal com miio firme e segura assumira as r e
ilt~a~ do supremo podet·; de ;,.m a outro angulo 
do imperio :1. gmtidiio nacional procla1na V. M. 
Impertnl o sah-ador c bemfeitor da. patri(\; e a 
enmarn dos deputados, s~u orgii~ e interprete, 
tem por dover patenl.car am<la m1us e.<ta v~z os 
sentimentos . de que s~ ncha p~ssuiua, e para 
cumprir esta nobre ·missfio uos envia ante o 
tht'OM de v. M. Imperial neste solemno dia de 
t~o !:ratt\s recordações e de tanto regosijo na
cton:LI. >> 

~· !:.1. I ll)perial dignou-se de responder da ma• 
non·o.. S~Jtllnte : · 

cc Podeis manifestar á. camam dos Srs. depu
tados quautoJ lhe agradeço os sentimentos de 
adhesão c l~alda<lc que conl!<lgra á. m inha pes
soa. • 

O Sn. PnEstnE,.Tl!: -A resposta d~ Su:. Ma
gastado é recebida · com muito csp~cial agrndo. 

PRnfEIR:\. PARTE DA ORDE;\[ DO DIA 

3.1.\.TIUCULA~ DE ~STUDA~'rSS 

Primeirn tliscussüo <.lo projecto n. ;:;1 deste 
:\llDO. 

".\. .as:Mlmbléa geral lcgislatinl r >lsolve : 
« Art. 1.• São Vllli:.IAs o dci'Otn servir todos os 

seus cfi'dto~. em confonni<ladc com a~ •lisposições 
do~ estatutos quu regiiio em 1~,-~ a.« escolas de 
tnedielnn do impcrio, "mtttt·icula que nn da Babía. 
e a approvaç>lo que na do Rio ele Janeiro obtevÓ 
naque11a épPCfL oJ estudante Antoni() Fernando da 
Co$t& Jumor. 

<C Art. 2. • Ficã<i -rowgadns, etc. 
" Sa~a das commissiles, 13 de Julho de.lSõõ.

Jmtiniano José d~ Rocha. -F- Octaviizm;. -
Dttt>•a Rocha. 11 

A p~dido dol Sr. Ferraz tem uma só discussão 
e é apprO\'ndo. 

Pt·itucira discussão do ~rojceto n. 48 deste 
nono. 

" A asscmbléa geral legislativa resolve: 
" Art. 1.• Hcreubno .Antonio da. F ouseca, es

luuflntc . .in úeuldade de mediei da da Bahia põde 
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ser o.Jmi•t.hlo a Caz~r exame em qualquer das 
fac!lldadcs <l.o impcrio das matcria;; que contpu
nhno o cursa do :J• c '1• annos, pelos estnLut.os 
que reg:i:i(l em 18:)2. . · 

" Art. 2.• Ficilo de rogadas Lo das as ieis e dis
posiçOOs em Nntrario. 

" Camara de.~ ueputados, em 30 tie J unho de 
18;>;). -Justíni!lno Jose aa Roc11a.-F. Octaviano. 
-Dz<lrtt Rocha. " 

A pe<lldo do St'. F. Oetaviano \em umt> só dis
<;USSao e é nppt·o.,a·Jo. 

Enb·n em 2• discussiio o seguinte projecto n. 50 
deste nnno. 

" A a õ!leml:léa geral legislativa resolvo: 
« Artigo unico. E ' o governo autorisado para 

mandar admittir '"> exame das materias do~· nnno 
da faculdade du medicinA da córte ao alumno 
J oão.. d" ·silva Pinheiro Freiro; matriculando-se 
no· G• auno da mesma faculdade no pr.:sente anno 
lecLlvo, n o caso de ser appo·oyado no referido 
exame; fic.~ndo sem .efi'ãito para este cas:> só
mente a s tllspostções em contrario. 

" P~>ço d,, «mndo, em 11 de Julho d~ 18~~-
Manoel I gnaéio ca,alcanti de ÚlCel'da, prcsr
denu-. - .José d« Sil"a Ma(ra, l• secretttl'io. 
Manoel elos S<m!os 3lartins Val!~sgues, 2• se
cretario. " 

A pedido do Sr. D . . Francí.>co, tem llllln só dis
cussilo c é approvad,). 

E ntra ern 2• cliscu.ssão o seguinte projecto n. 49 
deste anno: 

« A nssembléa ger-Jl Iegislath·n rcsol.ve: 
« Artigo unico. E' o governo aut~risndo para 

mandar matricular no 6• anno da faculdade de . 
medicinn dn cõrte o alunmo J oão Bapti3tn dos 
Guimnriies , no presente nnno lectivo; fic11 nd:::. 
dcrogtldo.s llaTn esta . caso sbmente as di~posiçúes 
em contrarw. 

« Pnço d,, senado, €m 11 de Jnllio de 1&",;>.
Manoel I gnacio Ca.tJalcanti de [Mcerda. presi
dente. - Jose da Silva J1Cafra, 1• s~crett~ri<J.
M a>telcl tlos Srzntos Ma•·tins . T'alltJsques, 2o se
creta ri~>· » 

A pedido do St·. D. Frt~ncisco. tem uma só dis
cussão " ~ approvt>·lo. 
·Entro em 1• atsc~tssiio o seguinte parecer n. 53 

deste anno. · 
« .li. asseullJiéa geral leglslati\•a rcsoh·c! 
u ..\.rtigc unico. Os estudantes que antes de se 

publicarem o; P.rcsentcs e&tatutos pns faculdades 
medicas so havtiio matriculado nOS" cursos phar· 
mnceuticos, cstavão habi\itndos para no caso de 
appro,·a~à·> legal mo.tricula,··s<> no 2• anuo me
doca ; mas não podem · matricular-se ·no 3• sem 
pnssnrem por exl\m" dos preparntorios qno lhes 
talt>lo em couformld ade do di<sposto · n·J~ r eferidos 
estatuLos . · 

~ S"la das commissücs, 13 de Julho. de 1855. 
- F. Oc taviano.- J, J. da Bocha. - Duh·a 
.Rocha. » 

E' ap,PrO\'ado sem debáte. 
O Sn. R iat:mo DA. Luz rciqn~r dispcns:~. do in

tersticio para que o projoc~ en~re imr;nodiata
meotc em :2• discuasno ; . é . approvado este reqlle· 
r.im.euto, 0. em segwda. o project.o. 

Entra em 1• discus~!\o o projecto n. ó ! deste 
a.nno, dando destino ao producto dos bens de ca
pella de Nossa Senhora de ltambé. 

O ~~r~ n . ~·'"L•D.J.'l4.: ltllco ~ - Kão sei b~tn o 
<i'!e é e~te p t"<>Jecto, q11c para mint é ntal.eria in
tcJra_meute no\'4- Sei poré"m qllu tnô foi mandado 
um nnprcsso que Lrllta cxl.ensamente dusta. m u· 
teria Não o p11de \~r bem, po•·quo 1'cm acom
panhado de unta immcnsa <lo<'um~ntada. por onde 
se prova que ba gmnJes r·~lanoar.ões s ob re este 
negoch> •. que lia mo:~row lit igio sobre •st.o, e que 
~' n <!IJOCLo cstâ nffc~to a o supro:mo tri b~tnat de 
JuS~1çn.. 

N sio s.ubon•lo. o quo isto seja, desejariA que 
pess .~ cOll'I"!_Ctcnto me déssc explleações satis· 
f•!c.:tul'J ti.S. ~.uo pudo lí!r, repito, o itnpr~~sso que 
~•rcum><tancladamuute traiR tla mntot"ia, e que vem 
acompanhn•lo <lo muitos documentos: hontem é 
'JUC. tn'o man.dllriio, e que me informár-.:io qua 
lia.v1a re•Juel'om~nto <la. pnrt e '' p •·ot~Lo d,•l la. 

Digll es~11s poucM palanas, para que as pes 
soas. coonpctentes mo e~br<!Çào. 

U•t.\ Voz:- Ct·cio que estli. d~cidida ha mo.ito 
tempo. 
· O Sn. D. FnA~ctsco: - Pt~t·ece-mc que n'io: 
pende por meio d~ t·ecurso .de N Vistn pere.nt.a o 
supt·eono tribunal de justi~ll. : é o que di?. o im
pr~•so. 

o S s·. F<-•·ru>: : -Sr. p residente sobr .: esta 
matcrin. o corpo Iegls!Íitivo tom tornnlo a i n i 
ciativa. pot· duas \'ezes. ManJou P•h• prim~it·n 
vez inventar iar ess~s bens. por <notra mandou 
\"·endel..os, t.leixn.ndo-s'J os terrt!nos n t..'Cessa\·ios para 
logrAdnur.>,; publicas o tomand·> outràs providcn
ciJtS. O commisso P.Bt:\ dcclat••tdo, creio que p or 
q untro ou seis decisões do poder j 11dicí a1·io. O 
n~g.x:io, em minha opi niiio, é i nteiumente li
quido. (Apoirtoios.\ O bOSJ)ítnl llc Lisbon n1io cum
prio os· p 1·<>ceito• da instituiçito, por c<> n>eluencia 
o commisso se dell, o p or isso esse~ bens se dc-
volv~riio ao fisco. . · 

~il:·l du\'icJo IJ.UC exista eend~nte. O TecUr,<C· d oJ 
rcvi•t:t; mn~ o projcd~ nao destrÕ P, e. sen tença 
do po.ler j ndl.:inrio, qu ü por ''<ntura procedente 
es~c r\.O.Cttl'SO se Ui!. npena$ prepa._rn. o ncg~.lci~ de 
mO<!·• <JU•'. 'luan.lo essa s~nten(..'l <less e modo 
n!i<?_ sejn dada, j~ p~ssn ter l ugar a sua disp o
S li_;'HO ••• 

O Sn. D. Fn.lxcrsco: - E se não jul:;ar o com
mis•o? 

O Srt. F l'n!Uz : - J;, "" ~ue, não daJ n o com· 
· miss. •, a . ~roprioriadc não c elo e.-;te.do, esta dis· 
posi~"o n:~o põt!c ~cl' htgnr. . 

O Sn. D. l~n.l:sc rsco : -Conto se >endc entf<o 1 
O Sa. F•:rm.•~: - O nolJre de1tut11do sabe gue 

o r~urso de re1'ist<> noõo snspendo a execuçuo ; 
= consequuncia tlistl) mnnd:t-s" executar '' sen· 
ten~a. Portanto o !lrojccta n~u invme . ll~nhumo. 
:rttribuiçiio do poltlcr Jndicinrio, nún o direit.o d <J 
cada uma da.s vartcd, nem 1\ fazenda puulica nem 
a'1 mesmo teu1po ü santa eas.a da mlsericordià de 
Ltsb~a. 

. O qne o. C·l tulllis•i'io prupüe é -um· .11ensamento 
que boj~ domina um ~da a pal't~ . O thesuur o 
dos pobres , ::>r _ prcsidcnt~, tem s ido de~viado "de 
se11,; fins pios. (Apúia<~0$,1 O estadv p·>r meio 
tlo cumm iSl!O c outras muita.~ r azues tem· cha
lll&do a si, t.am encorpar-aJo no s"u domini•>· os 
bens destinados :l.s obras p i<ts. Daq 11i n~~oseerá a 
.obrig11çi\o du estn.,lo de ms.11ter, cNa1·, alimentar 
cslabeleciment•>s pios. De$ttt obrigaçoio inhe(et!te 
ao facto do. chamar a si b~ns · as,;lm <le;;tlnados 
resultará inf~ll i vclmente essa t lleoria. da obri~a
çilo du s.ssistencin pul>lica tln parte do es taa.o, 
es•a obriJ;ação .d!l prover a S!lbsisto:ncia ás clas-ses 
pobres, t.heori:\ ·sempre L<!rrh•cl, sempre mã, por
que· o.•J mesmo passo que !a>. com que e. cla;;se '" 
pobl'~ não t rato c.iu cc~>nomisat•, nban.dvne ost 1.3 
b1Tauàc rCCIU'So da \·idn, crca o Uírei ~o, tt ~segur.n 
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a satisfação da obrigação _ do ~stado de dar-lhe 
subsistencia. 

Este principio hoje é inteirarMnte. adop lacl o 
por uma escola que _r{lde mu~to e multo ~o ntri-, 
bnir para a destrmçao dos alicerces ela socwdatk 
(apoiados) ; fallo da escola dos communistas , dos 
socialistas. 

Entre nós, senhores, e principalnwnte p~lo 
ministerio do imperio, parece que se tem aclnut
tido em parte essa th eoria ; pr imeiro, mandando 
dar ves tuariu e outros meios a todos os mem
nos da cl asse pobre do município cht córtc que 
n i'to tiverem meios para freque:,tar em as au las 
(tal é o principio estabelecido no regulamento c~e 
i•1struc~-1io pu bl ica referend ado pelo nobre ml
nisLro elo impr,rio); em segundo lu gar , crcando 
o estabelecimento de Santa habel, que carrega 
sobre o estado, dond e se póde deduzi l' o reco 
nhccimentu ela obrigação do manter o estado em 
favor dos marini:eiros '" outras pessoa:; manü
mas que cahirem dcJcntc_s no mesmo lluspJtal. .. 

O estado creou por cl!ffereutes clatas uma c•m
tribuição na 1·azão da t~nlllagem e do ;uunero 
elas polssuas da tripulaçao de cada nav1o _para 
fazer face ás despezas do . hospital da . l\flsen
·c01·dia que dis';ess•'m r espeito n. taes m-éhv1duos ; 
mas instituiLlo o hospital de Sa nta Izabel, ficou 
a Miseiicor tli a eo' l1l est e J: 3t1dim.·n to, que nr1o é 
pequeno, e o hospital de Santa Izabel todo a cargo 
dos cofres publicas. 

Eu me persuadi que na co nfecção elo r egula
mento sobre OR ccmiterios, tendo-se desligado a 
santa casa ela Misericordia tla obrigação que tinha 
de manttn· certas enfermarias dentro do circulo 
da cidade, sn lhe impuzesse a obrigação de manter 
esse huspital, embora o governo por umct medida 
geral, emquaoto niio houvesse outros meios , con
cedesse algum subsidio annualm ente ; mas a me
dida aproveitou apenas aos monop olistas dos 
transportes aos ecmiterios, c das armações dos 
caixões e elas eças; ficando ainda o ho-pital do 
Sauta Izabel (obra aliás di gna de todos os lou
-vores pelos seus fins , e principalmente pelo seu 
maneio até hoje) a C;trgo elos cofres publ icos. 

Daqui r esulta que, se pa-ra ess e. hospital o go
verno contribue por meio da r ,;,nda do estado, se 
elle se mostra assim obrigado a alimentar tacs 
institLtições, a suslental-as, não deve ser sómente 
no mun icipio da côrte, deve ser em toda a parte. 
. (Apoiados.) 

Mas os soccorros publicas, senhores, a cargo 
do governo nfi.o devem ser dados assim pe;·ma
nentemente. Entendo qLte os . soccorros publicas 
garantiàos pela constituição elevem ser sómente 
nas grandes crises em que todos soffl·ern, e onde 

Estes slio os princípios em que a commissão 
se funda, siio os principias que devem ser ad tmt
tidos; o mais não pócle tAr o cunho da l egah
clade, não póde t er o cunho do aseenso, da au
toridade da camara dos Srs. deputados. 

(O ST. visconde di! Bae1Jendy toma a cadei1·a 
ela p1·esi den cia.) 

A commissão assim pois quer dar a devida 
applicação de tae~ bens ás obras pias ela loca
l idado em qne existem taes bens . 

Faz-se uma excepção, essa excepção é a favor 
de dons est abelecimentos da córte. Eu direi á. 
casa o meu pensamento, e é que todos esses 
bons se convertão em favor dos est abelecun entos 
lo c:aes, mas entendo que estabelecimen tos como 
os rlo hospício de Pedro II, e dos menu1os cego_s, 
não podem ser loca os ; as despezas que üemandao 
e o pequeno num tJro de pessoas que concorrem 
para esses estabel_ecim<.ntos faz c9m . que . elles 
sej ;J:o ga 1~aes e poss>\O r eue_ber a todos os utdt V1 clu~s 
que do llllP•) l"lO concorrao. Se em cada provmCJa 
houvcssG um estabelecimento de tal ordem, o 
numero das pessoas que delles se nproveitassem 
estaria áqLtem das clespezas que elle demanda. 

Não digo que esses dons estabelecim entos sejão 
sutlicientes, mas considero-os acttlalmente como 
ensaios , e talvez sejão mesmo sutlicientes para 
as necessidades de todo o imper io ao presente ; 
potleremeos .110 fnturo estabelecer mais algum nesta 
Oll naquella província, e não em todas, porque 
nunca as províncias podnm todas ter estabeleci
mentos como esses, por uma razão, e é, como 
rlisse, que as des l'ezas de primeiro estabeleci 
l!IC LJto são o-rantles, e se todas as províncias ti
vessem 6stab elecimeutos desses havia de acontecer 
que nem os poderião ~em estabel·~ cer, e nem sa
tisfazer as suas necessrdades. 

E' nesse sentido, Sr. presidente, que eu assig
nei o projecto que se discute. 

O Sn . AuGusTo DE OLIVEIRA:- Muito bem. 
o Sr. Ara ujo LiJn.a: - Sr. presidente , 

ninguem mais do que eu respeita as opiniões do 
honrado membro que acaba de fallar, peço-lhe 
todavia l icença para dizer-lhe que núo pude 
convencer-me da procedencia ela sua argu.men
tação . .. . 

O Sn. FJGUEII:A DE MELLO : - Apoiado . 
O Sa. ARAUJO LIMA: - Se existe uma ques tão 

pendent <J acerca ela materia de que se trata, se 
essa questão está affecta, como se üiz, ao su
pt·emo tribunal de justiça, mediante revista, acre
dito que a camara dos Srs. deputados está fóra 
da esphera qLle lhe ~ompete, invade attribuições 
de um ·poder que e tão i ndependente como o 
seu , decretando a legislação de que se trata. / 

é mister rumedio extraordinario; entendo 'llle o 
governo, como representante da soci edade, não 
pócle deixar de dominar-se por essa influencia be
nefica dos princípios chris tãos, não póde deixar 
de compartilhar a caridade. Mas a caridade não 
é obrigação in tema; a caridade é um sentimento 
quo Deos deu como redemptor das almas, não 
como uma obrigação positiva, porque neste caso 
lhe faltaria a sua grande qualidade, que vem a 
ser a e~p~ntaneidacle, essa grande qualidade que 
lhe dá o sello da virtude, mas assim como todo 
o sentimento innato ao coração que deve-se ma
nifestar livr.;mcnte, como um direito, como uma 
obrii)ação ela parte do estado, fará. com que se 
desv1e inteiramente o grande principio da eco
nomia que todos devem ter; como direito dará 
azo a muitos males, a_ doutrinas sempre subver
sivas, fará ·Com que se levante dentre o grande · 
numero uma voz e diga- não posso tral:ialhar, 
não tenho meios, satisfaça-me o estado a sua 
obrigação, dê-me com que possa fazer face ás 
necessidades ·da vida.-Dahi essas do11trínas sub
versivas que fizorão com que a Europa ainda ha 
pouco te;n po passasse P!llos maiores transes, 
pelas mawres amarguras. 

Enten o"le o nobrfl deputado que por isso que o 
recurso ele rev ista não suspende os eff<Jitos da 
sentença reconitl.a, esse defeHo não se dá na le
gislação de_ que se trata. M~s o nobre de~utado 
me penmttn·a que cu lhe ousarve que nao me 
parece proceclente semelhante ri\ciocinio. O recurso 
de revista não suspende sim os effeitos da sen
tença; ma.s essa sentença sobre o que versa ? 
Simplesmente sobre a incorporação dessa capella 
nos proprios ~nacionaes . . 

O SR. PAES BARRJ;:TO: -Não h a tal; j á a ca
mara _ os mandou vender. 

O Sn. ·ARAUJO LIMA: -Isso que eu digo, os 
papeis apresentados á commissão o justificão . 
Pot'tanto o recurso de revista, posto que não 
suspenda o effeito da sentença, apenas tem o 
-valor de fazer com que essa capella fique en
corporada aos proprios nacionaes, e mais nada. 
Se isso é assim, Sr. presidente, não póde-;;e di
zer que a camara dos Srs deputados procede 
l evianamente entendendo em semelhante mater ia ? 
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O SR. .-\c,uus: - Proeeàe .. da mesma m!ltlcim 

que aq~ellas que mandao arremat~r o; h<:n~ pnra 
exccltçau. . 

O S!t .. AR,IUJO Lm.~:-0 ê:templo que o no1we 
deputfido ~ita não tem pa.riJade alguma. QuauJo 
f\C proce l(! t. nrremataçlió de bens, m ediuntc u 
ex~eução do julgado, niio se fa~ sen'''' dar cum
prün~nt<> ó. a~eisiio do -poder judiciario .. 

O Se!. Foci\RIULt.l DE A:oo:un.: -A mesma cous,l. 
(Apoiados.] 

O Sn. An.,u~o Lnt.<.:- Na. hvpothese sujeita a 
questiio é muito. diversa. Na nypothese dada, n 
senten~a do poder judici.s.•·w não mu.ndou se aão 
encorporar aos proprios naeionnes os l:><ms d ess•t 
capella: niio l a mais nada ... 

o SR. AcHJIAR : - E nem ear~cia. 
· O SB.. A.:AuJ,) LrM.~: - ••. e tanto 1\ senten~a 
do poder. judiciario não_ tem_ outru elfeito, qne se 
vem peJn· ao corpo legrslattvo mna medida para 
a. arr<Jmata~íi.o desses bdos. Portanto entendo qu~ 
não ha p•u·idade na arg1unentaç~o do uobl"e· ct~.
puta. •. lo. P.:.~o ao nobro deputado que attcuda qu• 
o poder leg:islatiw v>~.i faz~r um papel riJiculo 
nessa questii•> (n<io apoiados) : decreta-se u o.lil 
na~.i.o de tacs bens.. . . 

O Sn. P.H;s. BAn!l.E1'0 : .:.... J{r. decrttou-se. 
O S~. AR... um Lnr,l: - . .. mas· se o s,;_premo 

tribunal d~ justiç~ não julga verificado o ~om· 
Jlltsso, como se ha de executar " üecisão do tt·i
bun!Ll supremo de justiça ? Nulliftcar-se-ha a lei 
de que se tr.üa ? · 

TT.>l Sn. DEI'UTADO: -Isso se de\·ia dizer o anno 
po.ssado. 

O Sn. P.tES BAnntcTO:..;.... Não se tt·ata hoje de dar 
destilh' a .essê< b~ns. mo.s de applícal·-s.- o pro· 
Jucto dclles. . 

O Sn. ARAUJo Lr;.r.\:...:.. Sr. presidente, p eln que 
,,uço, collij o, qu ~ a legislação de 18-)0 e l::i·> 1 f vi 
irregnbr. :Se. i!Ssa ma teria estava affectr\ ao· poder 
ju~iciario, o poder leg!~lativo nãc- p~din decidir 
nada 11obrc ellj)., nno podia manJ:J.r alienar .os 
bens. E pois em lS:\0 · e 18~4 o puder legislati\·o 
obrou com menos eonh~eimento Ue eans:t n~to vind11 
,\ sua pre~ençn, como devião vir touos os docn-
JDentos necessario~;. . 

O Sr •. P.u:s B.lll.CE'ro ' · - S01bia-se de llldo .. 
O &t. AR ,u.To Lar.1.: -Ao mcMs e11 niio tive 

c.:~nhecim<:nto de que a questão esta1·a peudente 
no supr<~mo tt·ibunal de justiça. 

· O Sn. P.\ES B.~r.n~-ro: -Todos os papeis cst:n-•1o 
sobre a !llesa. · 

O Sa. ARAUJ<' Ll~u: _..:..;. Seuho•·es, elll um offi· 
elo do ministro da fazenda, que está ~"nexo aos 
P.apeis d~sta cap"lla, diz· se <pie esse nogocio pen.Je 
a.o tribunal su[.>rcmo de j ttstiça 

O Sn. F'"utt;:ttU.· oE A<Hil.\l~: -Isto jí> est..l. -de
cidido. 

O SR. ARAUJO Lua: - E11 raão eomprel1ond•• 
cemo por uma lei se põ·le ··decidir de uma ques
tão qua ex'stc t<frect:l. ao poder j~tdtciat·io. O poder 
lej!"islativo nada tem com essa q•1estão, porq ti •, 
nos niio pndem;)s modifie;lr os netos de um poder 
tii:o independente como aquellc a quo perten~emo~. 
(Muito bem..) Se isto é assim, como ó que o nobre 
deputo.d~ diz que· essa q-.íestào c;tá decidida pelas· 
]eis de lS-íO e ll:li\1? Assim, Sr. pre"idont••; o pri
J1leirc vicio que· doscullro no vrojecto de que se 
trata ~a illegitimida.de ~orn que se provoco. a acçíto 
do- po<lcr legislatiio. , . 

Além de,;ses defeitos, o nobre deputado signa· 
ta rio do projec~o me permi ttirá amda que eu 
a;Jrese.nte co•ttra elle outras co~tsideraçõc> que nli· 
.Jitiio no meu espírito. · 

::5·~:;undo,"Sr. presidcn.t.~ ~ õs papeis que iustruiL-ão 
essa. m:lteria, An.b·.; ViUa\ tle ~f'greiros. iu:o;tituio 
lliHtl capell.a co:n t..hvcrsvs o .ti n;o;, com di ,.·e.rsos 
(m~argos_,p,os, cncat"~;o_s a lJe.uL du ~u.a. a.\ma~ de seu 
P•U e mm, cl~ cas;ltnento uc orphãs, assim como 
dn. sustenta~.a.o de pobres r: •le .cllfemws. Ora se 
O$SA Cl~pella fui institllí<la C•JIIl semdhantes en
Cõll"~l)S pios~ eu p .~diria ao honra:lo m~mbro si
J;Zna.tarío tlo pruj ... ~c~·.J que nt•; llis-...~!sse e rn que se 
funil .. ~ para n:to reSL)~itu~:. o~ cuc.n.rgos pios, o 
qni~ sn.u cc.n~tnntes d(L lns1Hllit;ito fla e:l.pella '! · 

. O 5!<. F...:~n.~.z:- O S•· estú Jefdlden,Jo o pra-
JeCLrJ. · 

.O Stt. ,A.rtAt:JO LnLt: -O n.1ht·e d0.putado não 
dá os encargo$, "s fins q_n~ ~ ins~ituidor qniz ... 

O SB. F•·~t!R.U: - Lêa o pwjecto. 
Ú Srt ARAUlO J,r~A : -:- A. co.pella . foi insti

tanla a favur d,, o.hn<> d•J ins~otaidor foi in
stitaida par,, alli existir un1a corporação de 
padres... . 

O SR. FERRAZ dú UU1 aput•k 
O Sn. An.tuJo Lm.~ : -Foi inst itui li!\ para ca.-

s«rerq -se orp hãs. . . · 
O Sn. FJ.c:R!l.AZ dá.outro_aparte. 
O Su. An.\CJG Lnr.,: - P.:rd<jP.-me o nobt·e de~ 

pnta!lo, o instituidvr fer tu~l o issJ, no1ncou Vi.\L'ios 
af:hniHish-adol·~s, e na. fã.Ust des3e~ Rdministt·allOJ'e3 
nomeou a ~Hs~ricot•dia de Lis b:~a como aJminis~ 
tr.>d<ll"l\ da mesma cnpel\a, dCVeUJO '' U\~S <\1(1 :\{i
ser; cor dia cnmprir ess~-s . ontts :} oncn.rgos pios 
t en<l•> a. quantia de 2:000!! annu:tcs pelo . tr<tbt>.lho 
àe . sua. _adntinistt:acão. N;1(> t~ndl) , · p -l"étn, a Mi
seni:orduJ. Cll.Ul[Jndo os enc~1:r:!;o-; a. '-lu~ ~staYa. 
obrigada, sefl"undo ~ ín.;tiLuir,·ão <la capella, o po
der JUdieilll"tQ dl,clarou. incursa em cotnmis~o a 
mesma capella •. J:\ vê, portanto. o nobr~ deptttado 
que estou mais ou ma".<">s scient<' ri~ que lla a 
este respeito; mas c~ mmht a>·:::n,ne.ntnofín fun
da-se nisto: porrtue razão o pr<ÍjN:to não dá a os 
bens o d"stino ·que o instituidM •ruir. <[lle elle~ 
t;v~s:iicm? Pvr·lll·~ J•n::('i:o ~~se:; bons n ·to s;:i.o ap
plicados para os fins da institu!ç:ln da ea
pcllll? 
u~r Sn. DE~UTADO:- o projecto diz isso. 
O Su- AR~UJO Lnu.:-0 projecto di\-lhes di

vea·so. dos1.in~. 

{lia ·um apm·te. ) 
A questii"6 n;lo ó de h· p·\>'!1. n tlLesour.>, e nin

guem mais dv que cu co tuba te a idéa •I c q!te es:'l~s 
lJtm~ · de· ·capelln. vão p~u~ o thcst>urr,, porque o 
que fJU {]nora i~ q_uc s:: rcsp:citt~ a. ,~ontade i.lo in
stiCLLidor; o qac eu queria erl qu~ os aut•wes 
dú p1·o~ecto dessenl a ~ssns bons o me..;m<.J dcs .. 
tino qne o instituidor lhes deu. C.Ia-; ent que se ruu
d:\t•:io os atttorM do llrojeet.> pat•a ínl· ,;~tet· " 
destino· dessc5 bt,ns1 Qu., razõei\ t><1det·ltu justí-
flNr semelhante linha u~ conduct:l 7 . 

o Sn. Pt;>;:rO DE c.-~POS dã urn aparte qu~ nüo 
ouvimos. · · 

O Sn AnA.Wo Lnu. ; - Se a c<>nn·~x~o dos pa
dres -.le qll.e a il\stitui~&o dn capclla f&llm ;;e tnrna 
.impossivtll, nflo sub:;ísteln _os outt~ns ti.n~ da in
stituição? N.io se po<le•·i<t <!mpregar ' ' prod11eto 
desse~ ben~ par:. o oas,.meut•J J•' .,rph•>s, para 
a. ftmdaçiiO de um hospHal na localulaJd em que 
e"'tá a 'capell•t, ou quttnJo nudtv em Pel·nam
b\t<~O ~ 

O Sn. PAES B.<tmE-ro dú um aparte. 
o sn. AnAUJO Ln!,\;- Sei. <lUC o a!varít de .ié07 

mnnrln incorpontr a os pr<)prios nacionae~ as ca• 
pellas cabidas· em commisso. · 

O Sn. FEnn~z :-Som obriga~() de encargQ O.lGUm 
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o·s.n. ArL\.r.h) Lnu ~-..-\.h i é qnc o~t:i a lllinb:l 
dtwida. 

Deis.an.lc> porém pam l"S'" o \Pmll•· .;,m ~on· 
sidet·nç·.'io se os etu!argos Jas capdlà:i passlv 
ãqu~u~ qu~~ as pos::>ue ou 11.ilo, quero apeuas 
fazer sen~Íví~t a. Jncoh .... n~ncia dos autorc~ do pro· 
j~cto ; quando <li~em <)Ue é de cotH"OIJi,·ncia 
attender aos fino da mstituiç.:\o, se>n 'J'k o 
fa.;:io cün\~~nil'nt~ln~utc, })(Jt'c"illC lliio a e::5ses Ue-ns 
um destino diwrso ünqtwlle que lhes d.,u G in· 
stituiJ,,r .Ju cap.·ll:o, cuj;\ \'Otltade eu quiz,:ra que 
fv~sc cl~~ü.lnmt'ntc cumfn·i..:la~ 

::\f:lS, chzcm (!$ nobres uepa[a.Jus : • M C:tpeJI:lS, 
qn:.1.ndo incul'ss. (!ftl conuntsso, pussão s~tn cn~ 
car~os p:.u·a. o C9.ti\.dO. n 

S1·. pt·e~idente,. nin.da tlanJ" corno corta semo
ll~a.nte Llpini:i.o, ni'io d:.:sh·õc elln as duvi.J~:; c.•ru 
q.w cu l!;•u>ha.to a lJTojc~iu d:1 ci)Jumiss:t~..>,. por
que. se os no~1·t1s J~putaJos a.utnres Uú pn.1j-.:cto, 
eu~ olJ:;(·tWw<:la dt1s tlns Ja. inst.ituiç:~o, ,s ,: jal· 
gão aut~TiM•l?s a da~: <LO productu U.c~~c,; b·:ns 
uut Jc~tuw p~tl, ~!U pcn~o qu,~ SIJU lua1s cohe ... 
hcreut~ 'J.I>c' t·~ntlo ,[:\\'·lhes um cl.:stino pio, intci· 
rat)lent~ crmc~:ntanco com os fins da iu~tituit;iO. 
Alem u rs~ ro, "S u obr~s deputados me daL'Õ.•) lic~nça 
n_tncla pnra n,1o ndopt:w a opinillo d~ que. ex· 
trnctus as cnpdlas, os bens pas;em para. o estad0 
se~. encal'go algum. Se esses enca.rgo!; pios, ~e
ca.omdo sol>r~. os lleus _encnpelllt<los,. S•! oonstitncm 
enCJL\'g· ~~ 1''-.'a.oús ~ ... se c constãnto quo o~ cargos 
:re~es ~~omp4nhao ?s 1nesmos b~ns, quaesquer 
que S~:J:Io os pos~uldores ent cuJaS: màQs elles 
J~arem ~ nã9 vcJ<• razii(j pa.-a. ~111~ o est.o.~o_, clt!l
mando a\ $L l>ens encapellados nao se S1l]ette as 
mesmas obriq_'1~ões ucs•es encargos. Os no!lrcs 
deputa<lvs, t:'lo lidos como são. na nossa le<YiS· 
1!1-~ii:~, beru· s;tbcm <p.tc ~stn. makria não é m;J.íto 
llq tnda. A ntnrcs dizem que as cap ellas pas3ÜO 
para o e;;tHdo sem onus ~algum ; ruas oatros 
su,;t"nt.::to que os enCllrg0s pio3 dn~ capellas re
cah~m sobre n est..odo qu>1ndo ellc se apossa dos 
ben~ dellas. :E.!anto, ~r. presidente, tue p.-trecc 
funaB: la n. opmoao ele q<'c "'" en,argos pios .. com· 
pLt<lt"'" o~ o_en> oneapd!ados, qual'tuer qtte s•ja 
o sea possur.J.or, <)Uantu os nobres deputados 
eortlprehendem muito bem os funtle1.1n~ntos da 
lcgislaç:"' antiga teu) desappar~ci<lo complet!l
m•mte do esr.ado actual das sociedades· ntodernas · 
os notH·~s c.!e[lutadM sab~m muito bem os mo't!: 
vos em que se basê.a " lei de \l de s~teml>ro de 
171)\l, •1\1~ uá va•·ias pr0'.'idencias com o fim ele 
<lifficu1tar n in titui•.'<"iu d·: capeU35 c de est:tl.>elecer 
a. z·cd tH:~ào cle 01~ tras. 

. ~cs~a kgi8laê~O se diz que era t~o d~sl;)ropo· 
S!Ütcia a 'l unnttd~Je d~ capdla~ e d~ le"u·l~s 
pios, q.;.e ui11<!a qu:1ndo tod«s o~ inui>iduos tio 
sexo ma.~clllino ~ feminino d~ Portngal se occu
}rR.~~c.-m no cumprítllento d~S$í!S cnctu·g:os, uào 
ser~>to b:ttilanLs para satisfa?.l'l-os. 2\,,ssa legis
laçuo se. ac~res<'Mta 'lne t;ra tiio. despropositada 
a <JUallttdatle elo cape\ as ·1nst>tu1Jas e de bens 
(OID <•lliiS pios, que pador-se -hia Jizet- qlle n~ 
:tlmaR •lo ['UL'~ll.t.ono oriio senhorl\S d.a. totalidade 
dos bens de IJottugnL E c.;t~remo., no~ h<>je ae~~c 
eusu? As i<!éas religios11s estão hoje apussatlns 
<le um semelhante r~rvor? Ap(J&r~ce es~e periudo 
de obs.:ll·pção d" ben~ deotinados para fins ~;~ios? 
.s~. por conseguinte, o estaJo da socicd!W~ e túl) 
d_IVerso, se o f~rw>r teligioso está tão ~nfr8.que
crd?, s•:_ n:iu s'e póde receia.Y este p~ri~o qu" a 
lc:;tslav"" P"rtt<gueza te v" em vi~ta pt·eYeuir, nada 
p~rec.e lll!lB ruzouYcl do que estabelec~r a dou· 

. tnna de • t ne os cneru-go~ pios acon•paubilo e~ se• 
bens, ,;m bora o ~o;tad o v••nha. a charual.os a si. 

U" :;&. D,-J.>UTADO ; - :!.!vs a institlliçíio acabou.' 
se com o a!vani Jc !807. 

O :,l,n. An.u;JI) Lnu:- O nobr:e deputado está 
argumentando com o direito coustituido? 

U:>~: Sn. Dt::Pul'ADO;-Pois CSol.l ê que e a questão. 

O Sn. Au.wJO Lnt_. :- Se o nol>ro ,)~puta.do 
argument.à com o direito constituído segundo o 
entcmào, ent.!o os b.;;ns dc~sa capcllo. dovet·ião 
füz'-~l· p.ttrt~ do {>lltrimfJnio do estado, n.ãu de'f"Cl'Íào 
ter outro destino. 
U~ i;n. l);,:I'U'rAI>O:- 0 e~tado pbd~ dar-lhes O 

des~ino qur, quizer por,1ue siio SdUS 

O ;;11. An.w•o l..:I:>B.; -Pois bem ; mns nesse caso 
ett qucrn uar ::. e~ses bens um destino •lUe mo 
patecc Jn~is razr~aYd, mais religioso c ma.1s con
fo•·tne com a vontallc do iD.;tituidor •la ca.,alla. 
Se é inconcossa a· opini:Io do que as capellas 
c:1hidas em eommisso f11zcm parte do patrimonio 
d" c~tndo, llut>io ni'io temo~ que legislar a tal 
r~speito. 

t:.u SR. DEL'I.il'Ano : -l\Ias porque esses bens 
s,1o <!O esta•l•J <) que no proj ecto se lhes dá esse 
<.h:sLino. · 

O Sn . ..\.RAt:.T<> L mA:- Sa os nobccs deputa.dos 
julgiir, que estão 110 6Cll direito Je d:-.L• llnl des
tino a ~sses bçn,, por isso q•~e elles são d<> 
est-ado,~ eut:iH ~a len:),brarei que ser:'l. couv~niente 
,,ht.r-lhe-3: um destino mais conforn1o cor.~ a von
tade J,, illstitui<lor da capclla. 

Vll St<. D.&t:>UTll>O :-Pois bem, n:<o nos oppo-
ll'\OS n. içso. · 

0 SP- Au.tuJO LnLl :-Então ano s~ !lrgumante 
c"m o alvará de L807, porque elle nao tem np
plka.çiio. 

. V." Sn. DEPVl'.U>O : - Tcw toda a applicação, 
pno·qt.e por esse aha1·A o,; bens de c!l.pet!.ts ca· 
ltldos «;m r.:oturuis~o ticiíu p~rLencendiJ UIJ e~tado, 
e ent.'io nã.o ~r a possi vel dar-lhes, um · L\estino 
sen:\o por meio do u.mn lei, e é 1sso o que se 
que•· com o prc>jeeto. 

O Sa. An..l.tJJO Lnr.1. ;-Res1tmindo, S~·. presi· 
ciente, o que t.o:nho -dito, ~·Jt.: .. ào quo /) proj,;cto 
tl~ <JUG. ~'' tra)a sa!w fóra ua "s.Ph·:•·a das .n?s~as 
aHnbu.çoes, porqne esta me~temL est:i SUJczta, !J. 
ac1:1io do potler ju.Iicl:wi••, âci!rca •lo que o poder 
lcg•slati;·o n:lo · póde inuo\·ar, não pod~ p1·aticar 
<•do illgurn,. commettc um vert!.adeirv attcntado, 
coutra o qn:tl o podet· ju<liciario tot·ia os ,·ccut·sos 
Ol'dinarios Sé o potl~r legislativo cstiv.::sse na. 
condição do u:n particular. 

Ertt.,oJo mais que, s~ c3(<! é·o estada da qu<?g
t~o ) se e~ta ma.teria. Ecnle de revista, irn~g:llla.r 
foi a legislaç;Io 'de ls:í() assim comu a d•: t:,~4,. 

)Ias, pondo de parte a quest1o d~ legitlmi· 
daJc, jlllg<J ainda que. o projecto de\•eria ser 
concebido em termos mais coirformcs ao fim que 
teve etP vista· o instittlidur, dev~ri(l. s~r eonce
bic!v ma11daado appiicar esse~ bens ao Cllmpri· 
mento uos lills pios a. que· o institllülo~ atti!ndeu • 
C\iio vejo rüúio nenhuma que ''~llC 'l cumpd
mertt<> desses fins pios na sun totalid;tdc ou grande 
pal'ie, Se st~uma parte de~ses encnrgo~ pios ni!o 
púdc s"t' cumpL·idn, essa pat·te pad<.lt'~ scl' muito 
ll\:m posta a\. tnnrg\".lm ; n1as, ~(\mo exii;tem entre 
cs..;es cnca.rso~ muitos que podc•n s~r cu1npl'idos, 
acho que o pt>der legislativo niio prooede r<:gu· 
lnml~llte quando . se uf.u;ta por 1.al fúrma da 
YQnf.ado do in,titoidor, urna vez quo siio razo:>.
vds semelhantes encargos, que nada tem de 
absurdos. 

Nem julgo qnll seja ínconcussa a opinii'io quo 
\'ilrios honrado~ membros aprasentiio, $1Ue as ca
peilll$ ealli,hl~ em commis~o passiio li vt·e~ dos 
seu$ enuar~os para o poder do estado. Sendo os 
cncnrgos ptos · onus reaes, me parece justo que 
c!ks aC<Jmpanhem os lre11s, q.uacsq)ler q11e seJàD 
as miios ~m que se acll~m. Tantu 1nais assim 
pcn<o, quantA> attendendo aos moti>·os da legis
lação antiga, vejo que elles não so dão no estado 
<ta no.ssa soctedade, sendo que por tal fôrma se 
fal"ia o devido apj>ello á caridade in<l.i\•iclual, como 
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se e"p~ndc na CXIX>Siçlio de mo ti vos do proj ccto, 
com o que aliás eslon de inteirG nccordG. 

Voto cou tra o proj ecto. 
Esta discussão fica ·adiada peln hora. 
O Sn. PaESID'IOITE : -Vai-se · oftldnr ao go

Vêrno para saber-se (I hora 1'. ltlgar em quo S. M. r. 
se dignará receber a. deputaçõo que. por parte 

·desta. camara tem de felieital-o pelo faustissimo 
auoiversario ne.talicio de S. A. n princeza im
perial, e nomeio para a õita deputação os Srs. Tei
xeira de Macedo, Lima e Silva Sob1·inho, Ferraz, 
André Bast.Qs , 8iqueiru Queiroz , co nego Leal, 
Pereira. d~ Silva, uandido Borges, Luiz Carlos, 
Belfurt, conego l:ii\va., barão de Maroim. Belisa• 
rio, F.aust.o de Aguiar, Freitas TrAvassos, F. Octa
viano, Viriato, Santos. e Almeida, Sá e Altmquer
que, Figueira de Ml'.llo,'Bilndeira de Mello, Cunha, 
Magalhàe~ Castro e Paranagu:í. · 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

ORÇ.,:!o!EX"CO DO liiL'i:ISTERIO P·' F.,ZE:SDA 

Entra em discussão o orçamento da despezn deste 
ministerío. 

Acha"se presente o ministro respeetlvo. 

o S:r. Fori"az:- Sr. presidente, sinto sobre
m ode> niio poder acompn.nbar nm do3 meus nobres 
col!egas d~t opposíção que na discussão do· orça
mento do minístel'io da guerra declarou que estava 
em posiçi'io de espectlldor; obttndonando o.ssim a 
conaiçiio de oppasieionista que tinha tomado desde 
o 1nomento em quo entrou nesta casa. Na presente 
pbase· do miuisterio niio encontro motivo que por 
ventura me desvie do empenho que tomei duronte 
a sessão do anno passado. Se algum motivo ~xiste 
particular, e~te por certo desappareco ante razões 
muito fortes que me det.:!rminárão a seguir a mar
chn que eDcetei nesta easa, tanto mais quanto jul
ga.va· que a rnodifienção que se o~rou em regrn 
pelas cnusas que l\ operavão de~-ia. 1m portar a pro
pria dissolução do mínisterio, eonforme os princí
pios do systema representativo. 

Não me nvantlljarei neste ponto, Sr. presidente, 
porque V. Ex- po•· certo me lembrarA que a materio 
o; esJiecial ao orçamento da fa~emla. Assim, en
trando no verdadeiro objecto da discussão, ~·cjo-mc 
nu nccessidndc do pedir 110 Sr. ministro da fazenda 
alguns esclarechnentos que mo são muito necessa
rios, niio sõ para a discussiio, como para formur o 
meu juízo sobre certos actos da sua adminis traçüo. 

A. leí de 6 de Setembro de lSW, no§~·. mandou 
vender uma propriedade existente em lll!l:l das ruas 
da cidade do Rio Grande do Sul, e no ~ 6• mandou _ 
converter o seu producto em apoliees da divida 
publica, que fosse applicado 6. sua amortiznção. 
Procureí em todos os documentos quo !oriio pro~en
tes ao corpo le~islativo nos du~ ultimas scssõe;! 
algum esc1arecimcnto ll este respeito, e nenhum 
encontrei; !orça é portanto que incowmude a S. Ex., 
pedindo-lhe que se digne esclareeer-me sobre este 
objecto, se a venda .se_ rea1isou, que destino teve o 
prOducto dessa venda. Tanto mo.is neeessatio julgo 
1sto, quaoto Diio vejo figurar em aJ.•tigo algum da 
receita o produeto de~ venda, quer no presente, 
q11er no passado orçamento. 

Mandou-se tambem vendér em proveito do semi
nano Orchi-episcopal da Bahia differentes prcdios 
que ainda restavão pertencentes a ~ongregação ou 
convent.o de Santa Thereza. Tambcm não consta, o 
corpo legislativo não tem conhecimento nenhum .da· 
execução da lei nesta parte. 

Nessa mesma lei se determinou a ,.en~ de duas 
fazendas oa provineia. do Maranhão, creio que as 
de N=areth e .Jacit. Tambem o corpo legistativa 
não tem eonb ecimento do resultado de tal determi
nQÇB:o_ O nobre ministro da justi~o. n~o põde dar 

TOltO 3 

cscl<trccim cn tos satisfllcto•·ivs sobre a c'<ccução da 
lei, mas creio que o Sr. rninistl'o da fazenda rne 
p<ld~r:l dar tu<.lu que preeiS:l , para ·ÍOI',n:tr <:> me11. 
J otizo a respeito dcst~ objecto. 

A mesma. lei detenninou quo os objcct<~8 do ouro 
c prata existentl'.s nas cai:!: as de deposit, • publico 
fossem convertidas em moeda. O corpo lc:risl:ttivo 
não sabe qual foi o destino que esses objectos tive
rlo, se a lei foi êxecutada como devêra, qual a iin
portnucia desses valores :~Ssim substituídos em 
prO\'"-i to do estado, e em J?rOveito dos parti•:ulares. 
DesejavB que o nobre rnin•stro da fazenda me désse 
esclareeimentos sobre esta materia. 

A lei autorisou o governo para permutar difl'c
rentes predios que exi•tem em direcção á 1·pa Leo
poldina até á praça ela Constitui~ão. Sobre este 
objecoo tambern o corpo legislativo não tem conhe
cimento algum. 

Mandou a lei de 1SG3 que fossem alienados os 
terrenos da antign fazenda da ln~óa de Rod1·igo de 
Freitas que não fosser .. neeessanos para o Ja.rditn 

. Botauico, dando--se prer~rencía aos actuaes f o reíros 
ou posseiros. Nilo snbemos ·tambem qual fosse a 
execuç:lo quo t<we esse :trt igo da lei. 

Parando aqui, não obstllnte ter a,, pedir outi'OS 
cscl9.l"Ccimentos, cu~farei uma observação a.o nobre 
presidente do conselho, e vem a ser que julgo muito 
conveniente que os rclatorios dos Srs. mini;tros 
dém conta dn execução das leis respectivas a. esses 
o bj cctos. e mesmo do uso quo o governo tem feito 
das uutorisações por ellas concedidas, ou da con
veni"encia destas prevalecerem ou de serem cassa
das c annulladas . .Julgo isto necessnrio, e o nobre 
ministro tJOr certo não me contrariará, porque pódc 
uma :lllministrllÇãO esclarecida achar tropeços na 
exeeuçiio de uma lei, dei.xal-a por execut:w, e vir 
uma outra administr9.Ção men<)S zelosa e menos 
escln•·ociàa, c nt>roveitar-se da nutorisação sem um 
fim ou moti'\'o JUSto, e 'em desprovoito do estado. 
Assimesclareci(lo'pelas retle:<õcs do ministro actual, 
o oo1·po legislath•o terã. os mc~os sufficientes ~ ~a
dos necessarios para louvar ou deslou"ur o m•n•s
tro !uturo qu:e usa\"' de uma autorisa<;'io que por 

· inndmissiYol foi abandonada par seu antecessor. 
Pcrmittir-me-ha o nobre ministro ainda que eu 

lhe '(loca outros. cselarc~imeutos. O pr<:>ducto do~ 
salarios dos afL'Jcanos hHeS em outr~ts épocas fo1 
em alguns lugares depositado _nas ca}xtls eeonomi· 
cns e os seus rendimentos crao dcstm!ldos pa~a o 
bcn'cfido dos nfricanos, e para o seu transporte 
para·n costa d'Africn.; uma lei, cuja dnt~ ora ma 
não occorre, mandou passar esses dlnheuo!;l J?ar~;L 
os eof1'CS ~eraes: o pensamento que presullo ;1 
confeeçiio dessn lei ni'io foi out;:o scnü:o o de dar a 
essas dinheiros o mesmo emprego q_ ue dá-se o.as 
dos orphiios e ausentes ignlllmcntc o.lF rocolhídos, 
porque é impossível que o estado quc1ra ellil.nta1· a. 
si o prod.u.::t.G do trabalho desses afrtcan os que ll 
lei considerou livres. A. r!IZão P.Ot; !luc peça <:Sses 
esclarecimentos, é porque quero ~rucuu• ne~ta ca~a 
uma lei sobro semelhimtol destino. O que deseJo 
saber é o seguinte: em qunnto m!lntarll e impor
tancia recolhiaa de tal fonte, dedu:ndas as dcsi)ezws 
feitas com a ndministraçiio desses nfricanos, c I) 
quanto ac tiver gasto com o ordenado do curador, 
emquanto montou o producto do trabalho cJelles. 
Esse salario que so arrecada niio serã da. mesma 
natureza desse outro rendimento a que me reliro 
para que sobre elles $0. legisle do mes.r:n'? modo, 
considerando-o ·em deposit?, o.t:l. ccm_o. d1vtda, O}! 
como rendimento extraordinar1o, SUJeitO á ri'.St., 
tuiçiio? Reconbe~endo nós . o direito qw~ assiste o. 
esses homens ao producto da seu suor, do seu 
trabalho, não deveremos ®r uma. _applica.çã~ con
venien~ de modo que elles. possao, cone~u1d~ o 
tempo ae seu trabalho, dada a sua emanc1paçao, 
ter um capital ou peculio que lhes forneça um mcio 
de subsistencia, e para que não se entreguem á 
mucó de alguns mdividuos, . ou aos apuros da 
·penuria? O fitJl, Sr. pr~sidente, da lei que· cstà.be-

35 
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leceu css :~. p ei"C('pçilo desses salarios é toJo faTo
ra \'d á esta idéa; essa lei é uma lei pbilautropica ; 
creio, pntanto, que todas as medid:l.S q 11~ nasce· 
rem d~ssa fon te devem ser correspondentes ao 
mesme> fim. 

Perguntarei ao nobre ministro se elle me púde 
f:uer tambem obsequio dtl dizer, eom o que muito 
me obrigará, em quanto lmportüo os saques pnra 
Londres ctrectuados dn dnta da ultima t:J.bella 
unida a sett rclatorio atrl o presente ? N tlst~s sa
qu~s se coulpr ehenuêl'iio 00,000 libras ostel'lina~ 
destinndas ao primeiro e segundo pagamen to, em 
consequon.eia do empenho eont,·nhiJo cvm l\h'. Price . 
a 1·espcito d~ estradn de ferro de Pedro II? Se se 
eomprebcndêrão, se o nobre ministro estava auto· 
rL;aao a· fazer essa despeu independente Je um 
<:redito e:draordioarie>? Se houve css~ ercJito ex
traordinario? Perguntarei aiz:da. ao nobru ministro 
qual o decreto que ce>nccdeu ess~ credito extr:tGr
dinarlo ? Tal crediro se devia eiT~cluar depois d:t 
abertura da sessão dp corp.1 legislaU '"''• neste cnso 
poderio. ter lugar esse crP.<lito extraorJinario em 
Yista da lcgislacilo e!fectiva, sem ser pedido. ao 
cor~o legislativo? 

Sao questões estas de muito alcance na mi n hn 
opinião, e ~obre as quaes eu desejo ou,·is· o nobre 
miniatroJ, que, como .v,;rdadeiro parlamenlat· c 
grande estadista, deve necessariamente dar uma 
razão multo plausível ·sobre taes act!>s. · 

Pedirei ainda ao nobre ministro 011tro esclare
cimento, e ~ que importancia tem sido l'emettiua de 
pâo-brazil para Londre.;;? Qual a. quantidade dessa 
madeira em ser na. praça rcspectiYa, e quanto 
julga .... __ · 

O SI\. Pni!:SIDE:STE oo Co:-.sELno : - Y. Ex. para 
que não fez r equerimentos no. caia .para v1rem 
esses esclarecimentos do thesourv? 

O Sn. FERRAZ: - Note-se n pergunta <J.Ue me faz 
o nobre ministro; elle diz, porque nlio fu cu t cque
rimcntos? Não.os fiz, mas estou fazendo a~0,·a
apr oveito-me da pxesen çil do n()brc minl~tro · é 
S. Ex. sabe que eonf<lrme os es~ylos parlamentares 
es~a no meu di!'eito, c se não puder me res_ponde~ 
hoJe, dar-me bOJ~ esses e~clareeimentos, o poderá 
fazer em outro d1a. Bem v~ o nubre _minist ro que 
cu e~tou d1sposto a · de,;armar as suas prevenr.ões. 

:pesej~va ain~a saber qual a lmportancia" que 
ex1ste em depos1to dessas quantias obtidas como 
premi o das aeções do banco? I sso .; tanto mais 
nccessario quanto o nobre ministro do lmperio níio 
tocou em semelhante obj eoto eul seu rclatorlo o 
o ~orpo legislativo ignora até o presente os m)!s
tenos q11a envolve essa. operação. 

Amda outro ftWor pedirei ao nobre ministro da 
faienda.t sendo possível dizer-me: qual a impor
tancia aos saques do Rio da Prata em eonse<Jucn
ci~ da.cxp_ed~ç4o do Paraguay? As contas respe
ctivas JÜ Y1ero.o? Estu esclarecimentos que p~o 
se o governo não m'os puder dar agora, me declare 
que não P<?4e, e neste caso e~ lhe Pedirei somente 
tOdo. o eu1dado em um obJecto .ae tanta impor-
ta.nCla. . . . 

o nobre ministro da justiça, em um de seus di3-
cursos sobre a resposta ã falia do tbrono, declarou 
que estava pendente do tribunal do tbesouro 
mand~r. o 11 D!Io pagar ou a-:nliar o quanto se devia 
â. famüin do ftnalfo Ant,mo Afl'Juso Ferr~ira, em 
v utude do decreto de perdão que se obteve para o 
J).m de pa::ar-se o atrazado. Disso-lhe eu entao·; se 
e para o pagamento que lhe é devido pelo tempo 
de serviço, o tribunal do tbesouro está em seu 
direito mandar ou ruio pagar. E11 descjn,·a · poi,; 
que o nobre ministro me dis.;essc se sobr'e es$~ 
negocio _houve j á ume. decisão, ou se está depen
dente d ') minist~rio da. justiça! Tambem desejo · 
saber em quanto monta es~ divida calculada 
segundo os prin_cipios que o nobre ministro aq11i 
espendell, isto "• calculada segnndo o q11e se devia 
pelo tempo d.Q. ex~rcicio do emprego. 

São essas :\$ pergunt~s que eu tenho de fuer 
ao nobre ministr<> t!a f:ueuda, e pcrJõe-me S. Ex. 
que· cu aintla di:;n que niio procu1·ei fazer t·equeri
m el_ltos pedindo tae.~ informac.ões, porque desde 
mut~o enteado .9ue os t·eqnerimentos servenl par11 

. mo~ll·ar cHl>cussaes, antes do que para pedir escla
rectmentos; eu· eon fio muito nos esclilrecimcn tos 
que o Mprc minis tro dignar-s<:~ dar-me; se não 
puder dar-nt' os logo cu esperarei por ellea, se nilo 
me puder dàl·os em uma discussão espet·o por 
outr:., porque cues esclarecimentos servem, nõo 
para mo ti vos d!~ censuras, e nem. todos n isso se 
pre:Stariã•>, mas sen·ew para. Ca.:er-se um juizo 
sobro os a.ctos d:1 administração. 

P tl.SSllr<Ji a::ora · a. fazer· outras obscrv:~.çõas 30 
n<1bre ministro da fuzenda sobre outr.>s pontos 
que jul~o importantes. O nobra ministro snbo· o. 
t.endenc1a que ha entre nós, e que se tem ma1tifo~S· 
ta<lo de 185\) pnra c~, em uugmcnt.at·em-se as des· 
pezas ...• 

O Sn. BRAxoio: - Apoiado. . 
O Sn F &nn.i.z: - O nobre ministro sabe que a 

despeza nct11al regula em trinta e tres mil e tantos 
conl.os de l'éis. Em lS.'iO a nossa despeza foi orçada 
em vinte e seis mil e tantos contos de réis, e hoje,· 
cotu'o já. disse, em trinta e tres mil e tantos eonr.os 
de réis. Ora, além das . despez:1s fixas e orçada.~, o 
systema dos ·creditas supplementares e extraordi
naríos fazem de um modo exlraordinario augme.n

. tar .esse algnrismo. 
Se nlío me engano, Sr. presldentc, o a.nno 

passado 03 c1·cditos supplementarOJS c extraordi
narios orçárão· en1 mais de l ,300 contos de· réis. 
e este anno, segundo a propo,;ta do nobre··IM
nistro, creio que ainda é maior o · algarismo. O 
art. 1 • de sua proP.osta ê de 1,671 c ou tos de réis. 
e o art. 2• é de 1,000 contos de réis ; a ma.rchttr.,se 
progressivamente assim na nossa despem, e11 
receio quol todas as faenldad~s da pop111Sijão serão 
em breve ahsorvldas, as fontes de riqueza muit~ 
sotrrert\õ, e se csteneariÍõ com essa progressã~ 
que a<l.mira. Dizin um grande · h omem, um ho
mem eminente da eam&ra doa pares ue F rança; 
cujo n e>me entro os financeiros é l'cspcitado, o 
Sr. marquez d'Audifl'ret, na S<)ssão de 1817, qua· 
a tendcncla de augmentar-sc a de5p e:zn era tal 
que podel'ia no ft\turo tr<~zc1· graves emllllroços. 
ao estado, que era mister ost!lbclccel' uma outori· 
dade superiot· que, com miio llrmo e com tenocidado 
Yiva c iavcnclvcl, oppuz~.;sc uma barreira 11 e~ 
t endoncia·, quu ce>m todas na forças procurasse 
manter e sW~tentar o equilibrlo da receita com 
a duspc:.:a, Eu aecrescentm·ci a essns palaVJ'IUI. 
que em Ulll paiz como o nosso, quo tom uma 
gra.nde divldn, convl!m oinda quo nlóm de a~ tlcs
pcnd~rem todos os esforços pnr~ se sustentar e~o 
equilíbrio, ó preciso rucr com quo apparec.a 
sempre um saldo com quo SJ pos:~a i r amortí· 
sando essa mosma dividn. O individu·'l na minhs. 
opiniíio actualmenta mais proprio pam obtar isso· 
é o nobre presidente do conselho : domina o 
nobro ministro sobre a vida, na morto. e .al.ím 
da morte, tem uma grande força no pa.iz, como 
declarou aiuda ha bem poucos dias no senado, 
apoiando-se em deputados e senadures cr~a um 
partido grande q,ue o. põdo sustentar· em toda a 
parte; eu pois mvoeo o patriotismo do nobre 
mini$tro para que leYante um paraJoiro a essa. 
tendencia . do augmento dal despezas publicas. 
J11lgo a · s. Ex. mais idoneo para esse fim, p<K"- · 
que como m inistro da fazenda, e tambem como 
presidente do eoDAelho, pôde sêrYir muito bem ·o~e· 
~1stro ao pensamento financeiro dos '- outros 
.nunistro3, pMé servir-lhes d e sobre-rolda e ·im
pedir tantos _. ·tão repetidos creditos supJi>leatell
tares e extraordinarios nos qaaes a lei e int&i- · · 
ramonte violada ... 

O Sn. BBA!·~oio ; - Apoindo. 
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SESSÃO EM 24 DE JULHO DE 1~55 

O Sn. FERIU~:- ..• c1·eJitos supplemelltares 
~m que ajlpar•cem (co>usa inaudi tal ) a segUinte 
verba- de~pezas . C\'entuaes o de diversa natu
reza! . . . 

0 Sa. Bru..NDl:o:- Apoiado. 
O SR. Fll:nru.z :-Credito sem demonstração soh 

tal rubrica, na importaneia de !5l:OOOS e mai~, 
cowa inaudit;a na histeria parlamentar e finan" 
etira! 

Os a~dit()S :snpp\ementares, pela lei de 1850, 
<lev<:m ser· demonstrados verba po~ verba ... 

O Sn. Biu><n:i:o: -Apoiado. 
O- Sn. FERlU.Z:- Os Cl'editos supplemcntares 

ilevem abrir-se sómente para deseezas fixas, e 
quando ns dota.çõe!S nit() s:lo :sut!lc1entes, e pois 
d<:Spe•.as extraordinatio.s e eventuaes i:. cousa que 
não de\'e apiJareeer em credito& supplementares. 
· Eu creio, Sr. ·presidente, que o nobre ministro 
pensa co1no eu, e com essa minha refiexiio eu 
não .quero senão dar-lbe força para obter· esse 
beneficio, ou a ausendll desl.e aôns~. 
Senho~es, cu não im1Jl'OYiso, a camnrà me p~r

donrá que eu. la.nee miio das p~ovas; procurarei 
sõmente. fuzer vsler meus argumentos pelas ltJvns 
que apr~sontão os documentos officio.es. 

Na proposta do nobr9 ministro da f~cnda· sobr~ 
os ercdiU>s supplementarea no P"esepto anno e 
no ministerio do imperio se encmtra o seguinte: 
-Demonstração da necessidade de credito para 
a verba-Evcntunes- «Entregue para as exequias 
de S. M. a Rainha. de Portugal 10:15lSOOO.n 

V em aqui cssn. dest:lezo. em verba d" eventunes, 
entretantô o nobre mmistro p~r um decreto espê
cial do credito e:c Lraordinano considerou csso. dP.s
pera cxtrno•·dí na ria ..• 

0 SR. BR.L'IDÃO : - A!>Oiado. 
O Sn.. FERRAZ:- O deereto .:i -de G de Abl'il 

do l&í!. PlW·a c:tnc o nobre ministro lançou m~o 
dessa. c\a.ssificnçi.Lo? Foi paTa· apadrinhar um ex· 
~esso. (Lendo·!: « i'ara as despe:tas dllS o"equias 
da rninho. l0:2SO#.n se o credito em extraordi· 
n11rio para que ''em nas eventuaes a presente 
verba? Oro, outro cl>emplo: <r Outr<~ . â.e.p~as 
feitas e já conh'.cidas, 1&:ti42/l. » Pois o nobre mi· 
nistro conhece essas despe2ns e o C9TIJ.O lc~sla· 
tivo nõ.o as deva conhecer? « I~ em 110 Dr. SJgau.d 
pnra o Instituto dos Cegos, 4:468S.u Esta. não ~ 
umn dospe~a eventual, é uma despeza c!'eada 
pela lei q_uaodo mandou crcar esse est;abeleeí- · 
mcnto « Pan~ oeeorrer aos .so.:eorros pt·estado!l 
Jl!>t occa.siiio dn cheia de Pernambuco, 9:362S.ll 
0<11. bem se -.IJ que esta despeza é propria de 
credites cxtroordinarios, e não deve vir em cre-
dites eupplemcnt.nrcs. ~ 

M:IS isso qno.si quo nilo é nada, as grandes 
cousr.s võm no mimsterio da guerrn c marinha ; 
abi ó quo ou peço ao nobr~ ministro qu.o em· 
pregue seus cu1dados, sua attenção. No credito 
supplement.ar nbel'to por esse minlsterio no ~!Hlo 
de lB:il ,·em alguma~ neste sentido - Despezas 
divet·sas c cventue,e,a,. 100:240$. - Minlst~mo da· 
marinha sob a mesma rubrica, 55i()()()S-Ora, 
derpe::as er:>entuae$ e àespe.;as d.i«~·sas ; porque 
não se ha de discriminar isso? Despezas even
tuaes niio se pôde em regra con~iderat· senão. de . 
creditos extr!lordinario.>. · · · · · 

Eu, Sr. presidente, ainda eston nos mesmos 
p_rincipios que tinha. qullndo . e•tava no thcsouro. 
l!'azendo estas observações ainda tenho mn nutro 
fim, e e que a escdptutação seja bem montada; 
e e8sas despezas benl classificadas, e a lei ex.e
eutada. . · · . 

Nas despezas ('ventlls.es ainda se vê o seguinte. 
(U;)··ora, para que é que nós estamos nqui? 
Não será {)ara eXAminar e ajuizar. r.s · despezas 1 
Se ao ·miniStro fica o alvedrío sobre ellas, para· 
~ue or~:tUD~ntos? · · 

O Sn. PnESlDEXTE no CoxsELuo: - As t::r.bellas 
esclarecem isso. 

O Sn. FERR.I.Z: -0 que estou re!erin<la é tirada 
das tabella~. O fim pois, ::>r. presidente. dos cre
ditas supplementa.res e extraardinarios ficiio illu
didos, porque apparecem essas despezas e~mtuae.~ 
e di-ce1·sas i w udo -se esse poder de gn st~r sem 
.Jar-se contt~. alguma, existindo esse credito parn 
exercícios lindas, ande tudo se accommoda., 1·epito 
ainda, para que orçamentos ?_. •• 

o s,:. BrtANlJXO;- Apoi~-
0 Sn.. l!'ER!:AZ : - Os orçamentos torilão-Se n.ma 

verdadeira .mentira para o corpo legislativa ; 
orça-se o serviço em- tanto, e se houver alguma 
coll3tl, dizem os !azedare~ de orçament.os, per
mitLa-se·me a eJ<pressão, ~c houver. alguma causa, 
um credito supplemcnta.t· remedeia tudo. Assim, 
Sr. presidente, o fim da constituição fica illudido, 
e n 11ossa. nttribuíção inutilisadn. 

Ora, é mais sabido, porque o nobre ministro 
do imperio aqui nos disse, que os credites sup
plementares sempN sào decretados· .depois das 
despezas feitas; quando ao contrario a re.;ra <i 
que e~ hall3ta a Yerba de\·em calcular-se as des
peza.s presumi Yeis, e abrir·se credito supplemcntar; 
ma.~ nun~a í;ue,·em·Se despe,zas para. depois abrir-
se o cred1to.-. · 

O Sn. Mn-•s-rao no I>II'Emo dã um aparte. 
O Sa. F.rmiUz:- Qualq11er que seja ·a justifi

cação dr. nobre ministro do i!nperi~. e11 vou a.pre
sentar·lhe um facto. Ha quanto tempo não ba um 
pedido de credito supplementar ao corpo legis
la.tiYü d~pois da sua reunião? Os credites sito 
sempre feito3 com data de Abril! .. E demais, 
ahi está a sua tabella jll·stificativa do c•·edito 
supplernentar, onde "l'êm despezas pagas o j)Or 
pagnr, bem claras e manifestas, 

O Sn. BnANr.Io: -0 nnno pnssado houve um 
em data de 3 de · :Maio. 

· Ulol Sn. DE!'UTADO:- Mas a asseml;lléa. abcio-se 
a 7 desse mez. · 

O Sn. FI':RRAZ : - 01·a senhores, nós devemos 
ma.::~. ter· as nossas attribuições e respeitarmos as 
nossas autori~d!!s, e cu protesto q_u~ amquan~ 
aqui csttver nao cedo nem um celttl da attn· 
buição que me compete. Bem se vê que ' es.ms 
minhas observações s<io amigtLveis, eu sou agorn 
um verdadeiro ministerialista, 

Ul!.\ voz : --, Deus o cQUserv-e. 
O S!t. Fl!:Rtu.z:-Assim ? .•• 

Farei ainda uma observli~llo no nobre ministrO: 
da fazenda, e lhe confesso que nilo a faço com 
pcns11mento de censun, mas pata que o nobre 
mtnlstro, retlectindo sobre o fundo della, !a.ça 
com-que taes factos se não repiti'io. Prevenird 
já ura argumento com que aqui em outra occa
sião se me reseondeu ; é materia. -velha, me 
dirão, e J?!?rque nao trataste disto o anno passado t 
Sr. pres1dente, o anno ·passado foi para mim 
um anno de mil arnargurss ; eu· pertencia · a 
uma repa:ctiçi\o subo~ ·ao nobre ministro 
da fazenda, e nãi.J podia por maneiro. ·alguma. 
tratar nesta casa de object?S '\1le, pot assim 
dizer, .estavão debab:a da mtnha· inspecção 
e fiscalisaçâo ; eu não quero dar por modo rugum 
o .exemplo -aberto .em França ile um . prefeito 
aecusar o seu ministro em materia relativa · ao 
seu ministerio. Para prevenir ist.o pedi demiS'>ão 
do meu empreg<l ; me.s não me sendo ooneedida 
logo fiquei de braços amarrados. A ca.mara. de
via . ter observado naqnella época que eu í>~>:;:ia 
os maiores esfotços, que eu lutava com tUn 
sentimento interno, qne ·en me achava rednzido 
a um circulo muito estrP.ít.o, e lião podia bem 
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!7(i SESSÃO EM 2-i DE JULHO DJ~ 18.')5 
nlcÜil· uliubn.s anutlSi con1 ns Jo nobre m.inistro j 
da fazenda. - 1 

Era um 115tado de ,·erüaJcira Yiolenci.\ nquell~ _ 
Clll qu0 então 1nu achava; e a c~uuat·a me 
permittirli que cu re,·elc nquillo quo algun$ 
meus nminos me ou'l'"irão por Ytn·ias vezes ; eu 
estava ''er'àadeiramente <loen~c ; e11 estaYa ver
dadeirrLmento n·um estado de molcstin em gue 
me prostrou esse estado anormal. Hoje, ).lO rem, 
cess:ír:io para mim todas essas deferenctns, e 
eu vou !altar .sobre a materia, pedindo no no· 
bre ministro 11uo at tendo no mnl quo do seu 
act.o poderia provü·. _ . _ 

A. loí de 6 de Setembro ele 1830 autortsou o m•
nistcrio da fazenda a lançar mão d~ todos os 
tneios de credito necessarios para se satisfaze
rem as obrigaçves e empenhos eontrahidos tlo 
cstraugei ro pelos emprestimos do 18":a3 o 18-2 L 
Conforme este ultimo. emprcstimo, em Janeiro 
deste anno ou no ultimo de Dezembro do nnno 
passado era ~ ultimo prazo da amortização da 
nossa. diviJa de 1824, aliás de 18-25, porque 
conforme a cedula. (lesse cmprestimo n amorti
znção deTia findar neste anno. O nosso credito 
nll Europa, mercê de Deus, nunca bambaleon; 
ns circumstancias da gnelTa do Oriente, a du
vida que ba.vin sobre n parte que tom:aria a 
A.ustria nns negociaçõ.:.s pendentes fbet•iio que 
os fundos publiC<Js de qua:si todos os · paizes 
sofi'resscm uma pequena. depreciação. O nobro 
ministnJ no seu 1·el:ltorio do anno passado mos
trou que os nossos fundos se 11chavão acima. 
do p::u nté certa. data, c eu tenho aqui uma. 
nota q_ue pôde seiTir de supplemeatar ao tra
balho do nobre lllinistro: em Janeiro ainda os 
nossos fundos est:n•ii:o a 93 : em F e\·ereiro esti
verão a 01 % nté 92; P.tn .:Março a 00; em Abril 
a 01 !'. : em Maio a 90; em Junho a lOO; em 
Agosto a 1QO % : em Setembro o. 10"~, e dahi 
por dirtntc, em Outubro e Novemb1·o, de OG a. 
if.l, etc. 

·se o ~ovcrno im pctin1, cont n devida antece
dcncin, li\·csse tmnado todas ns cnutcllas, nó>; 
poderíamos renlisar um cmprest imo em melho· 
rcs cit·cumstanciii.$, on no menos em iguaes 
circumstnncill$ <~s daquelle que obte;e o Hlustre 
nnt~:eessor de v. Ex.. Conforme n ·letra da ce
duln e do contracto resp~cti\'O, o 'prazo dcYia-se 
findar no ultimo de Dezembro, c eu tenho aqui 
a proprin cedula qu€ declara quo o ultimo prazo 
ua amortização devia :ser nessa época. (Lê.) 

Yc-sc eois quo não podia ser sentia ncssn. 
épocn. Nao sei que ll\"O agoureira dictou o pro
cedimento do nobre ministro da fazenda; mas 
o caso é !J.UO a lei .de 1850 nilo foi cumprida, 
" o p~iz em "l'ez de p3gar n san divida, eon
form~ se tilllia compromettido, n110 o fez, c pc
dia umn mol·atorin q_oc importn s~mpre umn 
.:onfusi"ln de impossibtlidndo 011 difficuldndo de 
J:lDgar, um a mo1·atoria. quo íaz suspeitar aos olhos 
do todo o mundo ma posiçuo ilaquellc quo a 
pede. Se & licito no particular usar dc'Ste meio 
do qual sempre resulta. desconfiança, o estado 
nào se pôde comparar ao particular ; niio deve 
nunca dar . um passo· tal. 

Mas o nobre ministro usou de um arbítrio 
para o que não estava autorisado ; prorogou a 
amortiza~ão do. nossa divida por dez annos com 
os jw·os de 182-l, ao pll$so que, Sr. presidente, 
estando os fundos a 96, e a nossa obrigação sendo 
pa.gar no p11r, nós dissemos ·ao,; nossos credores : 

« Nüo, esperai um pouco, tende pnciencin ; 
dai-nos uma moratoria. ~ · 

Para. um particular é isto licito, mas nunca 
para o estado. e tanto mais · para aquelle que 
s~ acha nns cireum~tancias do nossG _paiz, acre
dttado no estrangetro d~ uma ma:nclrll que os 
possuidores das nos:sas rendas as conservão com 
um apreÇO tal que pouro é a quantidade que 
(lellas appnreco no mercado. 

E o q11B resultou, senhores? Alguns ''iajantes. 
a.lgutllns pessoas da minha ... atniz.ado que então se 
a.:bav,1o na Europa ouvirão muitas vezes dizer
se-lhes: «Então o Brazíl nito quer pagar a sua 
di;ida; quer p:agal-a com abatimento desta natu
reza? » E por certo, senhores, as faces desses dig
nos cidadãos de\'iãO sentir o. rubor da vergonha. 

E níio era posstvel ao Brnzil obt~r um em
prestimo pnra evitar esse meio? Eu creio que 
era, e o facto qua se deu posteriormente o prova. 
Os nossos fundo•, mal feito o contracto desta 
operação .•... 

O Sn. PnES!DE:o.-r~: no CoxsELI!O dá um apa~te. 
O Sn. F:&aru.z:- Foi uma ban~a. rota perfeita. 

E o caso é. senhores, que por uma. razão de q 11e 
eu não posso descobrir a origem, os nossos fun
dos immediatamente !orão a 100. 

o Sn. PnESll)E"TE DO co~SELHO : - E cntiio iss<> 
6 que prova a btmca.-rota 1 1 .•• 

O Sn. FEr:r:. . ...:z:- N!io prova a bancn-rota; prova. 
que a boa fé do 11abre ministro foi illoqueada, 
que essas difficuldades forão appnrentes, e que 
o Brnzil,. em melhores circumstancias d.o que a 
Turquia e ern iguaes ns r! e Ingla terra c outros 
paizes, podia obter uro emprc~timo sem cnrece< 
recorrer a esse meio, e de mo" do que a lei -de 
6 de Setembro de 1850 não deixa.ssc 'de ser Cltm
prida? 

Eu, senhores, não tenho por fim rn~goar ou 
ferir o amor proprio do nobre ministro da fazenda, 
nem tirar-lbe · a gl~ria que cllc se quRr urroga.1· 
de5te ll.Cto. 

O Sn. Pr:ESIDEXTt> o~ Co~s.:Luo dá um aparte. 
O Sa. FEnau :-O nobt·e ministro me perdoe: 

mas o amor p1·oprio é o condimento de todo o 
homem; tirar-lhe esse condimento é prh·al-o da 
sua proprin natureza. Eu. digo porém isto sómente 
porque quero pedir· ao nobre ministro, Tisto qne 
c11 creio que a sun administr""ão será perpet\ta .•• 
[Risadas.) 

O Sn. Ptu,srt>E~·n~ oo Co,;seLno di ttm ,apnrte 
O Sa. Fl:]RRAZ :- •• :. para qüe no futuro não 

lance miio de tnes meios ; não se ntmse tanto 
que no depois se veja n11. necessidade de pedir 
moratorias para o Brazil. 

O nobre minist,·o agora me deu um aptu·to tt 
respeito do qual me pcrm1ttiní. que lhe diga quo não 
foi síncer•J ; eu não poaso imag<nar quo ex1sta no 
mundo um h<>mem que queira quo o seu poder, 
o poder de ministro seja perpetuo; e sa talltou
vcssc, eu o eluunaria de louco (l·isadas) .·o tanto 
mais quando o nobre ministro do. fuzcnda go
verna maio: fór:L do ministcrlo do quo dentro 
dcllc. [Risadas.) 

O Sn. F. ~CTA.vro~.xo:- Entiio ú melhor que 
esteja no ministerio, para Ler a responsa.hilidlido 
dos seus netos. 

Osn. FKRIV.Z:- Concordo com o nob~· deJ?utúdo • 
c melbor q11e elle cstejn no ministerio. (R~M.a.t.) 

Sr. prdsid.ente, eu desejava ser bre\·e, mas não 
possa deL ... ar de fazer ainda algumas rollexões 
sobre as ·verbll$ do orçamento. P ediria ao nobre 
ministro qu.e ,;o dignasse dar sua opinião sobre 
a caixa da amortiza~ilo. Esta instituiçiio,.,d.o modo 
por qn3 se acha, c ao tempo em que foi ereada, 
tinha urnn ro.ziio sufliciente, era a infancia do 
credito, o era p.-eeiso que fosse rodeada de tudo 
quanto importava prestigio e confiança; era mesmo 
ueces~rio que ella esttvesse deS\'iado. de toda e 
qualquer intendencia. dll$ repartições subalternas 
do tliesouro. Actualmente, porem, eu cre.io· quo 
ella não se neba nos seu~ de\"idos .eixos, gue 
tem um pessoal do qual se podia prescindir. En
tendo, por e:~templo (e n camara sabe que esta foi 
a minha opinià<"l qna não dnta de hoje; e que por 
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ao uo~so paiz cs~s c:uos sito freqO<cntes, f31h
se mmto _nas _eou~as logo que cllas ·suucdem, mas 
ao dC(lOlS dos~rahe-so .. a n~tençào, ftcn Lul<> no 
esq.uae•me.l!.to, c os lll!''" fehzes sã\> nquclles que 
ma os de~ voao-os dlnhemls publlccs. . 

O Sn. PAt'L.\ CA:tDIDO: -I>.>o é verdo.de. 
O Sn.. FE~:tnu:- Tire-~ a. pthneíra impressão 

e n responsabiliundc ó nada. 
o·. Sn. P.u:Li. C.l~DIOO do~ um :aparte que n~o 

00~~~ . 

conseguinte uiio póde tel' p<~r fundaiuento uma 
raz-lo pessonl), que querendo conservo r !I caixa 
da Rmor~iza.;iio como se nehn, seria melhot' quo 
o . seu inspector fosse uon dos directore.s ou tios 
membt·os do conselho de administração por se
mana ou por me:~:, porque a~ menos haveria nissn 

·ll.mn economia : mas; se se quizer consultar a 
minha humilde opinião, di rei quo u caixa de 
omortização deve ser uma repartiÇão subordinada 
ao tllesouro, dcbah:o de slla imonediata fiscali
snção. e que e::tiio, como no~ outros paizes, 
commi$5Ões do corpo legislativo sejiío encarregadas 
do examinar o seu estado annnalment.c. 

Niio · ~;ei po1·ém o que !anl. a ·ost~ respeito o 
nobl'<! ministru 'dll fazenda·. quer no f!lturo, quer 
no prt!$ente ; ttei.o q uc ha o projecto sobre or
denadoa, c nellc mo assi~iei eu vcncide em parte. 
D cscj.uiCl saber . n oplníao do nobl'ê minlstru n 
ésto res11eito, c se me fos >c possiYol quereria it· 
de accordo com S. E:c. 

9 ~n: Fllll.ltAZ ' - C • m a$ bella.s azu da aguia 
1 o. mdn•tduo que se tem s:ltur.cdo e que se tem I vp~eparadtodo bellos colcllües -macios para ·o tu tnro . 

l 
..,a por __ a. 8. parte e pôde tomar as- mais bel: 

las posoçoes, e chegar ús mais altas reniõe3 . · 

, ~ntcndo po_is que o nobre ministro d.:ve apro. 

I 
" e!tar a po~tçiio em que se acha; de..-c apr().. 
vctl.ar os votos desta maioria lão compacta e dedi-

Acerca do tbesouro publico. nacional e das the· 
souraríus, cu pedirei ao nobre ministro qne me 
declaro atá quando dnrará o próvisorio da suA 
organisaçiio. A lei· autor~sou o governo a .-eronnar 
o thesoul'O e tllesonrarias, sujeitando essa re
forma a ;tpprO\':l.t.!io do corpo legislativo. Em liGO 
foi decretada Cl reformo. do thesouro, e depois a 
d11s the.;om·al'il\S; mns qu~rera ·o gilverno deimr 
ptu·a sempre este provisorio? Es~a orga nisnçiio 
niio vira em breve ·no eorpo legislativo para re· 
ceber a St\:l. s:mcçiio? E serà, do onodo por quo 
se nclln, a ret~rma actual mais conveniente? 

cado., c a foo·ça du q ua dispõe no senado para 
: dot3r o pai~ com cst::. institulçiio. (Apoiados. ) o 

\ 

meu. 'I" o to c nullo, _m_as e. dedicado a qualquer 
· me~Ldaque onal.ore:nuno~tr~~ropn~er neste scnlldo. 

E, senhores, um UllniStro de r .. zonda muilas 
v~z_es se a.:bn coUa~o em uma ucm c.spinhosa po
Stçno ;_sabe que uma dcspeza foi mal f~íta porque 

O nobre ministro em seu relatorio dá a entender 
:~.lgnmas idéas sobre a sua reforma, e uma das 
que o nobre ministro aponta me parece boa ; mas 
ni'io. admitto n creuçfto de uma nova dlrect'>cia. 
Eu entendo que a parte do serviço de tom adia de 
contas pôde ser bem preenchida supprimlndo-se 
n direct~> o·ia de despezas que deve ficar pertencendo 
:'• dircctorh de contabilidaclcs, porql!e o to·:lbalho 
dll"ta não au:;menta: ó um trabalho ·apenas de 
apontam~ntos i:le registt'O ; n cscriptu.raçoto a ctu·gtl 
dCl dh·ccto1·ia .da despezn é um trnbalho que do
pendo lmmediatamcnte tia contabl\idade, do modo 
que essa direewria, senuo supprimida, pód<l ser 
su.bstituidn r·cla nova di rectorio. de contas. 

Acho indispom!a\·el umn tal in~tituiçiio, po•·quc 
di)Scjo que haj& uma reparl.io;iio sobre tal objecto, 
comu um primeiro degrno. pat·n umn !nstltui~ão de 
mniur '•ulto, que é um tribuMl de contas, insti· 
tuiço\1) jl. ínielnda nesta casa P•H' um dist.inçtl) 
homem cuj11 perda hoje. doploraouo3, o •luo se 
nchn. ponr.lcnte a d~ciS>\o des\n. cll.mará. 

Sim, sonhol·es, cmquanto nós ni'io tivermos um 
tribunal de contllS que per'scru&e todos os passos 
<los administradores de dinheiros publicos, que 
nquilatc a mornlida;te das despezu, e que 
pos~n pelos meios que a loi lho der f:ozer rcs· 
ponsavo!s aquelles q_u~ se desviao dós seus do
veres: emquanlO ~ao tivermos um tribunnl tnl, 
cmquanto um .. milli&tro puder, quando so dol. 
cont.n do qualque~ ma\versa~iio, lançar '\tma nota 
sobt·o n respecto·;a participação, dizc11do: Gu11rdc-se 
111io. Cat!lmos mais mal a qu~m se ncba em tal 
estado .... » 

O Sa. lilat.Lo FttA!o:CO :-. Apoiado. 
0 Sn. · FERRAZ:- .... emquanlO homens l'llS· 

ponsabilisados puderem de urn momento para o 
•>ulro obter a restituíçã" daquillo que deYida· 
mente s~. lbes exigio : emquanto, emfim, niio 
houYer rnoralidâde .na.; despczM (e essa morali· 
dAdedepende da responsabilidade eft'oletiva), direi, 
e o nobre ministro concordará commigo, que não 
é poseivel tennos um bom estado· de finanças; 
faça embora o nobre ministro o que quizer. ·para 
que. nilo haja ~ desmandameatoll,' porqou, per
dóe-se-me · o expressii:o, pasaado .o ·seu primeiro 
!ogacbo, o empenho,. a~ considerações e necessi· 
dãdea políticas, ns eleições fa~~m esquecer tudo, e 

ha mullns des.Pezas feitas até em interess~ pessoal 
e que nada dtzent respeito no publico; . sabe e 
eorrhece, mas as necessidades políticas esses in
tcr'!_sses que nos . fn.zem · desviRr muitas ;ezes da 
razao IJ da conscJcncia, obtigíio~o a pck uma pe· 
dr tl. sobre to.es !JCI!Ocios. Sim, ninguem mais do 
q!le o nobro. monts~ro se ael)~ suje \to 110s des
~Lqs de~ses. mteres$es ; n po~ ição do homem po· 
hllco nao .e aq,u~lla q11c mais se coadun& eom 
o verdade•ro líscal c frn:>nceiro ; eu darei um 
exemplo. • 

O !lobr7 ministro sal>e que hon\'e uma rcmess:J. 
de donlte1r0 da theS'onrar•a da província de Per
nam~?nco ptu:a o cofre do Rio de Janeiro. Isto 
é hoJe negocoo acabado: nunca !aliei sobro dle 
e . só· agora dou. ~ minha op inião. O nobre mi: 
nos~ro me pera11ttorii qne ou een>!lro, não soi so 
tnats o ~cu nÇ<>damento o precipitnçiio conh·a o 
the_soure1ro de Pern_nmbuco, so a medida com que 
qutz como _q';le colot·ar esse nçod:unento. Apenas 
o nobre tn!nostro soube do neàntecido mandou 
faze•· cft'ectoYn .n. responsabili-:lado daquelles que 
se at:l}llVtlo SUJeotos â s leis llscaes. E~te acto do 
nobre minis~ro é digno de todo o louvnr, · por· 
qne .n nu~ro~ade supre.ma, em cujo lugar se ucba 
o no ure mmrst•·o, dc\'In esq ueccr o.s pessoas e 
procurar dar toda n luz da vtrdade ao f.tcto --111as 
Q? n s~gtu·ança dos cofres publicos foi umÓ. me
dtda. di~~a _de louvor, é tambem certo quo o po
de•· JUd~c•ano ú que clevia. conhecer do facto; a 
sua d~c1silc_~ é quo ~lYaria ou condemnuT~ qual· 
quer mdivoduo que lignrossa nesse negocio o o 
ROV~rnD com !!9 .suas mcdidns proventh·&; não 
devia por maM!rll alguma r.omo quo imprimir um 
dez.ar no car:letel' daquclle ou doquelle!J sobro 
quem recah1sse nlgumll. ligei1·a suspeita ou pr~
sumP,cilo. O. q)ie f!!z porém o nobre ministro? Com 
a. mor p:ecoprtoç"? mandou procoder contra o 
thesoureoro e o'!rtgou-o a intei.-ar os cofres dn 
falt~, e lev~do unmed!atamente por interesso' e 
~ottvos pohhcos mand1lu p roceder contra o ol!\' 

. c.al do vapo~ c CIH1·~gar ao the;oureíro &qnillo 
que elle havoa deposotado parn. scgnran<;a àa fa· 
z.end~ publica, quando o aew de verdadeirn ím
parctalldlld~ . era deixar que os · tríbunaes compe
tentes, se':l-h<_~res do ra~to, proccdesaem contra 
qnem dç d•l'ell.o foss~. c mnndar qne ooutinuasse 
o dep_osoto da quantia subt~ahida, de_l><!sito que só 
~ev~ta ·.ser levantado depois da dee.Isão d<) }lodcr 
JUdiCIBI'lO. ' . . 

O SR. A~u.;To DE·OU\'EIRA:- Para caução da 
fa~en.dn ha·na a ftança. (ApoiadOs.) 
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O ~R- FERR.U::- E" verdade; n:as dado o pri-

meiro pa . .;:.o nà<l. de,·eria 1-e..-ogar a ordem dadn 
$em a eomve~ente deeis.'i:o : nilo rartilho porém a 
.sna opinião, n~tn o lmn·o po~ mtmAdiat.an•ente ~ 
de.~!fazer tud~ q:.:mto tinha f<:ito, e deixar recab1r 
n 101portanc•a sobre um•• uu1ca pesS(•B, sem _que 
llC compenetrasse de que o IJOU de..-er era -:leJxar I 
aos tril>unacs do paiz a o.veriguatiio do facto. ·- ' 

O Sn. PnEslo~-.:TE Dl ·co~s..:Luo:- Ja havia 
pronuncia. 

O Sn • . F.&nRAz :-Não, senhor, ctuando S(: fc1. 
a rest•tuiçno ao t.hesoureiro de Pçrnnmbuco ninua 
não havia pronuncia... · 

O Sn. · PnESI.P4>(TE DO CÚN~Luo: - Jâ havia. 
O Sn. FERR47: -- •• o processo nfio estava f<!ito; 

e portanto nno posso vêr no procedimento do no-
bre ministro senão a intlnencia dús interesses e 
eonvcniencias po\iticas. 

O Sft. PRESmr;:,<-re n<> ·eo:ss&Ltro:-EstA enga
na <lo, não houve tal influencia de inter~es po-
liticos. · 

O Sn. F ERRAZ:- Descjàra que o nobre minis
tro fosse mais enntelo_<O neste n~cio, e que nilo 
fizesse p:~irar ns suspeitas prime•ro soi>re um, e 
depõis, por um neto em que re.<'Ggt\''' ' I.Orlo o seu 
procedimento ante•·ior, sobra outro; ·deste modo 
prejudicou a. ambos, entre~nto que SC!' dever .e~n 
<teix.ar avs tnbunae::! t.·x:J.nunaT o uegot.10., e deenhr 
conforme fosse de justiçn... . · 

U= voz: -_:uandou pmc~s>aT:l.Jl.mt.os. 
O Sn. FEnn~1.:-Mandou sim, depois de lmve~ 

compremettitlo a mn dando a entendct· que esta vil 
saturado de certeza d'' inno:enci~ do outl'o, e prc
' ·crind1> assim o poder jucic ario. 
Trou~e isto por incidente,•nilo pn•·o. nccu~ar, 

111ns pnrn mo,;trnr que muitas vezes interesses 
lJOliticos nos de•viao do caminho r''COO. Digo n 
\!Ct't!fid~; itJ>rCcio muito o nobre u1ir.istt·o como 
hom~m politico, ~mburn me s.ja all''ers.:>, mas como 
.a.dminislr8d·lr, me p~rdoaró., subcruinn muito :.1 ad
ministraçiio a fOlitlca·. ... -

O SR. PlmSJD:>.'1TE oo· Co:-<SELno:-E' preciso 
mostrar os factos ; o mais é declamação. · 

O SR. ·F.:nnAz:-Não é declamaçiio; desde o 
principio que estou r aliando, n3s minh11s pergnn
UlS em tudo se mosLri'io factos . . 

Mas tratavn eu un orgnnisaç.ão do tbcsou1·"· 
Pediria :10 .Dohro ministro qne attendesso ú di4!
c:u\dade que hn de substituir 6 pessoal numeroso 
que cll"istc por n1n pessoal m·ais idvnco, mais hu-
i>ililado. · 

O Sn. PnES!Pz:<T>t oo Co:<sELno :-O pessoal 
ainda ó poquen<>. _ 

O Sn. F};ntu.••- Dcos nos liyre de llugmcutal-o I 
Onde ireroõs parar com semelluo.ttte e~erc:ito '? Quo 
ameaça, meu., s-mh01·~s. para os coro·cs pubUcos I 
O J>l!liiSo~l dú Ut•souro, que ju é enorme, ainda 6 
pequeno!... · 

O Sn. PIU!Sto~::sTJ> l>o Co:ssll:Luo:- E' o que 
todús os homens pmticos reconbec:en1 ; o senhor . hi 
~SUl\·n, hn,·io..<le rcc·onhecer isto. 

O -SR. ~>:nruz:-Conhecique havia moita gente 
A)_ue podia ser di.-pensada. O que quero é iáonei· 
dade, e n i..t<>neidnde ntlo se adquire do modo por 
que se acba.. .. · 

o s~. BR,uml~:- E o nl)brc deputado falla com 
a prntlea. _ · · 

O Sn. PnESJDE:-<TE no Coss.:Luo : - Com a. pra-
tien não dizia i.!to. . 

O S_&. l''.ED!iu:- Sr. _presiC,ente, declaro a V. 
Ex., JÚ que o nobre mmi~tro me provoea ; para 
a minha r~>pnrtiçuo i:lo aleijad<>.<, <;elios e ruins 
eclo o rebnta~ das outras r <lpllnições... ' 

O St\. Pnl'Sl»F.:-."''E DO C".oNsEI.no: - ~no me 
recorJo que" lá ·estivessem cegos e aleijados. 

O Sn • . !o'l!:RRAz: -O nobre ministro sabe ·que 
n cegueira de ·que fullo é nwrul e n(l;o phvsica; 
con: a sua penetrao;ão que todos nos conhecemos 
h a . ue . ''êr que não estou assim tão nas circum-. 
s\ancio.s de La Fontaine, a re.•peito do qual 
dizia .a S\la enfermeira-elle é uma besta, mns n1io 
ê m:'io homem ..•• 

0 SR. PRESIO!>NTE DO CONSELlfO diz lllgumas pa
lti.vrn~ que nliu ou...-irnos. 

O Sn.. · FJWRlZ :-Sim ; n razão era porque n 
enf~rmcira ,.ia que elle não· tinbn o mnn<>jo das 
intri;;as p:wl.ieutares: era homenl mernm<!nte lit· 
tora to, n11o se importava com Olltl·as cousas ; 
por isso. dizia ella- é uiua besta., toas é um ll'>m 
homcm,-porquo deixa~·a üespojar-se daqnlllo que 
lho pert•ncia, ern victima de muitos enganos, de 
muitas lllnsoes. . 

Sr. presidenté, desejo fazer outras considero
~.õc~ ; cortarei po.r algumas eousas em qno pret...n
dia tocar ; ni'io fallarei sobre esse nnv•> cuter que 
o nobs:c ministro m.sodon . dar á nlf;1odega da 
côrte, · e sol11·e que S. Ex. já tT:ttou; í<11larci, 
porénl, sobre o nugmento dos gu:uda.s e dos nju
aantes dos conferentes. Gonhe~.o o dil·eito que o 
nobN ministro W:m de augmentar o nun•et'ú do!; 
guardas o an"lnuenses da alfantlcgn; mas e;;sé 
ttircito é suüordinádo á c:ondlç.ão da nec~ssi
dade ... , 

o' s~. PRI\:SI!>E.'(TE DO ÚO:!<:SELJJO : - Estã clnl"O, 
e já houve autorisa-.ão. para a refúrma·mesn1o de> 
pe,;soal. 
· 0 SA• F.e:atuz:-'- Percebo, e vni prevenindo 'O 

rr•ul io. dizendo. o r.e:;ulamento não· atttot·ísa A. 
ncmeaçito dos ajudantes dos confm·entcs . ... 

O SR. PnEsJOEn.E DO GoNSET,.HO :-Não é o 
regulamento é autorisnçito especial. 
. O Sn. FEttn," '- o .. de" Pcrmittn-me v. E.~. 
uma consldet·nção, e é que todos os h"mcns com 
quem tenho tl'alatio entendeu. que é uma classe 
quo .deve ser supprimida. A peqtlena pt•atica 
que tcn!:.o. .• E• ,.e,·Jnde guc es~a não valo 
nnda... ' 

O Sr- ·pn.:Stol'.'-"TE no Co~s'E:Lllo : - As3iln qui-
zesse o scnhm· apro\•eital-n ! .. · 

o,sn. FERI!AZ : - Nâo terei nproveitado segundo 
<> Evan1::e).ho ·do nobre ministro, mas :segundo o 
Evt.lllg~lno d•> meu paiz. sim. O nobre ministro 
me perdoe que lhe · diga, não póde ser juiz ne:;ta 
parte_; _eu quereria para meu amigo, nunca para 
mçu Jlllz . •• 

O Stt. PnESJb&l':TE DO Co:-.sELno :-Poderei di· 
ter o me~mo com mais ra:z.iio. · · 
· O · S:1.. F&nnu :-O contrario : niio lm nin· 
guem _ que lbe faça maia j 11stiÇa du que eu ; 
todos os tneus collegas .;abem o juizo ' que formo 
de V. E'( · 
~{as essa el:I$Se deve deaappareee•·, niio é bom 

augmental-n. Xas a\fandegas da!! pro\·inclas esses 
lugares sil:o ex~rcidos por pess·;lls que depois 
passü.o (\ ser feitores . conferentes, mas nn alfan
dega da c~rte isto se não. dá ; não b" exemplo de 
que os ajudantes de conferentes pusscssem n con· 
fereptes.... .. 

O Sn. . PRE~oE.,"TE DO CJNSlmBO ·,- Ha. um·. · 
O Sn. FEn.~..t.z: -Não; ajudante de conferente 

qne passasse a. . f<Jitor, n>~o:-.ba muitos exemplos 
de primeiros e segundos. esc1·ipturarios, mas 
nunca de ajudante a ·Jeitor. Ess:!s empregados li• 
mltlto-sc n . ~rtos serviços, ás c:on!erenc•as, niio 
c:oadjuvão mCllmo os e<Jnf.erentes em c:ou.a a:gu
lnn. O no\lre ministro creio-que J>.C rcrer<!·uos ulti· 
mos tompos: ·em que alli servi ; houve exemplos de 
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reitores int~rinos, mas de p ,ssar~m os aju-lantes 
eonf~rentes a feitore$, nâo. :i;ol>re e;l.e p~uto a.t
ga.ona. cousa poderia dizer, mas deixo :1\)· tem-po ; 
o tempo eon•tencerá. ·ao nobre ministro, tirando· 
lhe o pesadelo que tem, q 11e e11 tenho ~.,zio ; o 
convcncel'á. d!l jtl.liti9n dll; minhas eltpressões ..• 

O SR. PaEsiDI!:~""rB DO Co~SELno: -Nã~ tenho 
pesadello, sou bem leve. 

O Sn. FERU.~'!: ,_::;(ã<l parece, dig%) os SêUil 
amlrros. - · 
T~t.ando da . c.u;a do moeda, o nobre nllp istro 

me .perdoará que lhe diga que é uma grande in· 
con\'enienciA C<)nser~al-a na edificio em (jUe se 
acha. Eu re~io algum desastre : não é nada con · 
veniente cons.&t\'ar "junto ao thesouro forjas, ma-
china.s n. vapor.... . · 

O Sn. PrmsroE~TE DO Ool>SELno: ...;..Ap,iado. 
O S!t.· F.:ns..z :;-Na minbl). opiniiio um edificio 

para n casa da moooa é umà n~cessidade mais lns
tante do que para a bibliotheca public~, p~lo 
risco que corre o thesonrv. Houve o pensamento 
de construir uma casa llpropri:~1a a~ !alo do 
senado.... · 

O Sa. Pm::smz:o~T.e no Co>;SE!.Uv diz a!gU:Illas pa" 
lavra que não ouvimos. . 

O Sa. Fett!t<~:- E porque nii.o faz esta obra 
'lO seu te"mpo.? V. E:oc.. me perdoarà, eu.lhe dou. 
consigna.çlio p~ro isto ; tire da des11ezs. do minis· 
teria da jushça, chamada de-policlll e se~ura.nça 
publicn-que em. 18j() era de lõl:OOúS e hoje é . de 
2õ4:00~S : reduza esta verba·, 9ue fru:á. um grande 
serviço a paiz. Se o n_obre mmi.stro. quizer co!· 
locar-se á. testa deste negocio, ·tudo para elle é 
facil; quem lhe resiste ? Estou persuadido . que, 
como Moysés, tocando) com a sua vara no roche· 
de fará s!'hU: dinheiro ~omo agna. 

O Sn. P.aESIDEl'TE DO Co:-rs>;!-ao:- Principal· 
mente se tivesse V. E"- que me ajttdaSJla, que 
me indicasse o rochedo _em que havia de_ bater. 

O SR. F.ERRAZ!:--:v:. Ex• quando quer sabe-muito 
bem dessas cousas, nada lhe "é impossível. Porque 
não faz uma nova cnsa de moeda ? A actulll mes
mo aeha-.se muito acn.nhada 1 o traballlo nii.o pôde 
andar alli bem.... · 

0 Sn. F'n&SIO~"TE DO CoNi;ELirO :-N'iio se põJo 
cmprehcnder o cunbo da moeda de cobre. 

O Ss. F,;:.nnu :_;E' verdade. Estou peTsnadido 
que o n!'lbre ministro pensa como eu; -é por is9o 
qu~ desejava dar . uma for~ a tal que plldesse 
conter essa tcndencia de ~;astar que têm os ·sell5 
collcgas, principalmente o nobre millil>tro do im
perio. \RlSo. J 

O Sa. Pm:sm~;l-."l:E DQ Co:s-~ELuo:- CQmo? em 
quet 

O Sn·: F.1mnAZ: -Na terceira <liscilssiio eu direi: 
Mas se V. Ex. não tem força, eu me oompro
metta a pedir n.o _nobre ministro da justiça, (jUO 
me honra. com a su-a . amizade- muito _particular,
que ·Ihe ceda um pouco da Yerba. das eventuaes 
da policia, para começo dessa grande obra. V. Ex. 
mesmo tein muita eousa que ~ póde e<!llnomisar 
na sua repartiç:!o... · . . . 

O SR. :Mn.'J.STRo DA JosTIÇ~ :-Não se póde.·. 

O Sn.. Fzan.•~: -A ad>'OCI\Cia me rouba o tem
po ; se u pudesse fazer all{Um estudo _partic"lar 
sobre esta 11>nieria, mostrar.1a ao nobre ministro 
quantos objectos ha para econooo!sar.. •• ·-

0 Sn. PsESWI<~E ·.no Co:ssEHo :-Podili. entre
gar-se a isto exclusiv~ente, · 

o sn: Fl>a~·:-"Sou inronipativel .. , 
O Sn. Pa&SlJ>E.'o'TE DO C'o:<SELHO:- ~rque o 

5 enhor se declarou incomplltivel. 

O Sn. FEnn,\z :-Por<J.ue_sou muito leal. 
O SR. P~te:srD~<MXn t><> CJYS~Luo ':-!'<ào me t•)ca 

a mi 1n cxplicat· 11s razões. 
O Sa. FEaau:- A camara ma perJoará des

viar-me do, o bj ectos de que q ucria tratar , mas 
sempra qno converso co•n o nobr<3 ministro me 
entretenho tanto com a su ~ conver~•lçào agrada· 
ve! que m e w_ío sempre interrompioi?; nijo poaso 
deixar de confessAr que nossos .r:emos se tocâo, 
que temos certos pontos de conta cto. 
. Pedird ao nobre ·ministro uma explicação. Te· 
mos di!f~rentes proprios nacionaes nas pcovíneias 
do l"iauby, P;trâ, e· c>·eío que .na do Maranhiio 
cuja. renda é diminuta. E11 dcsejára. se {) nobré 
ministro não tem autorisa~iio, habilítal·o a ir, 
quand<:l ·o nobre :mlnist•o julgas;e conveniente. 
dispondo Je t~es ben>. Digo quando jul:::assa con· 
veniente, IlOrque s.e ·de repente tomasse uma me
did" peremptoritt • ó W!~ultado serin. o decresci· 
mento desses valor~s pela cttmn!ll.~iio de m uito5 
llens no merea-io. •. · · · 

Nesses estabelecimentos lu~ cscro.vos, e eu sou 
iniM-igo _de ver a nação com e~cro.vos. (Apo~
dos.~ · Oonsta-me qué actualmente apl_)arece uma 
l(ran·le difficuldade na sua emancipação ou ·al· 
for:ãa. qn_e os valores são e~agerados. As I ds as 
mms ant>gas -do· nosso pa1z sempre olhat·iio a 
Uberdatle eoul benignos olhos, s~mpre lhe foriio 
favoraveis. Se a respeitó dos escravos descriptos 
e avatiados etninventarios por um r.o>tume com 
o valor coberto por uma ninharia, por 1$ rêis 
apenas, podem-se · forrar _os escravos, porque_ 
da-ge aetualmente a p t>tltca em contrario de 
avaliar-se oescravo·.por 2 e chegar-se aS·? Eade
desejaria ver absoiu1.am~tüe o maior favor a ·este 

. respeito. QuAndo o eocr11vo bem procede, quando 
quer remir-se, j)Orque tanta difficuidadc? D•ve·se 
p~lo contrario filcílitar o mais possível _a libet·
(iade. Não sei ::<e ê exacto, mas h a.-poucos dias 
OU\'i uma queixa que ~o e:-o:igia talvez mais do 
800~ por um escravo do Piauhy. · 

O Sa. Pm:srn.:xxn ·Do-CO!;SE!.HO '-Tem-se au--
mentado, -é verdade, quando as a.valiAçves São le
sivas. 

O Sn. Fzruuz :-0 nobre ministro mesmo diz 
quJ se tem augmentado·; ·mas em todo o enso, 
crei<>, devemos da.l' maior facilidade. · 

Sr. presidente, pouco mais direi ; limitar-me-hei 
a dous pontos , um a respeito da pr~seripção 
segu.ndo ~ jurisprudencia ao tribunal do the
sou~<'l, e outro a respeito das indemnisacões se
gundo nmn. ordem do nobre ministro. 

As lei~ que nguliio a preseripção não forilo 
jll.mai$ alteradas ; o governo em um deereto ul
timo reconheceu qu.o i!4 poderia. eompilàr as leis 
antiga.s de nccordo com· . a lei de ll!H: entre
tanto xne parece qu.e ~sse decreto. na. parte em 
que julga pri!$Cripto qualquer- direito ae ha"er 
da fB2enda I>ublica é ille,;al, tanto mais q119ooto 
a. extensão da sua intelligencia vai até JUi;;:ar 
prescri_Pto ·o titulo dA pensão, o título bene:!ico 
do me10 .soldo aos militares. · 

En entendo, Sr. pre$idente , que a preseripção 
~ so'bre a quantia qn"e se haveria de haver em 
c:oasequ.ene.ia do titulo, quando a sua erig:eneia 
não se faz dentro dos 5 annos d11 lei na fôrma 
do regimento dos c~ntos, mas que vá estender-se 
aob pretexto de ~itulo. de divida. . até o acto U.c bc
neüc~n<:i~, áquiUo _que não se exige, mns qu~. 
se dá, me parece ibto um absurdo. . . 

Senhores, eu aconselharia ·as e~ta«õ~ fise&e$ 
que se apa~!.asdem sempre <!~ todas -as tri~ 
de todos os meios q!le a ch;cana <lft:ere~ ~ 
fnrtar-se ao cumprimento ?e tt_m dever, de tõdaa 
as tricas que não razem mtUS do que augmentar ~ 
alllieçãl) 110 afilie to, prodllZir demoras que ~mpre slio 
tristes para ag_uelles que pretendem. para aquel
ln que t..'m d•reito. 
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1!: por eêta occo.si;1o ,P\1Uirla no nobro m iui.botro 

que désso suas pr.:!vldencin.s para q nc fossc1n 
d~cididas muitas rep•·csentações que ~xistcm do 
difTerentes pessoas. !<'urei uma queixa . no nobre 
ministro: que ,·ai-se muit.as ,·ezes ao Lhcsouro 
por um requerimento que está sujeito n c:~.amc, 
passado tempo não se acha este relluerimento,
uão se sabe onde pilra, se ·foi a informar ou 
não;_ ás Yezcs consta do livro da porta, mas os 
pape1s ní'io npparecem .... 

O Sn. PaEstDE:<TF; DO C~:ss~r.. tl·) <li~ algulDns 
pahn-ras. . 

O Sn. FHnnu :-0· nobre ministro me perdoará 
quo niio produzn a'lui esses c.:cmpllls; t~nha 
medo de coruprometter a sorte de men~ eonsti· 
tuint.es, porque :l.s \'C7.~s um reque1·imcnto feito 
por letra que parece do mctt escrevente c tUotivo 
para decisão oont1·aria .... 

O Sn. PmlSrnE~TE DO CoxsEr.uo diz algumas 
palavras que ainJa não om·ímos. 

O Sa. FEna.u :-Sei ; 1nas succede isto. Peço 
f>ois a.u nobre lni ni~tro quo faça ttm . acto de 
JUStiça a e.ste 1·espoito; com isto tornlll'·sc-ha 
mais digno dl)s 11) u vores , dns o\·aoõcs que está 
acostumado n l'eceber em particular c em pu
blico .... 

O Sn. PnEsmr::x·n: DO Co,.ser.uo, -Os seus 
elogios são sempre ironico:s·: alguns que tcccbo 
são sempre acompanhados da l.mcia 

O Sn. FERR.<Z :-~iio, sou o homam 111ai~ jus
ticeiro que pódG ha,·cr, o nol:Jl•e mlnistro sallc 
disto, ó injusto conunigo ; o que não sot\ ó con
ciliado no sentido da sua política .... 

O SR. Pllllsrr>~TE D:> CoxsELno: - Lastim~, 
mas resigno.m~. 

O SR. Fm<n.'.7. :-Não desconheço o mel'ito da 
alguenJ, ,nem creil) que· haja interco3e em r~baixnr 
as p~ssoas qud têm merito; não s011 desta escola 
antiga, P nào sei se o nobre ministro pertence a 
e lia .... Se perteucc· faz mal.. .. 
· A outra parte da que me vou oecupnr 
,·ersa solll'e ns indcmnisações. O nobr~ ministro 
expedio um aviso ou ordetn no procuradot· tiseal 
das Alagôas ordenando que abanc.lonasse n de
clinatorio. (ori que tinha offerccido ew uns autos 
em q uc nma pat·te exigia. da fazenda publica in
olemlli saç~o por ec,rws damnos, ou. pela pcrdn de 
certos obJectos, YJSW que o negoc1~ ern. da pri
'\'atiYa eompetencia do poder j udíciario c não do 
poder administmtivo. ~r. presidente, a cantara 
so.be qunes . são n~ min~1a_s opiniões a res!?eito 
desta mat.lna ; mas pech rw; ao nobre müllStro 
que abandouassa a sua opinião ; eu lhP. olfere
cerei a opiaiào muit<) autorisada de uma com
misslio do acn:l.do d~da em 1818. Em um parecer 
que se acl~ni\Ssignado pelo muito illustrado Sr. en
tão visconde de Olinàa, lwme1n que estuda, que 
conhece I?erfeitamente nossas leis e s;-stema :ld· 
ministmttvo, pelo Sr. Miranda RibeirÕ, pelo ,fal
leeido Sr. visconde <lc Macahc, pelo multo dignt> 
e illustra.do Sr. visconde de :llfont~ AL~gre, nesso 
parecer se diz : 

« Adopt.acla a. doutrin:~. deste artigo, ficando in· 
stituido este juízo ~sp;!cial para julgar toda& estas 
causas, o governo ficará impedido de tomar co
nhecimento das grandes c importan t2s questoes 
que -ellas eneerrão, ns quaes podem ser da na
turezn. tnl que arrisquem a pnz el'ternn ·e a trnn· 
quillidade interna da n~ão : to, eausas de pre
sas e indemnisações. As ques•iles relativas a presas 
está reconhecido entrarem na espbera do supremo 
poder. do estado, que é só quem est:l eompe· 
tentement.l babilit.ido pa.-a avn!ia.r as rela.çoes 
i11ternacionaes a que ellas cstã:o ligados. Quanto 
dr i~11nisaçQes, ainda que em alguns casos 
as leis commettem o jnlga.mento dest."tS causas a 

juizos espedaes, todavia em thesc são dl\ com• 
pct.lncia do poder supremo, quo é quem pôde 
Julgar das obrigações a que o estado pôde ficar 
sujeito. · 

« O governo nuo dc\'e rcconht>.cer obriga~ões 
impostas por outra autoridade seniio qunndo alei 
assim o ordena e>:pressameotc, ou quando obra 
co111o qunlquer particular, como .acontece nos con · 
tractos qM faz. E' um pdncipio ~eguido pelo 
eonselho dB estado de Frnn·ca qu<J· nanhum tri
bunal póda s·>r competente para dccl~ar dcv~dor 
o estado. A lei de 2! de Outubro de 1832 l'eeo
nllecendo o defeito do\ le~islayao n este 1·espcito, 
levou o conhecimento destas causas no corpo lc
gistati"o quando motivadas yor"!.ccnsi~o de guerm 
externa ou intema, mas nno foL exphc.tu na~ rc· 
gras que dc\'essem rcgulnr a rnateria. De con
formidade oon\ estes princillios declamo projecto 
que ao podel' jttdicia.rio fica inhtbido de conhecer 
de$te objecto, o que já estava ·sanccionallo pela 
lei de :!a de Novcml>ro de lSU. v -

O <!onselheiro Main em suas instruccões aos 
proeur,\dot'e3 dos· feitos seguio a mesrno dout~ina; 
sómcnte o nobre ministro o ecntrnrio re~ l 

A opiniiio contmria. ao nobre ministro é ortllO· 
doxa, e filha ua lloutriila dos lJOmens muis as· 
signalildos, mais aba lisadcs ·na scienci a <la ad
minlstl'açiio, seguida em toJos os naizes ciYilisadN. 
As indenmisnçõcs pela lei de :tl . de NtJ\'Ctnbro 
de 1811 suo da competencia do conselho de estado; 
n td lle i84J por esta disposiciio revogou quaes
qner outras anteriores, sujeitou no poder ndmi
nistrati"o o conhecimento de taes indemnisnções. 
E' preciso obedecer a seu preceito. Assim o en
tendeu esta camat•a, c o~ mais esclarecidos ho-
m~ns de lloS$0 paiz. · · 

Senhores, o poder judiciario não c o mais idllneo 
para conhecer de 1nuterias destn qualidade; 11 pra· 
tica o mostra. Mns o que se faz actuillment<l? 
l\iuitns ve~cs, como. em Pernambuco, se rccot·rc 
ao poder ndministrati,·o para a indemnisação de 
certas cousns, por exemplo, de polvora que es
tn\·a em deposito: o poder o.dnnnistrntivo nega 
a ind~nlnis<tçiio ; ãessa decisão em primeira m
stancia se recQrre :1. aUt>>ridadecompete,.te; qunndo 
se obtem ainda u. negativa, recorre-se no poder 
jadicinrio, c este mandA !azer o pagamento, manda· 
fazer a indemnisação. Or!l., nao e isto um nb· 
surJo ? não é nm confticto ? Este Mnflicto é per
m:mente, d>i-sc todos os dias, dú-so no Maranh:lo, 
d:i-se em Percambuc.;, du-se !Hl>:· Alag<jQs em 
toda n pal'tc. Peço noir; no nobre ministro que 
refiict~ sobre es tll má teria. · 

O nobre ministro do ímpcri'o no sctt rdatorio 
fez-nos a pl'Omessa de separar o contencioso nd
ministrati\'O <lo j udicio.rio no conselho de estado. 
Não <mtendo bom o qua clle quiz dizer com isto. 
Pois ha contencioso judiciario no conselho de 
est:~.do ?. -. · · 

O Sn. l?n~>SIPE>.'TE. I>:) Co:sSELliO dá um aparte. 

O Sn. Fsnn.~~ : -Enta:o. a ~xprcssiio não e bem 
cabido.; o que se. quiz indimt· foi que nn lei do' 
conselho ds ~stado se tomarião as mesmas proc 
Yidcncias qne o nobre ministro da justiça, como 
membro de:sta casa, apresentou em ·um projecto 
sobra o juizo dos feftos da fazenda, definindo 
o que pertencin no contencioso administrativo. 

lf as 4 c:~: pressão. do nDbre ministro dá a enten
der que no conselho de estado ha contencioso 

- administrath·o o jndldnrio; l! isso I!·~ 'JUO ett 
não posso eomprehendor; . 
Um~t ~~z quo Mloi no j ui :to dos feitos da fa

~nda, peço no nobre mlnl1tro duad eouaas ; o. 
prirneh'll é quo tomo a peito 11 dl.ctu~ito 4o pro
Jecto que se lldla pend~:n\e, O jul&o doa feitos 
da fa~ellda \'Ri mar •om ulguma t"l!formn. O oul.r<» 
objeeto \'em a ~<'r o ~~egulntll; o annu pu111do o 

· nobre ministro <fiAsc qrre m<t tinha oncnrl'\'lflldo 
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do regulamento sobre be~s de ausentes· pois 
~ts ~hoje não póde fazer alguma cousa' sobre 
lSSOI 

O SR. P&E3I!>ENTE l>O Co.:s,:r..a:o :-Te~n-se feito 
alguma COWW.c 

~ !'R· FERRAZ: -E' o que ~igo, os cuidados 
pohh~os absorve toda a c attença<> do nobre mi. 
njstro, e por conseguinte não pôde, ainda que
rendo, flUer boa administração. Sobro a c.lfandega 
V. Exc ter.\ feito alguma causa? ... 

o SR. P&l::SIDF.:NTJ:: DO CONSI<L!IO :-E nem ha 
:muita pres!;la. 

O SR. F~<:RttAZ :-E o regulamento sobr~ as de
cimas e legados? ... Sobre as alfa'ldagas e con
suladcs, sobre o imposto da aguardente, ·etc. ? 
Nada se tem feito. O nobre c mini~tro tem uma 
:repartiç,1o tão bem montada, e como nilo trata 
de tudo isto, donde vem tanta preguiça? i:ie sa 
trata do juizo d 'lS feitos, ahi fica : se se trata 
de um objecto de tanta. importnnQia como é 
aquelle r~lntivarnente á legislação de bens de au· 
sentes, que é uma legislação batbara., tambem 
está tudo po1· cuidar, e assim nunca a teremos. 

Pedirei ainda ao nab:re ministro uma cousa. O 
nobre ministro em seu relatorio disse-nos que o 
quadro apresentado da nossa divida activa abrange 
sómente aquella que estit. pendente· do juizo· eu 
desejára que o' nobre ministro e"aminasse bem 
isso. Eu olrcio que das· provi ncias as relações 
abrangem_ niio !lO AS que estã:o em juizo como 
as q~~ ntto e~tao ; na córta _porém as que estão 
em_ JUIZO e algumas que nao. est~o em juizo. 
Fe1ta.~ estas observações, peço ·ao nobre ministro 
que veja se para o anno põde nos ap1·esent11r 
algum quad1·o que abranja uma e outra; visto 
que andamos ás escuras sobre tal materia dou 
um ex<Jmplo ao nobre ministro; nós temos um 
emprestimo feito a Montcvidêo durante a guerra 
com ·Rosas,_ esta divida, nã.•> e,;tá no quadro : 
temvs depo1s esses Si.lbStdios que demos ultima
menU!, c que tombem, como emprestimo de que 
acabo de falhr, não consta do thesouro lá só 
eon~ttt a sabida; temos tam b~rn nquel!e outro 
empr~stimo .a- Urqui:za. ~ e pa.ra. .e:s~as cous~s ê nc-
cessario o. ma boa csuipturação.. . · 

o Sa.· :PnEStnw..rTE DO co~sELHO da um aparte. 
O Stt. FEttR.~z:-Perdôe-me: em contahilidada 

V. Ex. póde ter os titnlos de seus ~reditos, mas 
elles siio lan~Rdos nos livros respectivos, e. pelos 
lan~a•n~ntos feltoo em livros competentes é que 
em adm ini~traçiio se pódfr a valia r as causas. 

Apresentão-nos uma tabella _de dividas, c I)SSa 
tabéllu está incompleta porque niio contém tudo 
nquillo que s·~ nos deve. . 

S. Ex. sabo muito bem que nii:o pud•)rei actual
mentc fii.Zer um díacurso opposícionista com~ era 
neeessnri.o1 a.s nossas cireumsttmcias são muito 
tristes, toa->s nós estan10s transidos de temor, a 
peste nos ameaç.a, a cnolel·a-morbus tal\'ez nos 
invada e. penetre uesta casa .•• 

U!IIA voz :-Deos nos livre. 

O Sn. J!.ERn.\Z:- ••• e neste caso V. Ex. vê 
que não ba orador capaz de produzir sensação 
em uma rcuuiâo tão esplendida como esta, ·quando 
debaixo do p esadelo de unu:l molestia, de um m.al 
que tl~vorará grande parte d.; seus companhei
ros que corumigo aqui se assentao ... íOh! oh.! 
Se~açlio.) . 

U:w. voz :-Satva a redaeção. 
O l$a. T .\Q'UliS:- Longe o ngoui·o. 
O Sn. FE!\P.A'I::..:..senhores, ·eu fallo 

moral: todos sabem que eu fllllo da 
compatibili~de~ ~risada$), e debaixo 
sadelo eu nao set mesmo como ... 

TO.W:O 3. 

no sentido 
lei de ln
desse pc-

O S11. Pae:sm~e~TE Do Cos-s~::Uto:- Partleia-me· 
que V. Ex. lucraria com e lias. · 

O Sn. F.Eftn.'z :-Eu não lucro com cousa al-
guma. • 

O Sn. PREsmE~TE no ÜDN:SEL>IO :-Mas V. E-:. 
votou com ella~. 

Ó Sn. FERIUZ :- Y. E:o.:. sabe a minha opinião 
neste caso, é sinto ser incompati vel com o nobre 
ministro ..• 

O Sn. Pn},!StnE.~'TE DI> Co~sEr.llo: - Porque se 
declarou? 

O SR. FERRAZ;- Perdõe-me o ·nobre ministro, 
não me conhece bastante, não sei conciliar-me ... 

O !3R. PRESJDeNt'>: DO Co:ssE:r..~<o:- Oonhc~o-o 
como ro.zoavel, 8 quant.!o sente alguma cousa tem 
woti v o para. sen L ir. . · 

O Sn. FET<RAZ:- Est'io ouvindo? ... Eis-aqui 
conto o nobre. ministro alc:t.n~a ·esse gt't\nd~ pn.r
tido de que faz praca no senado, pors qu~ ·as 
deputados e senadores que ouv•~m a um minis
tro eom voz t•hl doco e tão :naviosa nt\1) .; pos-
sivd deixar de derreterem ·se (l·isadasl ; mas essas 
adhilsões assim formadas constituir:í.õ um par
tido? Nãü, por certo; niio rep resentão ü opinião 
de urna. parte da pop.ulação, são cont ingentes 
que s·e ·dissoh•em de um momento para outro ... 

O Sn.. PR&IPE-'<T.E: no Co:.sEt.HO :-.Recebi a. suo. 
Uçilo. E' grai:d~ t ..• 

O Sr. Carneiro de Catnpo• : -:31'. pra
sidonte. serei muito breve, não só porque me 
persuado que em vista do discurso proferido 
polll nobre deputado que aca~a de fallar, do qual 
~nde p:u·te foi pedindo informações officiaes, 
poucas considerações ha que fazer, ·como p<lrque 
~ ]lQra e inteiramente desfavoravel estando tiío 
adiantada. Entrarei pois já na aprecin,ão de al· 
gumns observações que o nobre deputado fez em 
relaçfto ã. gerencia da fazenda publica; não tra
tarei á~erca de todos os pontos com ql\e se oc

·_cupou . o •nobre depntado, apreciarei 8órnentc 
aquelles a que supponho haver clle dado maior 
importaneia. 

A primeh·a obsel">ação que fez o Mbrc depu
tado foi sobre. o augmento annu:\l que tinhão 
as n_ossas despezas, fazendo_ ver que esse ~ugtnC!tto 
s11b1a ·todos os annos nao pouco, e nmdn era 
augmentado com creditas supplementares : o bser
vou o nobre deputado que, a continuar-se assim, 
o :parnd~iro po:r certo deveria ser pernicioso; e 
po1<> quo o nobre presidente do conselho devia 
cmper•haL'·Se em púupar os dinlleiros publiccs, 
sobretudo d1rigindo as finanças do um paiz que 
tem uma divida ni\u pequena, c que portanto 
precisa de toda a economia; que con-.-em sem
pre estabelecer u.m equilibtio cutre a receita e a 
despcza. . · 

Noto, Sr .. presidente, em primeiro lugar, ·que 
o augmento ·an nua! da, desP.ez<is publicas não ê 
por si só . um signal de ma administracão dos· 
ue~cios pnblicos e de suas finanças, antes em 
todos os paizes que· viio faz~ndo progres~o e~se 
Attgmento dá-se, e por uma razão necessaria. e 
é que- M dive,·sos rl\ll'!OS do .serviço publico e as 
necessidades crescentes de um estl!do que se des
envolvé e prospera exigem llm augmcnto pro
gressivo das. despezas publicas. O mal não está 
nesse angmento, porque elle c necessario e in
falhvel, o mal estaria em fa<:er despezas inuteis; 
o mal . estaria em exeed~rem des~zas taes a 
proporção com os meios do thesouro'; mos nem 
se diz -e prova que ·esse augmento de despezas 
provém de despezas inuteis, nem que as nossas 
rendas nao têm aeom·panhado as nossas despe· 
zas ; os gs.stos da administração publica, hoje 
qu.., o· engrandecimento do paiz exigé maiores 
do qae nos tenlpos passado$, não podem ser os 

31> 
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mesmos •lUe os dnqudles tempos, e n:1u ha rnz:io Accrescentou o nobre deputado que as crcuitos 
para se fazer ao goYerno uma e<;nstn·a por tal suppl~mentares ou os cr't.-ditos que o govemo de-. 
motivo. O Jesen\'ohimcnto que todus os di:ts ereta lleYelli·Se t·eferir ais despezas fi:<as. Em 
vão teudo o~ diYe,~os r amos ctn administra•;:lo ; ~eral assim ú ; 'quando ttma verba decret:nda na11 
a. necessid.ode dl! mâillrt•S dé~p(·za:-; en• cada um ú sttffie.ient~ o ftúVerno abré um cred1to para. 
delle~, é uma consúqu~ncia indeclina\·cl do pro- pref:12er o quantia necessaria; mas não entendo· 
gresso do pniz. que Oti creilitús q ue o govorao t.P.nlta de abrir 

O equilíbr io, d~mais, entr~ a dcspeza G" receita dev:lo necessitar dessa base ou dessa. condição, 
t)ãu t~m sido lH.'rlut·ba.Jo, as llOl:ld~lS fin:u1ças têm de estar o sen•iço Jecreta.Jô, a dc:i\pt;"zo. fixlld11. 
sen·iJ<> sufficieLJt,•mente pum occorr~r á dcspeza porque podem occmTer neeessidadés llllprcvistas, 
];Jnl>lica, t:mto que :,o orçamento actu~l mesmo urgentes, para as quaes o goven1o tenha de abrh· 
se uot:1 que não h n ·leficicndn na receita para cr~Jitos. 
occo1'rc1' a essa dc.<pcza., 11pezar <la diminuiç,lo qu!i Tr atou o nobre deputado da amortisação do5 
se operou h a tempos <'lll 1\Lna imp(ISiçi\o importante. noSS(IS empre>timos de· 1823 e 1S24, e parece que· 

Accre,;cento mais, :;r. pt•esidente, que se as ren- lewu a mal. :l. operaçüo feita pel~ g~vernp de 
das n:l o [(•ssem sulficient~s para occorr'"r ús des- é$pacar por alguns annos a amorttsaçao de;;ses 
p ezas .:xigidas, pese i:Jcm a cnmur" pelo serviço C>upr<Jstinws que 80 vencião no fim do anD.o pas· 
-da admíuistrnção publica, seria necess,lrio lançar sndo: julgoll o nob•·e deputado que os fundos 
nl:lt·, de meios pi.lra que o ~crvi-;o pn_hliéj) fo~se publico~ esttl.\'â.o entii:o en1 uma. poslcão de que 
feito. Assim um augmento g•·;odual Je despeza o governo se deveria a11roveíta•· para realísar a 
que n:i.o fuss (! n.com.panba.Jo de um a.uC1'n1ento amortisaçii(l Jes;:;cs credltO:i, que pcL·dida essa oc-
sufli.cient-& de r~c~ita. não c1·n. ainda 1n~th-~ suffi- cnshi:o, o gov<!rno ~ujcitou-so n. ehcargils maiores 
ciente pan' se fazer um reparo, e jttlgu·-M que além de pnssar pelo desar de recorrer a uma 
a a.dmini:stn.lçt"Q não fuz uma gest.âo convenieute lnol·atoria, visto que· os titulas dos nossos em-
dos negocio~. dos .dinln:irus puulicos, ~o•·que po- pt·esLimos subirão á.ciwa do par log'> depois dclla.; 
•lia• >.<er qne es!>c augmento fusso indJspensl!Vcl. vio o nobre d~putado nessa operaç:1o não só 
O facto pois por ~i su das desp"zus cre~cerem desa,· lJ<ll':t o governo, f:IOÜ; que· até qualificou a 
não tem sigllifl<::tyi'to. O{ld'açao de bauca-rota, como julgou-a inconve-
Tud~s os paízes que t l!m ·.progredi>lo maí~ ou meate quanto ao en~argo elo thesouro. 

m~w's cullto o nosso apr~s~nt:1o esses estados de Note porém a camara, em primeiro lugar, que 
1han~as •tne o nobre deputnl\o n,t,:•n, o.< s eus m·- se es~a mnmtoria, como o 'nobre deputado cha-
<:amentos l"ilo sempte aescendo qua uto :i despeza, mou, constitue um acto de bnnca-rotu, não era 
pr,u:UJ nn.lo~~e ü nteio de Uctlmpanhnr essa de~- po~sivcl que os fundos brnzileiro~ suLissem de 
peza maiot· com redít<>S cresc~ntes du estad•>- prcçu logo depois della; não era possí\'el que 
Nêm é possiv~l exi;::;jr dw um pai:~. oudu tudo s~ imn~edia.tamcnte elles se mostrassem mais ac.-e-
C(;>; cnvoll·~ 'lue ao do~pezas do est,u.lo permanec.:io ditados; um negociante ou gnvemo qunlquc•· que 
constantemente as mesmas. E qunl e esse "ac- fa• um::t banca-rota não vê os t•tnlos da sua 
ct·~scimo que o nobre deputado nnton? E' de divida mais apreciaJo6 immcdiatalllente. Em sc-
n~il o tantos ~onlo~. supponilo eu, · que elle in- gundo lugat·, o nobre deputado ob>ervou que os 
•ltcou; aecresmmo que em r ol!lçilo a '> nu5so or-

1
! t1tulos brazil~iros tinhão •ubido de pro~us, es

•;al!lento, ao descnroh·imcnto do crcscim;>nto dos tavão á.cima do par; isto confirma que o credito 
un·ersos •~rviços pul.Jlicos, par~ce-me não ser i' brazileiro qaa11to ao pagamento da sua dlYida 
exlrn<JJ·dinario. · contütuou a subir. a ap1·esentar-se melhor do que 

A razáo ele termos uma diYid'' publica ójue avulta · ant~riürnHltlte. As apolices da divida publica, 
taJ?bem n;io me pare"" snffici~nte para que se que ;;e acbal'll:o antes a 9~ até 97, p:tss:h·iiu a valer 
de!Xé J e fnzet· a do~peza eom o se•·vi.,o publico mais de 100 no mercado; o que signitlcu isto se-
quando eHa ê exigicl.a pat·a seu. andalntnltu re ~ não qtto se acredita-ra. 1nais no dc.veUor, no pa-
gula.r, e mesn~o paz·a pro\;Ocar n1tlio1• d esen,•ol- ,....nmento elo jut·o da. divida, na. sun nmoL'tisa~ao? 
vimen!o di> est~~o . Xós ~mos m~ios à~ il' pa- (;amo combinar isto com a falta de cre,lito qua 
gaudo csso. d1.Y1un: o fa.cto Uo estado lisoug~lro acowpa.nhn sempre aquelle devedor qulj faz uma 
dos titttlo.< da n,J>óU divíJa publica most:·a que banca-rota? 
temos creuito de s, >h~j o para não attende•· como O gov6t'no foi autorisado p:1ra fazer as opernçues 
o u,,bre d~pntado uttend~u para csto. circnm,tancia de credito que julgasse cuuvcnient; para occ~rrer 
do thesota·o ll:lCidnal, isto. é, d.e ser dev.~dor Ue n essa úbri(Ta.,;il.o dn. amortização deste~ empr~.·5ti .. 
nma qunHtia niin pe.qu.::na. Todos os paizes nas mos, mas o govenlO nüo ficnu adstl'icto n fazer essa 
nlesn1as Clrcumstan~Jas tê tu ~~se ·e ncar~ro -e nlio amortização ; ficou atltorisado a fazer toda..:; as ope·. 
tem P" " i~;, prctel'ido aqu<lllas Jespe•as que ten- rações uc credito, em fOSôc contrahindo novos em· 
d.;m a faze•· o SCl'\·j~,, <la :l.<lmistra~.:w, c a ftt7.iJ1-os pre~tímo.; para pnga-r e extingtt!r. aquelles, se is!o 
progrcJil'. DeYCl'~lllOS nus curtat• pela àespe~a fosso melhor, ou fosse espaçando a . :~mortl.:Z.fiÇUO 
d\.JS un·el'ô(JS l"alllOS J.a &ulllinistm~JO, llleSI110 dOS· de~OS ~mprostimos, 0 1]1\e tambem é Uma OperaçãO 
pcz~ de nw~:'('l'aluénlos para o 1oos•o palz. com d~ credito, porque o acto pelo qual o deve1{)~ c 
1·ece10 de nao _pagat'lu~s 11 l:oss;l <li\'íoln. publica? cr~dor co~oc<~t"du·~ em espaçar o pagamento da_ di~ 
Jnif:c~ •JUC n~o; túmos, repito, 1lldios e cre.lito vídn nil.u é senao uma opera~ào de ~rP.dito: nao Q 

sulllclente: o es tauo dos nossos fnnJ, ls publicos um acto da bm,ca->·o tei•·o, é um tr<.tto muiw licito. 
utostra b\?m qne se acri!dita b:1~L1..utc nos not::sus Tanto era. lícito~ esta\ra na a.utorisnçã.o da. tl!i, e era 
l'Prursos p!lra satisf.~zer es!e encaq,ro chamado conyeuiente, que '' facto posterior o demonstrou; 
di,·iua puuika. isto é, os !ilcsmns f11ndos subiriio em í~worde s~us 

Fez o nol>•a deputado algttma~ nbscn·ações so- possuido~es de \lO a cento e tantos. 
bl·e " !11U c~pc~ificaç:i•> dos Cl'edit~s supplemen- Julgo, pois, que o acto do go~·erno foi lnttira-
t~r,;~, Lnc\luJ~>:io-se ou ncllcs cred1tan<lo-se pu$i- meut.~ leg-al: fez-se uma operação verJadeiramente 
~JYamentc dcspo:zas eveuttnlc.;;, etc.; o como que de credito; foi como se contrllhisse com os mes· 
mcukon qu." uao se Jm·a csp~~,ficaçilo nlguwa mos indi\'íuuos um noYo emprestimn para substi· 
dc~~a csp<:c•c Je •lcsp~za. En ·JUlgo 'JUC rccOl'· tnir :tqu..tle que cxist1n :mterior111cutc; em lugar· 
l~~11Ju·s!J as ta'Uclltls 11. que C:O..-.cl!t crc•iitt)~ ,;u r~· Jc í1•zd··s•~ cc•m ontl'D. caMa. C(llllnlercilll, ft!z .. sc com 
L{'l'CIU• Jica s·ati:;f~ita iutt:inllllt;lllc a duvida 01t n nH~Hma. Qjte na UCC3\Si:1u a (J}lcraçtio íoi CQn-
),JCl'jlllUtll ,J., n"hn• Jcpulutl": "'' tlt'S··Jil'viYiut"ulu wuld>L" luoslra o ct·~scimento da coufianç:l. qne 
úas talH!l1as C que se d~v~ en~t1ntnu· 1uua. ~~· m.._·•·cc:Cni.~j nas pr~çA-s.lltL Europlt o~ mesmos funtius 
!>licaç~"i~ Uos t.li\'(Wsos. ~redil os: se- a cxplico!~;üo hr~Zilt\iros; n1as c{)m n. notn\·el dltr ... ~ rf.!n~a, que niio 
<C su1ltct~U1-t! P3rn. lí?grltmar a. desl~eza~ n:t~J posso rl•~vc fkar ~:;.queciúa, de qn.e· n O(l~raçàl) que ·o gü-
a.:flh·n~n.r vor:1uc Lunda n~"io o~.!X&uliuci, mo.s d.:'l·sc~ Ycrna fez, em \"ez de contrnhir n~\·os cmpr~stim.õ-o 
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para pagar os anteirores, poupou ao the>ouro as 
us>ida:i e niio pequonas eommissiles <JUe se pa.,.;io 
quando se eontrahem taes cmprestimos, e mal avi
s~do !óra o governo se poden<fo poupar tal d ispen-
dw, o fizesse. -· 

Mas diz o nobre deputado «os enca>'H06 do the
souro erescêrão, vi~t6 que o . governo podia pa"ar 
com 90 ou !!7. aquillo qne depois subi o a o:ento e 
tnnt<~.s: e qu~ portanto para -ser pago tr.,z no the
souro o ~nMrgo dessa diffeNnça de !10 a cento e 
tantos. » N:'ío penso, <:orno o nobre deputaclo; os • 
encargos para ? ~besouro naquelle tempo erão os 
m esmos que hoJe se dito; 6Q o ·~;ovcrno fosso amor- · 
t i%ar a divl~a a 97 nüo achava maior difflculdado 
como hoje parn pagai-a a cento e tantos. A cota.çào 
nos fundos brazileil'OS em L~ndres, sendo hoje de 
cento e tantos, põdc o governo obter com o mesmo 
juro de (;% um emprestimo que lbe fac.a entrar 
paQl o thesouro mais de 100: naqu elle tempo o 
govez:oo com os mesmos 6 •!·• .nlto aoharia o om
prestuno que fizes~e eotrar .para o thesouro mais 
00 ou 97. O encargo, pois, h·•jc do thesouro é o 
m e$mo ; clle obte.-!a por ·um titulo de 100 mabr 
e.apital do> que naquellc tempo obteria ; se por mn 
la.io .te'?' dol paga r mais por este titulo que deixou 
subs•st.tt·, f.ozendo uma operaçilo de credito hoje 
contrahiudo uul emprestimo, elle obtel':\ tam b~nÍ 
pela venda de outros titulos semelhante,; mais 
cabedal do que quando seus . fur.dos se co tu vão de 
90 a '.fl , Não havia, pois, lucro maior em ter feito 
a outra operação nessa occasi!io. 

Fallou o nobre deputado na caixa da am~rtiza
ç!io, como que inculcando que s.,ria mais conve
niente·. chamar o serviço da Cllixa. da a nu:,rtização 
para o tbosouro. Eu eotendo, l;r. p resiuente, que 
com isso n iio h o via 1naior · economia, e qae por 
en1quanto não convém alterar nada ne3SC sentido. 
De que servirá pa~<sar para o thesouro o sdrviQo 
da caixa. de amortiz&çi[o? ·Serâ elle mni!:l bem 
feit·J? ~ada, porém, J>Or é mqti11oto se tem notado 
contra este estabelectmento. Pou paríamos alguma 
eousa cou• isso 1 Se pouparmos pouco será, não 
passará de ~ ou 3:000S,. porque seria neccssario · 
ct·ea;·-se no thesollro mais alguns emprega lo~ !Jara 
6~ occuparem do expediente e serviço d~ssa eaixa. 
E•~ e o~tras opi!)iõ~s sobre a caixa de amot-ti· 

zaç><a Já Corno traztdas a. ·camara - ~m ou Ira. ·se:~são. 
Uns querião, como o nobre deplltad~, que e;;se 

estabelecimento seja unido a.. thesouru, outros 
querlii.o que fosse ineorpot-ndo ao· banco, e sobre 

·esse objecto, eu como mombro de uma da~ commis
sões de f~Uenda, jó. tive de dat· o m eu parecer, 
Jazendo ver que por ora nada con:vém alterar a tal . 
respeito, porque nada se lucraria com isso. 

Lembrou o nobra deputado que seria muito con
veniente r eformar a organisaçllo do thesonro, ae.n
bando eom a directoroa das depezas pnblieas, e 
substitu indo-a por uma repaTtiçào que melhor 
tomasse contas, e q.te a...sim se pl'epamssu o estti
béleciml!nto de um uibunal de contas t!io dcs~jado. 
Eu não Julgo que a s ecção do ~he~l)uro quo a s eu 
cargo tem o serviço das despeza~ publicas se de v~ 
extinguir, a o menos não ha pratica que demonstre 
que essa parte do thesouro deva ser abolida. O 
systema q ue se quiz seguir foi dividir o serviço da 
ree<!ita do thesouro do serviço da despeta, a!'U>im 
como se qui2 dividir o serviço da tomada de con
tas. Supprimindo-se o serviço da directoria da des
peza a quem se o incumbiria? Isso iria·causar uma 
grande confusilo, q11e se quiz p~:evenir. 

Entendo que o tribunal de contas é necessacio, 
mas por circumstancias peculiare$ do nosso pal~ 
ainda não se póde o\)ter este de.tideratum. A vas
tíssima e:ottenãão do nosso pai%, e falta de rapidas e 
boas communicações, embar4Çará por muito tempo 
a · tomada de contas e este serviço, que depende 
da apreciação de tõda es13!1- multi.lào de condições 
que devem legitimar as contas, tem de :>er, por 
força maior, por muito t.lmpo ainda imperrelto . . _. 

O Sn. FBnnAz dá um nparte que não out:imos. · 
O Sa. C.utxEiuo m:: C.\YPos : - Seoltores, outras 

consi de.-açiíes importantes o nobr e deputado fez; 
C<Jm o &al.:uto que o uistlngue. mas niio nte pertence 
responder a e !las, dependem de informa r,Õc'i officiacs, 
e o n ollre min istro <la fazenda é. a quem eahe Jar 
ao nobre deputado todao; as respostas conveniente,;. 
Por isso limilo-me au que aeubo de dizer. (Muito 
bem.) 

A discussiio fica adia~a peta.· hora ; lcv.~uta-sc a. 
SCS.S{\0. 

!l!essão em ~:; de .lollto 

PREStnE.~CI.A. nn SR. VISCO~ DE DE BA.EPl-.!.:O:n\'. 

St:liY•n•o.- Expe<!ie11te. -Negoc:ios do P aragua.1. 
Discur~os dos So·s. Fco·ra;;: e p•·esi.domte do con· 
selho:-Ordem do dia.-Orçamcnto d-e. ( CI:;enda. 
-Di-<~•·sos dos S•·s. S<>b•·al e P''esidente do 

-"on.selho. -

A' hora do : costume bz-se a chamada e achilo·se 
presentes os .Srs. vis'conde de Baepeo1dy, Paula 
Ca11 olido, Machado, Corrê:~. das Neves, cone;:o Leal, 
L"itão da Cunha, Pacheeo J~rdao, Pacheco, 
Dias ue Cnrvalllo, L ivramettto, Belf,rt, P.:.dna 
Fl~ury, Au;:nsto· Chaves, G<ll!s SiqnP-;rn, Car
neoro de . Campo>, Dutra Rocha. F~rreirn de 
Aguiar, Viria.to, Tel:<eit·a da Souza, Edu~r~o 
Fra.n~a, Luiz Arauj~, Luiz Soa•:os, Sollza L6iio, 
An<lre Basto~ Al!no:Jda ~ . Albuquerque, R••pos? 
da Camara, uommgues :StlVo, Mello Franco, ~ 
o Albuq "crqne, J osé Miltllins, Pattlu Santo,;, 
Pat•anagná, Ferraz, Paula BapUsh; e :\!~ndes 
ue Almeida, 

Comparecendo depois os Srs. Bt\r ret<> Pedr.''""• 
'raques, "['eixeira cfe Mneçdo, Rc!fo }larr .. s , -Fer· 
nandes Vieira, Ribeiro da Luz,'\ tcirn de ~{att~s, 
Bemardes de Gouvéa, H orta, Pedreira, Arauj o 
Lirr.a, Antonio Candido, Eretas, Gomes Rlbdro, 
}'igucira de Mello, Souza :\{cnues, J ose Ascenso, 
Candido B.,rges, barão de Maroim Brusque, 
·rravassos e co11eg~ Silva, o Sr. prel'iden~c ab1 e 
a sessão. 

Compat·ecom depois os Srs. Aprigio Gllimariios. 
Hcnriquds, Sobral, Ribeiro d~ Andrlltla, Paes 
Barretu, .Augusto ue Oliveira, Caidre c F iiio, 
Araujo Jvrge, Ncllias, Sayão Lob .. to JUnior, 
D Francisco, Brandlio, J acinth; de i\fen<lon~a, 
Santos e Almeida, SeAra, Rodrignes Silva, P lntu 
d~ Campos, See.;o, Bat·bosa dn Cnnhn, Rocha, 
Nabu,o, Cnnsnnsii:o, Pe•·cit•a da ::>ilvti, Autonio 
Cat·!os, Pneea, Siqueira Queiroz, Fausto, L ima 
c Silva ::>obrinho o Zacharias. 

Lê-se e approva-se a acta da sessão ante-
cedente. -

Um_ reque!imcnto de Jose da Costa Ferreira 
Cat•doso subdito p•>rt.uguez, pedindo dispeusa na · 
lei para -eoder natura.lisar-se.- .A' cowwissil:o de 
constituir;ao e poderes. 

Da santa ca sa de Misericordia· de Lisboa, ))9r 
meio d~ seu procurador o conselheiro J. F. de 
Cr.stilh o .Barreto e NoNnha, reelamnndo contra 
o projecto ·que se Jiseuto !\cerca dos bens dr. 
cap~lla do Jtnmbé.-A' eommissüo de fazenda. 

E', julgado o bjacto de deliberação e vBi a lm 
pdmir para entra~ oa ordem do• trabalhos o 
seguinte pt·ojecto: 

" A commissão de pensões e ordenados tenilo 
entrauo no mais refieetido e maduro exame· do 
r equerimento dirigido a esta au~sta 'camara po" 
Dionísio de Azevedo Peçanha, olfieia l da Se<?•·e-
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taria de ~stado dos negocias d" ma~iuha, pedindo 
aut~risa~lio pam poder ser aposemado no lugar 
de offieial-mnior da nwsma secretaria com o 
\'"t>llcirnento de 2:!1)fJS nnnuat>s, em uttencão .á sua 
avança:.la idade· o ao seu e.<tado valetudi~:uio, 
f! aos bons e valios()S ~·~rvk•)S que por mats de 
4$. annos tem prestado á na~ão, julga que o 
supp lican te tt•m direi to à ~ra•:a q 'IE solicilR, não 
RÓ em "'i"irtndc dn fnvornYcl 1nformnc;no d~:l ~o,•eruo, 
que rec:onhect) tudo quanto aHega c pl't)Va o 
suppli.,:J.nte, como tambem P2rque em fa~ . .O dos 
docnm·~uto~ eut que se l'JQ.St:ao as aUegaçoe$ do 
petickn_ari .. , (>Or fórm~~; al~uma póde s~r po~ta 
em <luvHia a tmportancoa aos bons ~erVl\'OS l>'Jl" 
tão longa Sc•rie de O.lUlOS pt•estados, e que frc<:
riãO St'lll recompensa se por YNlLura o supph
cunt~ f.)sse aposc•nta·lo como simples o!fici~l _de 
s~cr~tat·ia com I '200$ an nua~"· A comnnssao .ln
teiranwnte so cnnf"rmn eom a oriniiio que a este 
r,;speiro cmitte o c:-owrno. Yi<to como pelo fado 
da a),lo<cntnd<)ria. deixa o supplicante de percebQr 
o prondpn.l Ycncimonto do seu emprego, venci
mento qu~ consiste em emolumentos, os qttaes 
em tútm() lllédlo sobern !l.nnnalmonte _ií. quant.ia 
de 2;1)$·2~ !31). 

« Tndas estas conside.-w_,<ies, e. soht'etudo os 
precedentes de já h a l' ct·em sido iguaes aposen
tador!ns autorisadas por acto~ legislati,·os. etn 
fa ..-o r dos officiaes d c sACrotnria de estnuo Luiz 
Augusto ::\i,, r e Luiz Antonio da Costa Barradas, 
que t<l(h\'l"ia nilo conta,·ao trro largo teml'O de 
serYiço, leviio a commi$S>io n pensar que h a ,·cria 
fla~l'•lute e ::~otoria injllstkà relati\·o., se por Yentutl:l 
outl'o f•lssc n ptoccditnentf\ havido pa.rot com o 
sup.plic;ll1tl~ , cujos s~r\"iços. slo tcconfwd,1os co1no 
v~liosos o rele•·~o1te• pelo co~selheiro proeurado1' 
da corón.. e pelns .;cc,õcs reunidas de marinhn 
e guerra c de fazendo. rlo conselho de estado. 

« ::\estes term0s eutcndc a con.mi~siio que n 
pretençào do supplicante estú no c:>.S•l de s~t· de· 
tarid a, c por isso propõe que pura c>~c flm se 
adapte n re!\oluç.ão seguinte; 

u A as scmb l~a g-~~~·a\ legisla ti vn l'esoh-c ~ 
Art. HtJlco. O f"'"''"Crnl) fica autori;a,]o pa1·a npo

scntar a. Diony· · · Azcv~d" l'<'ç.nnhn, .. mci:-.1 da 
secrêttu·ia de~ esl...aL ·.• .·o~ n~gllci t:•s da utnt•:inhn t no 
lug:u· J.e ol1lcial-u~:i.iOr da mcsmn. SC~Cl"t•fnl·i~, (l con1 
o venc.hucnto annutt.l dl:: 2: lLl(JS, l"c,·o~aJns p~u·a 
csl~ ctic~to a:1 lêis e di::;posiç~·,..::~ em c\>ntnll'io. 

· • p,.ço 1l~ cnm~ra dos dc))l\t:t•l•lS, ·-;-, tl·~ Jullro 
de lt";-.. \~,~-1). F.rrntr.i . ..:r.o Illl tlfa:tu~ da Sitt·c:ir•a.
.1. E. de S. S"!J''iO Lol;a!a, " 

O Sn. FE.Rf'...\7.:-Tenho uegocifl ur~~mt~. 

OS~<. P"''"mt-::o.;n;;-Tem" pal:n•ra ''~~·.Ferraz. 
o. Sr· . F<""t·r:.'l.~: - Ha ü·os d1:t:::. ()ué cOt'l'Cnl 

notici:<s d~sagn\<ltwcis sobre u c~t:vio d:.. trrm
quilliLlaJo e paz 11ublicn nn. fronteira dn pr~lYincia 
à~ 1\.L.ttt-PÚt"<Jsso que COt1fina com ú P.fu·a ~nay. 
Essn.s noticias túm gr>~ssado pN· tnda a pa1 te e 
j:i ~:riio pre~·ist.as: (Az;oiaclos.) Felizmente uma 
gazeta desta córt.e ncaba de dar-lbP- publicidade: 
c hujc que dias cheg:iriio no dominio do publit.a;é 
da minha obrigaçii.<,, •l da obriga•:;1o da camara dos 
Srs. J.cpútndos,colh~r o< esclarecimentos necessarios 
pant qn~ se saib " o e~tndo do nossn paiz, a estado 
ila,; nossas 1·ela~ões rxtcrnas, e<p~cialmente com 
a repuhlica do Par:.guay. 

o gn_ PnESTDl~XTE '- o nobre (lcputaclo CJ.UCI' 
apr~scnttu· a.lgum rcquerin'lC>nto ·r 

O Sn. FEnr:.~z:-Si1H~ senhor, ma.::; d~scjo indicar 
o ohj..;.;Lo .:;oht·c fJLW cl~c lle \·~ \"ct.,.;at•. (Apoiados, l 

O Sn.. S-"'Tos 111!: AI.)!t-:m"~'- O nobre Jeputndo 
de\·e limitar-se a pedir u uo·gencia. 

O SR. F.:•m.u; :-A caLUara ainda ·nito ou"l'io o 
que eu quero. (-4poiaàos.) 

O SR. SA,.Tos o: ALliEtDA. :-P~a a urgeneia e 
depc..js dig" o que quer. 

0 Sn. PRESIDE:O:TE :-Attenção. 
O S'-'· FEruu...z :- Oh 1 meu. Deos ! O senhor 16. 

no couunercio não· st."i se seró. asshn. (Risada$., 
O SR. SA:.-ros E ALliEID.'I. dá um aparte que 

não ou. vimos. 
.O Sn. Fhl'tRAZ (c~m (<ll"ça):-Se o nobre depu

tado ainda niio sabe o que eu quero, como é 
que me di• esse aparte ? 

O Sn. Pa.:sn>ll~<TE:-Attenção. 
0 SR. SA~T05 E_ ALltF.IDA :-E" O regimento que 

assim manda. 
O Sn. FJCRnAz (com (01•ça) :-0 nobre daputo.do 

não está autorisado a fazer-me essa observação, 
como que que1·endo ·chamar-me á ordem. (Muitos 
apoiados. C>-u;;bo-se varws apartes.) 

0 Sn. Prn!SID~>:.-rE·,-Att.enção. 

O SR. Fr~Az :-Em eonsequencia do que acaiJo 
de dizer, en peço a urgencia· para Se díscutlr um 
requel'imcn!o meu, tendo pqr fim oedir . esclarc
eimentos ao governo sobre o estaáo das nossas 
relações com o Paraguay. · 

E' approvada a urgencia. 
O SR F~>tl.J'o,\Z:- Sr. presidente, motivando o 

meu requerimento, cu procurarei conservar aqtiella 
calma qne e ue mister na dtseuss:io de negocio 
de tanta magnitude, de negocio que n:"io se póde 
considentr como negodo de psdido, de negocia
').UC diz r~speito à nacionalidade, ti paz do paiz, 
a sua IIOtll'ã e dignidade Para. mim. quando se 
trata de materias taes não eonhe~o o lado a que 
perteu~o; peden~o- á cnmo.ra dos Srs. deputados. 
(Ap~iados.) 

O g:o'lerno imperial qu::t.ndo delineou. a expe· 
diçã.o do Pamgua)· entendeu que d.;via fazer 
guarn~cer as nossas fronteiras pela. p!\11~ do 
no;so cxerdt,) estl\cionada nn província de Mntto 
Gt·osso. As ordeno; foriio dadas com nn tecedcn
cía e de modo qutl qujlndo a D\JSS8 Jlotílba che
gasse 1\s aguas do Pnraguay se pudesse estabe
lecer a íllcommunica~i'io entre ella é essa- força 
da nossa fwHt.eirn. o de modo que não ficasse 
malogrado o fun d~~sll e:.:;peuiçii.o. l'a.rn Isso o 
~ov,,l·no imperial manolou ent mn dos \"81-Jore~ de 
~uen·n o colu[ldout~ dinheiro par !L f,a·nccilncn to 
d~ssn rm·~a; mandou petrechos de guerra, man
dou m·tllharin. Era d~ ~rande momenté>, ~r. prcsi
d~nt•?, o fim n que wnuiilo esses pr.,parnUvos. 
Nós tinhan\vs •llleslucs nas frontoims de 1\intto 
Grosso com maos de U!UU poteneh e p~dian1~s 
~cr ,·ictimas <12 ultentll•lvs e vi.,l~noias. O )>re
sidente un provinci11 de Matto-Gross\J sohciLo 
c•"tno é no desempenho de suus obriga.;ões, aeudio 
á.s or(lens t.lo goveruu~ fez marchar u.~aas. os homen$ 
de gu•'!TR '!ue ~inha a- seu lado e tomou t.odas 
ns precauç<:ics paro impellil· que o territorio do 
Brazil fosse invadhl~ p•lr. tmpas estrangdras: 
para e\'it~r quo se desse nmda uma. outra ~·ez o 
la~timaYel succcsso que occorrcu no presidia do 
.Fecho dos :Mochos, h~· pouco tempo levantado, 
esse successo em virtude J.a qual o sangue bra. 
zil~il-o cm·z·eu. (Apoiados./ · • 

A marcha.. a direcç3.o dessa. força., nõs a igno
ramos, p<:>rque ... deixe-se-me assim dizet·- .. um 
deleíxo imper<lon\'el ; uiio ~e tomárão as. provi
d.mcias lleccssarías para de -prompto termos no· 
ticias de todns ns oceurrcncias que pudessem 
haver, entl'etanto que pela provincia do Pal'3nt\, 
se se th·essc e~ lotbelecodo um bom systema de 
conci~s, poderiamos obtêl-as necessariamente em 
pouco t.•mpo, e t~tlçez eonform~ as pro"<"idencias 
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e mu-las dos correios, noticias dessa fronteir11 
de 15 em ,,, dias. de semana em semana.. Fi· 
cám<Js par~m. senhores, Mmpletamente alheios 
à d ireeçiio dessa força, e ás occurrencias que 
se poderiiio dar, e, como se vivessewos na China 
ate hoje nada sabemos de positivo a Qste rõs: 
peito. . 
·Parte d,. população da pro\tincia de Matto

Gro$so e <ligo parte da populaçil:o de Matto-Grosso 
por,lue eSS!\ nação de guaycurús habita uma 
parte do nosso territorio, está de baili:O da nossO\ 
pro Lec~ão, e estã ha longos annos, eomo ainda 
ha pouco tempo mostrou no senado um dos seus 
mais conspícuos membros, o Sr. Pimenta. BuellO, 
fazendo a resenha d~ uma memorin que elle 
mesmo publicon no Paragua~· e que andou im· 
pressa no Sema'>Ulrio, folha daquelle lugar. . 

Parte tlessa população oonsta que em numero àe 
600 pessoas ~e unir<'io á força a o . mando do 
presidente Lcverger, que antes disto tiverão en
contros com for~as pamguayas , e que dabi re· 
sultou um ·confhcto no qual. correu sangue para
guayo e talvez sangue· brazlle1ro. · 

A aUitude pois, . senhores, em que n·os acha
mos para com aquelle estado , a altitud.e da 
no~sa forca. naquelle lugar, talvez desprovida do 
neces5ario material de guerra, das necn;;sarin.s 
muniçõos para a sua manutenção, nos de1·e · 
muito impressionar. e por certo não e das m~
lhores, não é daq uellas que nos deixem ficar 
tranquil!os e segurus sobre o oom exilo diL marcha 
de taes negocios. 

O ministario actual cr~io que na sua súlicitutle 
niio J)l'evio este acontccime•lto; o ministetio a ctual 
dep01~ lia sua modificação creio que não tomou 
pro,·idenci:• alguma que pudesse fazer eom que 
auxílios promptos fossem reforçar essa pm·te do 
nosso ex~reito que se acha nessa fronteira. 

Pôtle ser, Sr. presid~nte, e eu o desejei, que 
essas noticias n~o sajao verdadeiTas, pode ser 
que o rc.snltado desse passo ~eja inteirumenw 
favot'lLvel a nús : mas logo que essas noticias 
se diio, logo que cllas tom>io J?llhliciuade, é do 
nosso ,;~,,·er provocar esclarecnnentos da parte 
do minist~rio, E\fim de que fiquemos tranquilhJS 
ou qu" possamos com prel'i.dencia tomar aqucl- I 
las medidas <tue _possiio gar11ntit· !l dignidade. e 
se~urança ·do pa1Za 

1 E' neste sentido, senhC.l'CS, e nào por d•,sejo 
de faze.t· oppo~içiio ; mas pior d~sejo do fazer \ 
principalmeute com q.ue o governo M' hubilite, 
C.OHl o . .;. m~ios n~o~ssartos para r'!pt•ínlir quall}U.OL" 
ataque; pnr d~sejo de que o\ populnçilo ·que é 
intAN<•ntlll. nll. mnrch,\ de taos ncgr>elos fique I 
tl"unq 11illn, 'l""- tenho n honra de dirigir ó. ca· 
sna.rn. um 1'~'-tue.-imcnto no .rieguintc sonti.üo: 

Quo.! n m11rchn J.o. rorç!l cshciono.da nu. prol'in· 1 
cin do :lrntto·Gro~so 1 Qual a su11 situnçíio olcLut~l· I 
monto~ Em 1uo pt\ li!! nchll dla? Qtto meio" tem 
a snn dispos1çito 1 Houve algum conllicto cnt~o 
a "''ssn força o n forcn pa rllg11a yn '! · Qunl o 
resultado dos~e confiicLo t Que .n•>ticin> tem o ~O· 
v~rno a este respeito ? Que cara.cl~r de vernci· 
da·le. tem nma. noti.cia <I" c. corre c que uma frytha 
pubhca ncaha de 1mprun•r? -· 

Neste sentido, Sr. presidente, religirei . o requü· 
rimento qne vou remetter á mesa. 

L~-s~ c eutra em diseussão o segu.inte requç
rirueuto ' 

« Rcq ueiro que se pecão ao governo as scg11intcs 
informacões : · · 

~ I• Quat u >ituação de 1tossas forç~S na fron
teira do Pnraguay ? 

« 2• H~uve algum confiicto entre ~s noBas e 
a& for~n< do Paraguar, ou entt·e esLa.s e. alo-uma 
parte da po~ulaçiio indtgena da pro,•incia. dil.~fatto-
Gt·osso t -silN Fer>·a::.·,. · 

O Sa. PnEsmENTE:- A hor.1 dos requet-imentos 
está linda ; é nec..essario que ~e vença a urgencia 
para que poss:a ent•ar em discussão o requeri. 
menta ora. apre~eutado. 

Ull Sa. DEl'tJTADO:- :Mas jà foi votada a ur
gencla. 

O Sa, PRESIDENTE: -A urgencia votad.a para 
a. apresent••çào e discussão ·do . req no.ri mento foi 
pOL" não se•· dia propri<>, mas eu tenho sempre 
ent~ndido quo a 11rgellcia assim votada, se refere 
aos % d-e hora ·de que trata o n~gituenta .. 

O Srr. FERRAZ:- Pois· bem; eu peço urgencia. 
para continuar esUL di~cussito. 

Votada a urg~neia, contiuúa a ·discussüo do re
q u.erim~nto. 
~ s~.•. !\I.:.J.rqu<•z do P.a.~~n._a {presidente 

ao conselhoj :-'- Farei algu.ma.s hL·~ves ooserV>lÇUOS 
áccrca deste r.,querimonto. Niio ouvi ta~a a sua 
exposi~ão porque me nQo achava. na. ea...'"ia, mas 
creio q11c o n•Jbre senador ... 

O Sn. FERRAZ :- Obríga,lo. (Riso. ) 
O Sa. MARQU>:Z no: PAR.\!'<.i. :-.... qúe o nobre 

deputado no requerimento escripta não pode todos 
os esclarecimentos de que al<:ls ·fez mensão no · 
seu olíscurso. · · 
Ma~. Sr. presidente , aindll rednzida o reque

rilnento aos tet·mos em qne ost!l· feitv, nõio me 
p~:·P.ee dP. v;mt.agem alguma a r~quisiç:lo d•J se
melhautes esclarecimentos. E" n "cossario que se 
attcnda bem á· competencia da c:,mar>< é :i com. 
]Jetenci:\ do go,·erno. O mini;;t.-,rio· <\eolar0u que 
temos negocia~ões com o Pa~·aguay e qur. estas 
não estavüo findas, jol.l(lando qu•,. ninda sob1·e 
dons pont~~ de dissid•ncul. novas negociações de· 
viii 'l s "r tentadas. N:1o ·Comprehe!ld•J pr>is cozno 
se proctua emb~u·açaL' a politica olo governo, a. 
qtH\l, p osto qu€ possa te,· o dcsemolvimento 
ner;cssario para ser su5tc.,tada por meio •.lr. força, 
se ·a di ~niolat!e do imp~rio assim o exigir toda· 
via se m•lnifesta como pacificn; nii.o eompreÍ1cndo, 
digo, como se p.-etende embamcar 11 política do 
A"OVel·n_o, pt·o,·ocnndo m::p1i~e.c.õ,~-.:. :tlh~i~s da com
pet~n~là ll!l.. c ;mara .. e por ventut·a propt·l~ls a an•u,;
t::z.t··uo~ a ,·erdndciros conflictos. 

Pet•Titnta. o ll(•hl'~ d1)plllnt.lu 'lU.al ó u. si~U!l•;o1.o 
.a-ctu~â' d.lS I~JI·ç;lS de )[.,l;~}-Gt'•Jj~u ~o J..'iJljU.(l.·inu:Jnto 
po1· escdpto não. usa do t~rmo ac!t•at:. Senhores, 
a uistanein em que nos acb.ntz1os co\toclluos, c 
n~ JilftculU.aJes du Utll;\ conHJlUnica•;ii.o ra.p\dil C:OHl 
aqu~tlu: pi'O\'Íucia, sohr:'lo par;4..convencur n.o t.o·
hL·e dep1,1tudo de qu~ nada posso dizét'-lhc sobre 
n silun~;ti.~~ acL"'tll JQ.s nossQ.s f,n·~.:~:-: alli. A.s ulthn.ls 
noticias t.JU•J ternos dnvão o prcsid~ntc Ua pro
vinda 110 fo•·tc de ~ova Coimbrol, acomp:<ul>nnu<>·O 
uhi uuH\ purk ela forçc. <lisroni\'cl ·doi pruviueil\. 

O n,iJl"Q <1·)l>nt:z.do no r~cjUe•·ime•tt.o o~erlptv n·io 
pe.cle csclaNwnt•ntos :icet·c,t úo esw.llo Ju arma· 
monto, das muniçv~s. e sob'"' so ~ssa !'orça se 
ach·1 hab·,umda a <mtrll!' em opemçÕO$ : mD.s como 
u<> s~tl •liscur;o ttlgum:z. canso. ouvi a e~ te. res· 
peito, devo olí7.er-lh~ que, ainda qnautlo Caes lllfCr
mu•;ües fo~scn1 ex.ig:U<lS por ~scripto, o gl.)vexno 
se recu~uda. dnl~Ci$. ~ ·· 

Ca.'lH~ ~me o.gorJl. dcc~a.rer A. en~:l\·~1 q_ue o ~ue 
o ('T\'VtJl·nü ::1a1Je ~\ 1•espe1to Je conlhet,>:;· ~ ~omento 
o 
0s•~rruiutc : Uma p&rtlda Ue guayclwUs .entrou 

no t.:'rritorio do Para.gucl.y, a Ui. ten~ u~ll conílicto 
com alguma força daquella republica, r..>~OU 
a ... :--,uus· cavallo3, alnum gado, 0 ·rce:ollwu-sc _ ao 
~êú ·territorio. Conv~m Observ<\r t}Ué os gLlayc~
rUs não têm habita~ilo fixa ; orn 1·.:~::iillern ntJ ~rn
torio incoutest31tel do imptJrio, á ll)arg€m e:::;qut;rda 
do Pam~u;•v, on\ i"tern~to·sC pelo Uhaco, no ter
ritot·io a"" qúc o itnp~rio u~'io tent di_rút\l~ e sohr~ 
o qual não Tedamn. a_ soberania : rnas_Css•~s g:tl.aj.·· 
curús, qumHlo se fh:ão nossm t t::.rrítoriv tle ;.~.lg:un 
1nbd~ r<..~onbeeetn a sua soberauitt, posto •1ne. pe-la. 
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maneira po~que po<lem faz~l-o htJrdas barbarus, 
Rem n~nhurn nexo, sênt nenhuma instrucção pro
pria Ja civili~aç;io. 

Niio se dcl.l pois nenhum conflicto entre for,ns 
propriamento ditas do hnpol"io, mas sim um 
cün11icto con1 esse gL·upo de guuy.:;urús. 

E' isto o que chcgoa :ao conhecimento ~o te:?· 
\'Cl"rto ha eerca. de um mcz por cotunlun•cn~.no 
offlcinl do presidente da pro,·inCia de Matto-Grosso. 
Pilssando porem recentemente s~mP.Ihante nottcta 
pelo Paranâ, engrossou, tomou prop<lr~·ões mai~ 
a:vultadas, c tem-se procurado dar·Jbe um maior 
alcance, pintan<lo-sll o confiicto oom ~óres mtüto 
mais carregadas do que as que na realidade 
pm·ece t~r, segundo a communicn~ão a que acabo .. 
O:e refcrir-mu. 

Ei;, Sr. pt·esident<', as infonnaç1".es que tenho 
do dar sob1·,, v roque>"imento do nobre dEputado, 
n•io jalga.ndo que hajl\ nem utilidade. nem vnn
t.agem pUL>Hcn enJ requisit.ar novo.s. 

Concluirei Jeclftrandv que o g"ve1·no julga sulft
cientos para a rldosa do lu1perio _os auxilias 
ord.in:uios t: ~xtn-J.onHnarios conct~J.iJos pelas leis 
que tem p1·oposto ao corpo legislativo. 

O S:r. F<>rra:.o:- Sr. presidente, ouvi com 
toda atLen~ão ·ao nobre presidente do conselho, 
e pcç.o-lhe pe•-missi'iú para àiscorilal" da primeira 
P•lrte do seu discurso, porque julgo conter utn 
principio anti-parlamcnt:w, contrRrio ao .<yst~ma 
qu.e nos rt"ge. · 

Conrorme u cxposi(àa que fiz, não procm·;Ji 
indagat· do e:<tado de qualc1uer nerrociaçilo que 
por VélltUrO. penda entre o g'OYerno ao "Brnz.l c o 
do Paraguay; a minha pergunta e (15 informa
ções que pedi vorsfio sobre um f:.cto que creio 
qne t: nobre m inisLro mesmo conf~J»a ser de 
notori~dado publica. 

0 ~n. PnL:Sllll::~'l"~ DO CoXSELB<J !-~ãO é CúO
JisSiiO. 

O Sn. FERRAZ:~ I'et"IIlittn o nohre milliStl'O 
que eu use da l?alavra-confissilo-pot·qu~ creiü 
que nem pode set· clfensiva. a S. Ex., nem pôde 
set· ac<:>imi<la tle auti·parlamentar. 

O Sn. PHESlDJ.:>:Tll DO CoxsELno :-Nilo sD chama 
a ís\8 eoufiss1io. 

O Sn. FERl!.I..Z:- Se pots verst"io sobre UllJ facto 
de notnried:<de pnblicn, S<> versão sobro um facto 
inteiramente independente da. marebn "de quo.lquer 
negocia.r;ão, ningucm _porlcrà ·contestà1· o direito 
que tem um membro da cam:1ra dos deputados e a 
compc!P-ncia dessa cumara de procur11r srlbcr da 
vcmddndc de um t.~l facto. 

Senti, Sr. {>residente, que o nobre ministro 
:fosse mais ad1ante do qu.c tl\l.\'ez des~jassé. Na 
parte que diz rcsp~ito á naçiio Guaycw'íi me 
parece qne o nobre ministro se apartou d•,;sa 
linho. política que outros estados n11nco. deixào 
de segllit. Os guayctwli.S n1lo .são e.;sn horda 
tfio s,h·agetn como o PObre ministro ncaba de 
de~crever. o~ guaycurús têm em roda. de àiffe
rentes ·presidias no~o~ s'Uas povoações e alue as, 
conlmerciiio oom utlsco. 

O SR. PnEsroE>.--rE no CoxsELHO: -Não são estes 
os gnnycurús ; está enganado. 

O :Sa. FERRAZ :-Elles procurá o cru certos tem
pos do a.nno, é ..:erdade, o Gdo-Chaes ; mas nin
gucm podcrà negar que clles fazem parte da 
ltossa naçfio habitante do nosso territorio. 

O Sa. Pao::sw>:.""<TK Do COxsÉLHo:- Não babit.ão 
c'mstantem ente. 

O SR. Fr-:R!UZ: -Esses que e~tiveriio nesse 
conflicto nunca lh:etjio part~ da noSila nação, 
nun~a p<!rt>!ncerão ao ltOSSO exercito ? · 

O Sn. PnESIDE!ITE nu Co:s:sELuo : - Xunca. 
o sn. FERnAZ:- Quando aceOmmett.êrüo aquelle 

presiJio do Paraguay no tem~o da administração 
do Sr. Pi mente1, não fa2iao parte da nossa 
tropa? 

O Sn. PRESIDEXTE llO CoxsELllO:- V. Ex. não· 
cstà bem ao facto <la historia. 

O SJt. F.tma.,z : - Oh I se estou : levoi.rão ate. 
mnchad"s uos podões da fortal~za. 

~enhore$, fnze!ldo e~tas obs_ervuçães, eu só quero 
evttar unl quas> pertgo, VCJO que o nobre mi
nistr<.> dcsejn desde~'' lançar á ma!·g<un c5ta gente. 
que nos tem srdo tavoravel, deseJa lau,al-a aos 
lobos ..• 

O Sn.. PnEstnr;:xTll no Co~sJ~LtrO:- O senhor 
'"~mal. · 

O SR. FERitoz:- Deitarei agot":) a luneta para 
vet· melhot". (Ri.~ad<ts.) · 

A nai;i'io inglcza não procede. desta maneira: 
qnnndo dia se vnten dos índios no Rio Branco 
e~tJpulou comnnsco sobre .a segurança dessa. gente, 
sob1·e a sua sorte. .. 

O Sn. l'n•;siDE~-rll oo CoNSELHO : - O que tem 
nma co usa com outm? 

O Sn. FEnnAZ:- Eu quero pn:venir. 
O Sr.. Pm:sri:n:NTE DO Coxam.uo : - O senhor 

·não quer prevenir, que~ complicar. 
O. SR. Fllnn.o~z:- 9 nobre ministro procura 

abngar·se a esta. razao para depois enltega:r e~sa. 
genttl aos lobos; é o qu<> eu não desejo. 

O SR. Pn<:SIDE."\"T:e DO Co"SBLHO: - Isto estâ $Ó 
nn sua ims.ginn.~ão. · 

O Sn. FEl\MZ : -Eu desoj ãra que o nobre mi
nistro tomasse >lS providencias neccssm·ias para 
que se esses indigenas se 11chão ·no estado no 
mada gue di~se, pudesse chamai-os ao gr~rnio 
do. nn.~.no br·nzr le1ra. . 

o Sn. Plt•,srn~-n: DO co~"S!':LHO:- Se o senhor 
fornet,essc os tnissionllrios qtte ba tnnto tempo 
t'eclamamos, f<lria um gt·ande f<IVOt", 

O S a. Flln n.1z :-Esses misciion a rios ficnrjito nas 
cidaucs populosas,· niío irião pat•a os matos. · 

Sr. pl·esi.lente o nobre mini~tro rcferiudo-sc ao 
facto úo conllicto disse que ello e~a conhecido 
F• ha m:1is de um mez: acredito nas inforO)ações 
yue ut\ s. Ex. 

O SI<. P!tEsim::-;n: DO Coxs~LHO :- Se niLo tl.Cre
,Jitasso moscrar-lhe-hia os <locumentus. 

O Sn. F~:nn..\;-.;- Entendi que de"ia irntar deste 
objecto l"'~"•jUC 1\ noticia pllblicm!a como que 
nos püe reMIO~os solH'e o nosM rutut·o: entretanto 
se 1\ cnmarn julga-se sntisfeita com estas expli
ca~ões rctimroi o me". rêquerimento. [Apoiados.) 

o Sr. :\J:~rqucz de Paro.nu {lm:sid.mte 
elo co•~sclTt~) : -Devo ainda dizer dl!as palavras. 

Sr. presidente, nem todos os indios que ha
bitão a província de Matto-GrossD s~"io conhecidos 
com.~ guaycurú~. Segundo Azara 11 r:t"'l dos guay
curus esta e"tmcta; mw; os brazileiros sempre 
dedo esta üenomi~nção .a todos os indios cavat
leiros, qUAcsquer .que fossem no;; lla~õés a que 
pt.!rtenccssem4 · 

Esses indios cn"alleiros, senhores, habitão pela 
maiol' parte o Chaco; mas muitas \'ezes, no tempo 
das vasantes, asyhio·se nas m><rgens do Para
gttay, e cccupao a parte do nosso territorio ao 
n,Jrte üo Api\. Na verdade, esses índios sem_pre 
tiverão ligações com os portuguezes, que antiga
mente os considemvão como seus alliados; e de 
facto (oS hesp>lnh6es, e depois a republica do 
Paraguay, como <ttH! têm querido tornar respon
sa vel ·os brazileiros, . assim como em outros 
tempos que ri ào responsabilisar os portuguezes, 
pelas incursões desses indios; porém o qu~ é 
certo é que taes iodios são, não direi . s6 semi-
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bo.rb:u·os, mas b:u·baros; c que é mui Jiflicil 
e:<ercer i udsdic~ão sobre ellcs, porq1:1o, cu mo 
disse, 'lâo borJas nomadas, viajiio pelas mar::;~'!." 

·do Par.lguay, habit:utdo só o nosso territodo no 
tempo das Va$antes, sem que tenbâo · hablta~ões 
11xas. COnvém que não se cunlundão esttlS lnuios 
com aquelles que residem no lorto de Mil11nda, 
em Albuquerque, e com outros aldeados, sobre 
os qunes exercemos jurisdieção, e sii~> subditos do 
impel"io. · 
· .Estes índios gu(J.ycurils qunndo muito podem 

se1· considerados como nossos alliados ... 
. O Sn . . ME::'IlES DE ÀLJ.rEtnA: - I1,imigos do Pa· 
raguay. 

O Sa. MARQUE>: DE PARAX .. \: - ••• inimigos do 
Pa•·agnay; tuas wmo não têm uma habiLaifão d:ta 
e nem civilisaçiio alguma, o ímperio nt\o pbde 
exercm· a 1·espeito delles a l!Ol~erania que e:terce 
a respeito dos outros a que me referi, e que 
J)eli;enCI)m a outras naçÕes. Siio conhceidos por 
aiftcren!es nomss~ e em geral ni'io se lhes dá na 
prov~néia de Matto-GroS30 n nome de guaycurú · 
~ste nome, repito, compete nos índios eav<llteiros: 
Com~ inimigos dos hespanhócs, os guaycuriL<; 

de algwn moi!-> siio eonsiâerados alliados do illl· 
perlo ; comtud~. isto não obsta a que elles multas 
"·e:zcs ~nhão atacado canõas brazileiras e com· 
mettldo tambem hostilidades contra nós. Assim, 
pois, o que o nobre deputado pretendia :Lcaublar 
não (: necessario. · 

Se tivess~mos mission,.rios á noss~ disposição, 
se não fos;e · em <'xtremo dífiieil encont•·al-os nv 
impelia, e mesmo importai-os do estrangeiro, 
ditllculdaue que, apezar das maiores dlligoncías 
que · tAm o govemo empregado, não tem sido pos
sivd .vencer, ao menos na escala que julgo ne· 
cessario para attender á civllisaçfio de vnrios 
indios, quel' na província ds M•ltto-Grosso, quer 
na do Pa1·anã, não precisada de es ~imulos para 
tt·atar da civilisaçã~ de taes in,tios . Do.iejnri:ltnos 
fixai-o< no terrítorio do impe1·io ; e os ca mpos 
seccos que ho. o.o norte do Apa poderi:io servir
lhes de estabelecimentos se quizessem a bandonar 
a vida n~>mmla e de dcpreJaçõ<:s a que estão 
habituados ; mas õ isto um objecto muito d i!Jicj); 
em too.las <\11 é(I<JC&S o Paraguny mesm~> tentou 
clvlllsnr ~>s índ1os do Cbaco, porém nilo o con· 
seçuio. Creio portanto que o nobre deputado deve 
acallllnr os seus r ccci<>s a r<!spcito das con$e
qucncio~ <lo que ell disss; de ntinhM po.l:wras 
nito ao púdo inrcrir ·que s~ por vcnt u•·a U\'CS· 
semos de cukar_ em ~tipulaç<.>es com o PRraguo.y 
niio cobríssemos _ com a nos.a protceçiio ·a esses 
indios, embora barburos. 

ConYém, :;r; presidente, torno 6 dizer, nil~ 
cou fundir <JS !nd1o.; il.ldendos,. cstnl:.elecldos junto 
aos fortes de :\1iranda . c Albuctnerquc, c outros 
indios alJeaJos de Matto-Grosso, com ttquell ns 
bordas nomadns, que são conhecida~ ·com o mesmo 
M- . 

Els a;; explícaçõe~ qu_c cnterldí dever dar. 

SEGUNDA PARTE DA·OP.DEM DO DIA 

0!1.\AM.:XTO DA l'AZEXD.~ 

Contln~a a discussão do orça.mento quo fi:~:a 
as despezus do orçam~nto da fazenda. 

o So·. Sob•·at :-Sr. presidente, pouco p•>:.le· 
rei di>:er, porqueAall<> em te~p_o muito ndian· 
tado e depois de haverem drstmctos .ora tore.; 
oceupaolo a attenção da carnnm e deluctdado tão 
bem todas as questões e necessidades do paiz, 
que me fu'rtaria de fa>:er ou.vir minha d ebir Vt>z 
se por ventura ui~ ·não houvesse C?mpromett.ido 
quando faua,·a: o meu nobre am1g•r, deputado 
por Pernambuco, na discussão do orçamento da 

mo.l'iobn.~ e ·me n~lo corrc52c a 1Jl.wigat;:ãu de di
ZP.I' duas pahw ras a respeito de noinha pt"O>•in~ia. 

Esst l!JeU nobre amigo (de quero acabo de fal· 
lar·) l ast•mando, qudxando·~ <.J fazendo sent1r 
amargamente quanto o gov.:rn" do me11 paiz . 
pouco -se importava com os melhoram-.ntos mil· 
teriaes das provincias, mórrnente em nma de 
suas mois palpitantes obrigaçõ~s. qunl era t ratar 
de melhorar o> portos e ancora.drmros, dignnn·s~ 
r.dlar na.p•·ovincia !Ias Alagóas, d"o::de sou fraco 
l'eprcscutante., uizeudo que ·no porto de Maceió 
não 6Xistin um lu.~ar oude &e pudesse descm
barcal· cotn seguran-ç~L ... 

0 Sa. Be.1.~olo :-Isso e exact:>. 
O Sn. SouML :-Nessa occ~siiio appcllvn elle 

para a olepu~ação tlas Alilgóas, c eu respondi 
que ni'io appellassc "úmente pat·a a députaçào 
dll.s Alagüas, e sim para bdos que por al li pas· 
Sl\VIi•>, ~ que eu Linha d e !aliar s;~l.rre esse 
obj ceto. • 

C.)m cffdto, Sr. presidente, é digno de hstima 
que u.ma das provincias do imperio que feliz· 
mente ful~ura no diademll. imp~t·1ol (muito bem}, 
f(ne uma provinda q ue p1·~ta u ~;eu contingente 
para o desenvolvimento do paiz, oppondo-se is 
tornmtcs reNlucionnrh\~ ~ coru:orrendo em graude 
escala parn o restab elec>mcuto dn .,·,tem. pu· 
bli~a, como t em mostrado por dh·ersas vezes, 
nas · ct llaes,> a pe7.nr de ser pequena , se tem 
'' PPOSLo â torre11te rcvulueiun~ria dos dcs,·airados 
"da pt·ovinci:.l de Perna111huco 

o Sn. Pn n·o l>IO c."11'0S : -Oh ! senhor ! 
O So. SOBP..\I.:-Q<tan\to em !81i e lS2 b a pro· 

vincia de Peruamb\tco Sil revoiudonOlt . .. 
O Sn. Pzx-ro DE C.ür~o~:-Du sorte quri · n prO· 

vincin d!I.S Alagôas esta alli o ~>mo uw Argos 
g~ardando P emnmbu.oo! 

O Sr.4 5onn,u,:-Sen1niL'~S , en sou multo frctnc0 ... 
o Sn. p,,-ro DI> CAlL',.)~ : - s~jn í rancà , mas 

nll.o diga que à Lonente revoluoionalin vai de 
Pernambuco esbarrar nas Aln::;õas. iApoiaaos.J 

O Sn. SouR.\t::-Pcrtcnce â h ;storia. 
·eomo ia dizendo;· quand·> em lSl i e 18H os 

rcvolucionarios dà província de Pern:>mbuco qui· 
1.er iio ir nlem, 11 torrente teYe paradeirv na Barra 
G•·andc. que extrem:t c,1m a pro,·iocill de l'e'r · 
nambuco, onde niio pódc penewar. 

O Sn. l>tX1'\> m : CAllro;: -l•'orçliS de Pernnm· 
buco ti q~tc ~c f,,riil) Cúlluear nu Barra-Gmndc., .. 

O Sn. S<>J\n.u: : - Forç.us de Pcrnumbuc~ se· di
ri~ir:io :l \3arrn·Gmnde, e a pr.>vinein <t1s Al:\
::;õas , não adhcrindo o muvrmento d P. Pernambuco, 
1ovc Ô•l o esbnr1<ar, rec~bcnd<l e aju .i ando a s ror~Jll! 
legaes c tod•1s os dignos Pernambttcanos q ue con
servaviio .adltes•io à monat·chia. afim <le que nuo· 
progrediss~ " 'luene estado- de cnLLsas. 

Senhores, ~u o que quer<> o dom<;> ll •tr~r q_ue a 
provincla das Alagôao m erece toJ~ a n.Uon~~o do 
gD\'\!rno, porque wm prcstauo .murtos . set;\"1~08 ; 
mas i nfeliz e de;graca<ütment,, ~ a pronncm para 
onde o go,·eruo meuós tem olllad·J •... {Ndo apoia-
dos. J -

O Sn. PAE~ B.\nnETO·:- E' tão olhada como 
M outras. 

O Sn. Sonn..\I. : - Ainda ha pouco, em 18-18, 
nllo achou rcsisteneia tUl pro,·incía das Alag<)as a 
torrente revolucionaria qu" <>Cca>ionou males sem. 
couta i• poderosa e ric11 pNviucia de Pernambuco? 

o Sa. PJXTO Dt: c.~lll'OS :-Cumprio o seu de
ver. Scr ll tambem com·enicn~;~ ttotar qne em .18!-4. 
P.:rna1nbuco mandou ;:;uas Ieg.oes ><uJfocur uma r e
belli:t<l nas Alagóas. (Apoiados.) 

O Sa. Sumu.L : - Xi > fulle nel>3õ mO"Vimento, 
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porque su,, causa foi t1io hoiltosa quo foi reeo
nbecids. pelo governo. 

Digo isto, porque o go'l'erno mandan_do p_ara alli 
um seu delegado, o ::sr. ,;en~or . h_oJe ':1scau~e 
de :!lbu·a~>guape, com poderes d1scnc•onanoo jla.II\ 
s-upphmtar esse movimento, cheo-amlo ellc n pro
yincia reconll~ceu n justi~a dos á'iagoanos, porque 
estes em ,·ez de s;, tornarem pertinazes, p~lo lll'n
tt•ario aprescntitriío-se pe1·ante S. Ex .. _fiz<>rào-lhe 
Y~r as cnus~s ·poderosas que os foq;.Amo a ~gar 
mn armas, e reconhecendo o seu· crime puzc•·a<l;"ile. 
:i disr.riç1io de S. Ex., par,, reeebcrêln o east1go 
"'~1·ecido , ou o pel."dlto que impl~Jrnviio~ Entli.o o 
nobre SbnaJor com ·O sou genio b~nlf"zejo e am:mte 
da ju~tiç:t ~~n tvda a extensão dn pala.,·rn, c?nl~e
ccnd(> us circumsta.ncia.s espcoia~s dn pro~·~~~ul, 

. n·io hesitou. em (.obrir con1 o ramo de ohveua, 
a1nnh;tiando aqudl~s a quern hl repdrnir ~ castjg~1r. 
Es:ie nul.H·c scn~1l0l.· jú conhecia •nu i to bCLn a lB"' 
dolc du p .;n"•J ttlit~Oano, P ·•r-1ue já tinha sido em.· 
pre"ado t\tli, e Ül.l\tt\ contiauçn n~lle tiuha qtto 
qua"'ndo fo.oi para a ·pro"<"incía niío qniz. levar for<'<\ 
al<>Uttlll, e apenas «lli dcsom"o!U'cou acompanhado 
dt·um indi"i'id\to·· particular, o Sr. B<:>ulanget> .... 

O Sn. PA.:~ B.,nnE<O; - Que Bonlanger, o re· 
tratista? 

O Sn. SonluL : - Sint, s~nbot·. 

o SR. p J,.;~·o h li:. CA.!úl'OS : - r,. pt\l'a. ril\rat<u os 
caructeres da rcbelliãol. {Riso.} 

O Sa So,,t,\L :- Iso;o iJorque S. Ex. tinha co
nhedmcnto <.la situação, era um simples amigo 
que o acompan!Java .... 

O Sa. ComuM. D.'-S l"<E\"Es: -E em vez de g11errn 
quctia uma ga\erht de retratos. (Ris(tdas. ) 

O Ss. SonR.\L:-Islo nâosão causas que se metlão 
11 ricl iculo. 

As~i,ll p)is, ::.enhures. et;SC dulega.do do goY~rno 
tlo chegar {"s Ala.~oas teve a. fot"tuna. de em Ycz 
de togo.> recebet· dores e hailes. 

Ora, se 1t proYincia dns Alaglias e.s<>im é, se clla. 
tem t::mt<> cOn•:t>rrido para a comrnunhão geral, 
porqm' mzilo não tem ella ao menos um 1ug-.u: 
onde se ~ml>ll.r<J•tc ede~~muarq!lc 

Em oceasiu~s em que o nu\r est.ã agiti.ldo o ~n,ha•·
que e .dcselllbat"que em ~[aceió feito em escadinhllS 
partic11la~cs do Lrapich~s, torna-se não so difficil 
como atG peri:;:oso 

Eis o e•tudo ""' q'l~ ~·· achll " polia M rninhn 
pra"i'incia, e muit•> me 11Jmir-o d~ que o Sr. pre
~;idcnte do eono;clho, hoje <.lirigindo as ncg<>dos da. 
f(1..1.enda, justiceit·o e hometn de querel·, OOJfill J, 
ten lia Jdxaolo de fazer a provinci:t das Aluguas 
um ll~uefici~> cnja enunciação basta para justi
ficai-o. 

Senhor~s. em 18:>:1, 11iio fallo já n'umn lei de 
l.:HS que marcava. 50 e tanf;m; eontJ:>!> de reis pnra 
a alfandega de M:aeeió, c,;sa lei )?3S$OU ; a pro
vlncill era pe'ln~na, nada mereCia; niio tin1la 
feito se.:viços : de,·ia ser tr,,tadv. dP.ssa nlancira, 
em"oor1l. o corpolegislativo para clla. o1!1assc, em 
1852, como d1zia, o meu nobre amigo deputado 
pelas Alo.góas, o Sr. Castello Branco L"·opoz e 
passou mua emenda no; orçamento couc.1dendo 
20;0001/ para a factura de uma ponte D!l alfan· 
dega. 

E, senhoras, podera nlguem suppôr que haja 
uma :llfantiega sem ponte ? Podcl'i\ ::tlgu<!m ~up
pór qu~ existia em Maceió ha tantús anlJ<>s 
um a.rmallctrl s<>rvindo de alfalldéga, ~em ponte 
dó embat'que e dl)1;embarquc para os generos que 
por ella l>a>~são_? Poder~> alguem ~uppôr que, para 
padet·en>-sc desembarcar qua.esquer g~ueros seja 
preciso dar-se o facto escandaloso de "':r-se 
entrarem n'a.gua negros quasi nus para IAJmarem 
O< volttm"s e transportal-<ls para a lllfart<lega, 
não podendo muita~ 'l'e~es livrai-os das vagas? 

O SR. A!U.mo Lb!!.<.. ' -Tambem aeonteee o rues
mõ no Ceara. 

O ·sa. SoaJUL : - Poiil bem : mas poderá 1\lguem 
suppõr que, apezar de· t.a.oto a~.~r cl!lmado, ape
zar de por tantas ve~es wr.ss representado, ainda 
as coasas existà.o ne;s~ estado ? 

Pois, senhores, <:m 1853 foi intel-pc!la.do o mi
llistro dà repal'tíção compe~onte ácereá do des
tino que tinha daúo a esses 20 contos de rei~, 
e rc~pouueu que tinha mandndo fa.zer. a ponte: 
é exaet<> ; nessa o~casião estava· eu na presi
dcncia, e a: cama.ra ..Permi\tinl. que eu fo.llc em 
meu ~ome porque nao posso tocar n~stelS ~bje
cr.os sem tocar na minha pessoa ; n:io desejava. · 
f:J.Zél-o ; mas sou a isso for~a·:lo ; fal-o-h Bi porém 
o mais modestamente qne me for pOS$1 Yel . 

Nessa occàsiiío, senhores, como disse, estava· 
eu na pre~i«entiil. na qu-·llidad~ de primeiro \Tjce ... 
pr~$ide11te,. ·e podh\ ~r manda.do fu.zer a !•onte· 
por ndministraç>lo ; mas desejando encammhar 
tndo no. melhor ordem, mandei a tbe~ourarü e-eral 
que puzessc em hasta publica a construcção Clessa 
obra de m~do que clln fosse aàjudícr.tla por meio 
de um eont1-ado a quem por menos a fi?.~sse. O ins
pector da thesouraria, porém, que dê certo na o tinha 
o meSlll!) j,,ter~sse que eu pela rcalisaçiio da
quella obra, a que nào era· filho de ·pt·ovin~ia 
pequena, entre as quaes ha ~em pre tal ou. qua.t 
bon>agGUCidade, catendeu que ~SSC negocio uevia 
set" reta1·dado, e tr~s vezes COl'L"tlll praça,. a por 
tres 'l'ezes apparece11 um ~ó arrematante ; então 
pcntendo as csp<mmças de qua houvesse mais 
algum Cl)ncot·rellte, firmou o cont.rncto, e man
dou-o para a minhn appro'l'açâo. Nesse controeto 
tinha_o inspector mareado um pr4zo _pam a 
· conclusito da ob. a, pra_zo 9-ue eu ju!gttet nindt~. 
devill-o r~stringir, e nddiclonar algumns eondi-. 
~ões com as quo.es foi appro\·ado o cont.t·ncto. 
Ke~se.iuterim o d~no de. um trapiche sito em 
J iu·agtt>\, oJf~L·ecc-o pDr .nlto pruç<> pll.nL servi r de 
alfandega, o que foi lev~do ao meu conh~dmcllto 
pdo inspcctor. Eu entiio respondi qn~ se cum
prisse o coutracto que se acabava de firmar, 
tanto púrqu~ o trapiche era off.:reeido ·po,· quan
tia superior á de <JUO fnll:wa a ordem do the
~ouro, como porque a ordem de que se. tra.ta-. 
va. foi dada ~m r~spo$tn do oil'e~ccimcnlo de 
outr., tl·apiche, com 10elhores condi,õcs é que 
mlo tinha sid'l aceita pelo gov~mo. Crom este 
meu .J>roccd.ímento, scn"hot:es, eu tinha Clil vi<tll. 
não sü que se mio demornsse a. r~ttlieaç:io dn
qudla obm de que tanto cat·ccia a pl'"'·illcia, como 
t.,n,J;em cuUJ prlr ns or!lcus do th~sout•o. O 
inspectar ,i;t th~s<•urnria po~ut, qnc pouc<J sl! 
iml'orta,·a quo a obra fossu ou 111io 1c,·ndn 11. 
elfdlo, ententleu, qut:> a não Jcvia lll:lllllJLr ta:.~r. 
c !I camura sabe q ua o !'O der do$ in~pccto rcs 
do thl!>loa•·nrias, quo o po<ier qtte parte <lo tho·· 
souro e· "Vai a ti.) dos os seus ra1nos, é muito su· 
perior ao poJer .de um. pt·esidente de província. 

Ulu. voz : - -Não, senhor. 
O Sn. SoBRtL ; -li:u o provarei. O inspeetor 

vendo que eu .estava· para sahir da pr~sicten•:ia, 
porque estava pam chegar o presidente elfecti v a, 
rttarlluu a execução do contra.ct() que se hayia 
celehmdo, na espGrança de levar Avante o seu 
proposito, como aconteceu. Gheg011 o pr<Jsidenta, 
pessoa muito Jigna e de .gt'll.nole ll\er<;~imcttto 
(apqiados); mas que infelizmente tambom é fi
lho de pr»villciu grande (risada.•) o poT conse
queneia não aprecia as nceeflsidades dos pequc
llos, nãu se eonJ.óe delles, ~tanto como os pro
P•ios p~ucnos; por is~ em~ndeu em suo. s;\l:iedoria 
q~e dev1a sujeitar o negocio A decisão do t ilé
saut'o. Entào em. uma conversa que com ellc 
tive a esw · respeitQ lhe d\ss~ que taria 11m gra<lde 
mal à provincz" se submcttessc e~-te negocio á 
decisão do thcsa 11ro, porque ficariào os papeis 
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em eimn _da mesa, não teL"ião .sotnçi\o· alguma, e O. Sn. P.\ES B.,RnETo: -P<Jr cous8 no_simples ~ 
o resultada seda não. fazer-ee a obra. (Apoia.:W$,) Ó·. Sn. Sonn.u.·: - Simples· porqlr.o ·n:io lhe d_óe: 
:\. io~to respondeo. . o·, presidente q_ne a . obra se 
fAria· :e q_ue tinha .. meios de flW!r· o thesouro O Sa. ·PAES R\nru:.--ro ; -Digo simples para ·o 
decidir ;:~;ta questão; p6~quc .marcava um prazo. S1·. Calheiros. · · 
~ndo o qual; não, baveiido._resposta, a mandaria · o Sn.· SoBr..u.:- Niio duvido, mas não ·é ~·im-
e:~tecm~ar; . . .· . . .. ples para a. minha pro>iDcia. Em l&» d:rigi-me 
_ .U.stm o fez, otlió1ando-se ao arrematante que ao ·Sr. pres.dente dQ co!lselho· a "fallar-lhe .sobre 
de -tal época em dinnte continuasse no cum- . este ObJecto: recebeu-me com aquella benignidade 
p:-imento do contra®. · Mas, pennitta-se-me a eom que sempre cost11me.; disse-me que ·faria 
espteslllio -met:- dilo meu (eito.-(I!isadas.) Veio · Sllbir esses papeis à sua prcsen~n. e !S. Ex. ha 
oara o ibesouro . o IH:gocio, e ficou- ·no. m~mo· . do se lembmr do que então observou-me.· Se o 
lugar .que. eu diss6 eom uma pedTa em cima. : negocio e assim liquido, ~orque o· presUente ··o 
.{I«sadas.) Chegou n época. do praso mareado afiectou ao thesauro? Existro. um·contra.cto, existia 
JlelO . presidente, e. eil-o >1goro. em taliiS.(;-isadas];. uma ordem pnra se elle cumprir; porque não· se 
porque tendo-o j:l. consu[tado, pareda falta .de e)(eeutou? Isto dú lugar a que eu examine esses 
attcnção niio cspcro.i pola decisão, e ao mestno pnpeis, podio. o p1·esidente não embamÇol' o the' 
tempo o lllTemo.tnnto da obrn reclam1n-:1 contra · s<">uro co1n essas eousos. Aehci muito justas as 
<>S prejuizo.s que estava -tendo pela d<Jmora da . observaçõ€s de S. Ex. Soube depois que foi ordem 
.sua·. execução, ·porque .. jA tinbu. feito eertns ·pam se compra1· o tt-apichc· otl'ereeido, :se o dono 
despezas .nec:essarias para a execução da obta, • .qllize5se receber a quantis de ~0:000~; mas o 
•nesm" ~tntes de ncebc•· a suspensão tempora- · homem, j:\ arrependido di•to, '\""endo que la bem 
1ia do contracto. ER)tim decidio .. o .presidente ~ em seu negocio, guiz gar.harmo.is,-como cl·n:na
que se·· espera'sse pela decisão do the~onro; preva- ; tural: propõz mais condições •. Entilo disse-me o 
lecendo llntes a conveniencia "de agradar A<l the- SI·- pre&idcnte do CQnselho (ate a bordo do vapor, 
souro do que ·á provincio d'onúe não ~ra 1ilho. Desta . -quando eu ·me retirilvn para o norte). que se. o 
:znaneira n obm foi ficando de ~spnço em espaço, : homem niio quizesse os <IO:OOOS, decididamente se 
c até hoje-- nada se -ha feito. · .mandaria fazer .a ponte- o~ uma nova casa para. 

Ut.i Sn. Dito-u-rADO:- Mas o Sr. Calheiros es- alfandegn. 
tcv e na presidenéia por algum tempo; .c n!ío Ora, rlehai"o desta esperança, desta segurança, 
6ei oomo cs.;o. dem{)ra. pudtll!se_ ser tolerada por de~;so. promess·a, fui tranq uillo para n provin~la : 
clle. nada mais disse, certo. 110 cumprimeato da pala

-vra do Sr. presidente do conselho. EntretantQ 
não sei por que· fatalidade (digo q11o é da p1·o~ 
vineia[ o Sr. preside;-;. te do conseUJO, que é ho_mem 
que o q11e d.iz faz, que-é :hom~m de snber gue·rer, 
querendo isso qne mepromctteu, nli:o se e~eentou ... 

O, .Sn. So~>nAL:- O Sr- Calheiros ti vice-presi
dcn·te; r~cebe ·a.~ inspirações do ·presidente, e até 
·11a prOTineia se dit que. elle teve uma minuta 
daquillo que bnvin tle fazer. (NOo apoiados.) 
Conheç~, SI' deputado, .que o Sr. Cnl~~iros _é 

·:moço mu1to ho!lesto, m111to ·de bem {apo•ados).; 
mBS é um m<><;.-. qno· nito tem o menor traqul'jo 
da 'ndrr,lnistrn~iío, nunca servi o emprego que o 
·habilitasse; via-se portanto ~mbnraçado em muitos 
.occasíões, cU o mesmo confessava; tinha necessi
d~Lde de consultar o dir:igir·so a o.lguem que ... 

O Su.. PA~'I llinnll.TO :. -Não apoiado : tem bas
tante illustraçrio po!'a dirigir-se por si. 

O 811. So11nAL: -Nos DO!locios administrativos! 
Jltlm Isto ó d~eniro$o. V. Ex. é um ht\bíl admi· 
tlistrn<lor do provlncl~. mas quDnWs vezes V. Ex. 
mc81Jl<>, npezar do trRIJiloJado no serviço publico, 
llpel:Dr üe ter sido chefe do policia, apel'ar de 
estar sempl'O na coma r!\ dos deputadas, ·que rl 
ou ma escola onde m1tl Lo se aprende ; q•tnn tas 
vezes, digo, V. Ex. ao nilo ha de ver embarn~ado, 
quantas -vc~s nAo ha do consultar a outros sobre 
-ec1·tos negoeios? & o nilo faz, digo qlte niiO é 
bom pNsiilente .. ·• · _ 

O Sa.. P . .u:::s B"mu•To; - Neste sentido sim, por 
.isso niio se póle dizer que e dirigido por ou
&ros_ 

O SR. ·sonru.L: "- Poi~ -é-·-neste scntiuo qne digo 
"'J'lO ·é e\le dirigido ... 

o sà. P ....Es B.\Btlt:"ro ; ..:....: O ··sr Calheiros é bom 
-vice-presidente, ~m capacidade para ~dminístrru' 
:a provincin. · 
. O SR. Soa.'lAL :_ -. LOug«. de .mim dizer o con- . 
,traria; as Alag<)as tem em.s~? _Sr. Galh~ro~ e 
-muitos outr<?s: ~p~~ de dll'1~u- ~ _pr_ovmc1a; 
.mas· o. que dJgo e que o. Sr •. (.lallletros era no
_,-atO. precisava.· npren~er,:~ .n~ seu t!rocinio havia 
de levar-se . por outros :que · nao ter1ilo o mesmo 
.interesse~ O vi~ptesid~nte não tem 11 mesma 
força :moral que.-o .pre&idenf.e, ,e ·Be est.ê, ·apezar 
do ... BCU .prestigio,. recuou ãcer.c$l desse eontr-aeto, 

· -..isto ·que o tli.eaouro nlio lhe tiGha dad() resposLtt, 
..quanto m~b o Sr- Calheiros!. Nee<>a nã.>. eahU\ ' 
elte .•• 

TO:KO :J. 

O SR. PnltsmE·N'rJ:: r:o CoNSELUO,: ...:._·Parece-me 
que expedi órd2m terminante a este respeito: 

O Se. SonnAL' -Como ·estive na província ·uc 
Sergipe, talvez eltpedisse essa ordem e eu não 
11ailiu ; mas_ !leste caso pergunto ao actual nt~bre 
:ll_resideuto da-província. 9 que fez com essa ordem? 
Fez como ~ostuma !ater o thesouro? Deitou sobre 
a mesa com uma. pedra em cima? Olil !>enhores, 
é un\a. fatalidade que ·os n~goclo-s dlis Jlrovíncias 
·pequenas nnd'lm sempre sob pedra 1 o: Sr. pre
sidente do oonselho ncab11 de \lizer qM e::tpedío 
ordem po1·a css1.1 obro, -entretanto o· Sr. -presi
dente di!. provincia, que se ru:ha. present.P., não 
de.u um passo, ao meno_s: que 111e _conste ••• 

O Sn. S.t E :A.uu.rQoEnQVE' -Não tive nenhum o. 
ordem, não· foi no tempo da._ minha adminis· 
trnçüo. 

O Sn. PneiltDE.l':-r~ DO CoNSI>LHO: -Essa mesma. 
ordem parece-me que dizia que no caso que esse-
homem_ não pudeS$~-.,. . ·: . - . 
· ""\J.Sn. Si :e Ai:illvQl.rtmQoE: _:,Foi anteríorroente · 
u mi Ilha administroçiio, mas não se teria . reQli" 
sado, porque o empresario não quiz continuar o 
contraeto. 

o· Sn. SonR.u .. :~ Então hn. de .ha\'er alg11ma pro-
videncia neste respeito..... -

O Sa.' 15.\ ·~;; At.llllQlJERQVE.: ~ Pcàiapalavra, e 
·exp!icarei isto. 

O Sn. SoBRAL : -O empresario talvez não q-ui-· 
:zease continuar o contracto- para ·se ·não -vê~ de 
,novo lutando· inutilmente com milh_ares ·de ditli• 
.culdadet!, e fazendo· <:tespezas peraidas, n~ aet 
.disto, vo11 com· a palavm do nobre _prtSldeute 
.da provineia.: emfim. como qo~r que· seJa, a ~ 
dega não de~e deill!lr de ter ponte ; a qtta!ltio. 
pat·a isto está . COUSigt!ad8, e &lBda (lUC Cslllsse 

. em cxercicio findo, os Srs. ministros ·quando 
qnerem pouoo se ímportão com exercícios findos, 

~ 
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o em todo o caso ahi ostiio o~ creditos supplc
mentares que chegão para tudo •.•.• 

U>t Sn. D.l!l'ul:ADO ! - Hs mesmo dispoJtiÇão •lUe 
dá creditos para e>:erciclos lindos. · 

O Sn. Soun.u. : -Melhor, porque eu esta Y .1 
x-esolvido a interpellar o Sr. ministro, e seelle 
mo dissese que a qMta respectiYa tinha eabído 
em e:s.ercleios findos, eu .tinh~ teuçiio de renovar 
essa quota por melo de ua>.a embnda. Como não 
se precisa disto, tenho plena confiança q tte o 
Sr. ministro da fazenda tomará. este ne~ocio 
mais especiabnente em attençiio, cxaminar'S. se 
o p~esidente cumpre ou não suas crdens ; estou 
que a pobre província. d~s At~gôas, que tantos 
serviços .. tem prestado, nao deu::ará . de te.r e>te 
beneficio. . 

Estou pois mais consolado, a dismssão me 
deixou mais trnnqillo. Vou. o.goro. a outro ponto 
ta.mbem pendente da decisão do thesour.>, do tlte
souro que está. acostumado a pôr p~dra em cima 
destas questões. 

UMA voz : -Que pedra fatal I 
O Sn. SoBR.\L:- Sim, é uma fatalidBde; é 

pr,;ciso a for~a de Hercu!es pa1a fazer sahlr um 
papel quando está com o pe~o do thesouro •••• 

O Sn. LlVR1llll~TO: - Sobre M provincias pe-
quenas. 

O Sa. SoBRAL ; -Está me dizendo o meu col
lega que as pedras do thes.:>uro só pesão sobre 
as provincias pequenas .... · 

O Sn. Pa.:srt>~'TE oo CossELno: -·A de Santa 
Ca.thatina não pôde dizer isto com jusltiça. 

O Sn. Lr\·Iu.l!tt~To :-Mostrarei como pôde 
dizer. 

O Sn. PnESIDE~TE DO Co:sSELuo :- Vamos .-~r 
o que snbe dahi. · 

O Sn. LI\"IU.'>IE~"To : -Desde lS!S se vot<in di· 
nheiro para a alfandega e ainda lá não chegou 

O Sn- l'PESII>m;-r~:: DO Co:ssELUO:- E' preciso 
illlmdar ,·ir navios com fa.zenda para. despachar. 

O Sa. L<~a.ute:l'ro : - Mas não se e:.;.eeutou 
o que a lei mandou. 

O Sn. PaESlDEl(TE oo Co~~t:r.HG : -Para quo o 
edificio aem navios ? Mande vir navios pri· 
meifo. 

O Sn. LrvnutENTo: - N:'io Yem ntwlos por 
qtle o go\·erno não faz caso da provincia. 

O Sn. PnEsioE:.-.;TE no Col:sE~uo :- Porque a 
província não tem producto para vendi! r. 

O SR. SoBR.~~: -Sr. presidente, a pro.-incia 
das A.tagóo.s tem reclamado do thesouro a indcm
nisação por despezas ger&Es feitas pela thcsou
raria provincial. E~ta diYida esta liquidaJa, 
croio que anda na importancia de 26:000$. No 
anuo de 1853 o nobre deputado pela minha pro
~·incia. e meu amigo o Sr. Tit:l.ra requereu. qu.e 
os papeis existentes no thesourD rerativos a ease 
objecto lh<l .... iesse ás mãos, afim di!· que hou
..-esse uma solução; a eama.ra offieiou nesse sen
tido ; querei~; saber quo poder teve a pedra ·do 
thesouro? Passou-se o anno de 18;>3, e nada de 
resposta ; perdendo o Sr. Titára a esperança de 
qu;; do tbesouro viessem os esclareeim~ntos, em· 
bom. exigidos por esta augusta camara, pedio á 
thesourarill. d::t· provineia cópia des,;es. papeis ; 
Teio para aqui munido o anno p!IS$9.d.) com essell 
documentos, íez o <:Sboço de todo esse negocio, 
e pedío que fossem remettidos os papeis n uma 
.eommissi\o paTa dar sobre elles o s~u puecer. 
A commissão pedío infurmações ao go\'et"no, o 
offieio da eamara foi expedido em 22 de Junho 
do anno passa<! o,. e até hojo nada de resposta, 
nenhumas informa~ões se dct-ão. Terà o tbesoll.ro 

um poder tal que nem no menos di\ sa.tisfllção
da.quilto qtt~ o corpo legislativo e:otíge sar in
formado ? Assim torna-se ·o thcsouro um póder 
diserieionario ; e 'JIOis ~nmpl'e no corpo legisla
ti.-o prest~r t~à a su.a attençil:o para este ramo
do serviço publico, porque o· thesuuro vai como 
que l·ompendo, lnvadindo tudo. . · . 

Senhores, eu vejo que o thesouro · <»m esta 
nova organisação ficou uma potencia importars
tissima, tem levado O· seu poaer a tal ponto qu~ 
os mesmos ministtos das outras repartiçõe~ ·se 
tornárão seus subordinados l Qnem póde snppõr 
que até os. ministl·o.s, que n~s ~nos repartições 
de~cm ser t•ldependen~s. estão como quJ ilubor
dinndos ao I besouro quando· ordenão dcspezas? 

o Sn. c.\XniOO DonGES; - N"ãó creio nis~'). 
O Sn. SODlUt. : - Ea tenho vist:>, no expediente. 

o tnesouro fisca\isar ordens dos ministros, di
zendo : « A ordetn tal do nünisterio tal, relati~a 
a tal despeza.,. não pé>de ser r~alisada por lbtl 
.f,.ltar isto, ~q11illo c aquill'outro. 

O Sn. H&.-,lllQUES dá um aparte. 
O Sn. SOllR..\L :.-LasUmo que o co.r12.o legisla

ti >o nii.G tome conta~ desta.s . autorisaçoes. · 
Ora, senbores, quando o corpo legislativo de

creta verbas para as dcspe.zas dos diversos mi
nisterios, nil.o dá aos respectivos m\nistros todo. 
a independeneia. a r~speil.O d.e ta:es verbas? 

O 4rt. 170 da constituição diz o seguinte. (Lê.) 
Por esto artigo· certamente o thesouro nito deve 

ftscalisar a.s despeia~ que !a.zem o;; diversos. mi
nist~rios. V ejawos o que diz o art. 171. (Lê.) 

To.mbeln por este não; como igunlmGnte não 
deve pelo at·t. 17'3 qne s~ se~u.e. (LI.) 

A camara diz~ por exemplo : - Para as des
pe:.as do millisterio do imperio dil-se tanto. c
Pois nào é o ministro desta repartição o respon
sa.vel pelo mão empt·ego que fizer das quanU$ 
que lhe são Yotadas no orÇaaignto? Não é elle 
que tem de prestBr contas nesta ~amara ? . Se é 
·as>im, eomo é quo o ministro. do impcrio ha de 
esto.r sujeito M juizo· da camara que t~m de lhe 
t.)tnnr contas, e tambem sujeitar-se ao juÚil do 
tbesouro·? Semelltante procedimento autorisa a 
s.upp•k-se que o the~ouro j<tlga-se com maior ln
ter~s~e pelos diuheirlls p 11blicos do que. o mi
nistro que expede a ordem. 

O thesourG . vai adiante, le1'a o Sell poilol" a.
ponto de ordenar ás thES<lurarias das pravincias 
que, quand> qualquei ministro lhes dirif(lr alguma 
ordem, niio as cumpriio emguant.l niio t•ocel>erent 
a utori~a~iio espeeie.I do nlinrstrQ da. fazenda. I 

Oh 1 senhores, ~u pergunto $e com etf<Jlto o• 
in.;pectoras das thesourarias das provinclai ailo Oll 
não sil:o subordinados a qualquel" ministerio 7 Se 
são, sa de.-om cumprir as ordi!ns que os minis
tros expedirem, nita póde o tribunal do thesonrr> 
1iizer-lhes~- Niio cumprão ordem alguma dos 
ministros sem que tenhão o meu-cuutpra-se.
Não ve a camara qu.e isto e acoroQoar a des-

. obedienci{l, e f.:uer esm()recer o. principio de res
peito á .autodda.d.e, · indispensa vel para a b:>a 
marcha· administrativa! e os inconvenientos que 
podem result~tr ! · . · . . 

Supponbamos que o ministro à.o imperlo manda. 
fazer uma despeza ·de snmma utilidaâe am qual· 
quer pro;incia; m!'!s, · oommlltlicando. essa ordclll. 
ao thesouro, por esqllecimento ou outra q ulquer 
circumstancia deixa a · thesournria de rec~ber or~ 
dem dO· ministro da fazenda; não tem d.! Sôlrrer 
o sen-iço publico por se ter adopta::lo semelhllnte 
manha? Nem sa digA ~ue o inspactor .. de qual
quer· tbesouraria, logo que o·presidento d& pro· 
vin~ia OL-denar·& despasa aob sua~sponsabUid&d"• 
déve cumprir immediatam~nte e&&a ordem: não, 
sea.hore$, <> inspector ·pôde ebicanar, põdo illuti
lisnr esse acto do prcaidante. 
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0 SR. PAES BAilnETO:- 0 presidente o sus-

peada. . . . 
O Sa. So"BilAL: - Este proeedi.Úiento só deve ter 

lugar ém casos éittremos, e ió .se ·deve USM deUe 
qlUindo ·o mal fôr" surnmamente grave. 

Os ioalpoctores . just.i6cão mui bem n sua chi
-· ,~r se acbarel!l :autorisados pelo decreto 
(que a1nda. nil> !oi, C<>.mo .dnia. ser, enbmettido 
à ~pprova.ção da .eamaraj que reformou. o tbesou.N 
e as t.befiOnraria.s, dizendo no art 70 o segniute. {Lit.) 

De sorte quP. e!ilte artigo dá dit·eito ao . lnspe
. c:to~ da . tbllliouraria. de aJuizar dos ca'«>a urge~ll 
e -es.traordinariQS relativamente "is ordens qu.e lbe 
são dirigidas pelo·. presidente da província para 
então as cumprir, . porqu.e se o objeeto alllriittir 
demora e rei.ponsa.vel se o não levar ao conhe-· 
cimento do ihesouro, para ordenar o cumprimento 
de taes ordens. · · · 

O ~a. ·H&NruQUr::s: - Veja o d"ecl'eto do 7 da 
Mato, · · · · 

O Sa. Solla\L: -E;se decreto déelara quaes·os 
ea.st>~· m·gentes e necessarios, pr;>r exemplo, qu.ando 
houv•r ·i.n.vasio de inimigos, qua.iido houyer fome, 
peste e otrt.ros desta. uatureza; em. t.aes eircum
stanciao!l, senhores, cu declaro que : se.ndo insp4)
ctor de ·olguma tbesouniria niio · deixario de eum
prir ns ordens que · o: presidente· da provineia 
expedisse, o o faria. independ"ente ·da exísteneia 
do decreto de 7 de Maio de l .Sle. porque e$$eS 
casos são de uma. necessidade indeclinavol; · eu 
portanto não fallo . desses ; refiro-me a outro que, 
se tornar ·prejudicial ·qualquer demora roo cum
primento da ordem, roas que o presíden\e orde
nando ·se~nda. vez o cumprimento, sab suo. 
ra{Kinsabol!dade, na·rórma do decreto "de 7 de 
:Ma10, O' inepector (querendo) pódo, npoiado no 
art. 70 do· decreto que organisou . o · tbeaouro, niio 
cumprir a ordem do _presidente, chicanando ·quo 
o caso 11: dos que admitto dcmonl ntó ilc 1·eceber 
ordem do ministro da razend~t- · 

Como qu.er quo seja, deve-se nel\bar eom este 
estado. dei cousas; ·porq_ue .ao o ministro quo o:~~
pede a ordem é aupenor do in•peo:tor da the· 
aouraria, deve 110r obedecido, lndopeadelll.e do 
ordem do ministro da. raund&: IC ho. porém c:on
T811iencllll nisso, ontt'lo o ministro quo ao dirija 
áomento 110 da (u.zonda para oaiA! expodlr auas 
onlena A tbell{luruia. e nunca dar uma ordem 
para ae'r ·nu\ln, ao nilo f(lr \'igorllda por outro 
- colleRn. . · 

Tenbo de tratar de uma q\llllt.ilo, aenboroaci quo 
me poreeo da maior hnporta.ncla par-1 10r olLl· 
~idadn, n ó .se o thoaouro pOdo decidir DI quoll• 
tõta Rdmlnlatl'lltlvaa pel011 prlnelploa da 09Uidadc, 
eem hnor lei eaerlptn: e podendo, qual a raz:ilo 
pOl'qUO veda 11180 aoa lnapc!!:tore• du lilfnndeg~U, 
como . •e "'' da ordem do theiiOQl'O de.. . . 

O. SR. Pnt:SJD~T~ oo Co:tsKu1o ; ::.,- Porqu.c ó 
muitQ perigoso entregar iaeo a qualquer insvoetor 
de altandega. 

O Sa. ·Solla.u .: .....;, ~ilo · vejt> perigo : · sie o inspo
c:tor s e apartar dos verdadeiros principio~ po1·que 
.&e deye guiar,· f!ejt\ demittido. Creio q1\e pan 
use argumento u;to ba réplica. · · 

A lei, .segundo os princípios constitucionaes, é 
igual para todos, quer proteja, qu.4!r . eastlgue, e· 
so fór permlttido no thesouro desviar-se da.- iei 
ou minorai-a lo que nego), seguindo os principias 
de eqo.idade, segundo a.s eireumstaneias do c\\eo; 
t.odas as _Vi!.t.ell q11e se derem eireumstall(Ías igua.es, 
.devem aerv1r de norma pal'll as .decisões dos ins· 
pectorea c!e alfandegas, embora o · -regulamento 
outra co,n!lll d!~· porque: <1Dte~o que as ordens 
.do- -Ulesouro ·aanda em ~e &leisõo!S deYem ser 
.sepida.s ·pelos inspeetore9, e nio sómente ~ar· 
dar pau:- si, ·pot:'llle tem .a &uprema iu~ •.. 

o· l;iR. PllESJDJi:.."'T.E: . DO Co~SlWJO" ; - · Pol.$ fique 
.urto _que· é o que. -~ubsiste. 

O SR.· Soaru..L:- Nilo duvit!o; mas entendo que 
sendo a · lei igual para todos, se e$1;8 a Ltribuição 
é perigosa nr.s. mã~ dos inspeetores das alfan
degas, tambom é periGosa nas mãos du ministro, 
porque _i:st~ tambem pôde abuaai ... · · . 

O SR • . Pn&SIDENT& DO Cossl:LHO:-"' Ella niio 
es_tã ·nns miXos ·do ministro. es tá no poder de um 
tnbnnal; o quo é mu.ito dift'erente. . . ·. . 
· O Sa. SoBRA L : - .. • • visto que ·um ministro 

tambem é homem. t~tmbem tem amigos, paren· 
tes, e ete., e póde igualmente como ó lnspeet.or 
da atfllndega praticar mal... . · · . 

· O Su. P~ID!i:~"t"l> DO cO:<sÉLHo:-F:ormule iS!.O 
em um proJeo:.to de lei. . . 

O _Sa~ SoBRAL : -Acontece, senbores,.que muitos 
tornao essa equidade sem estar .mareo.da por lei 
PO.r. um bom principio. romo entende o nobra 
m•ntstro ;: ou tNs peasâo o contrario, e ~ui <ll;tou 
eu que . o considero li li o bom, . poz:: · n~ ver lei 
que o autorls~, ou que. dê asse privilegio o.o the-
souro. · 

"Emfim. põde ser que esteja em. el'rC~; mas 
deve-se pet·rniLth· que o faça, e depoi~- diga: o. F iz 
isso, e submetta-se à decisão do t ribunal do the-
souro .... ». · · · 

o· Sa. Pa~J»E:s:u: Do Coxs.ELHo ,;;..;:E• is.so mesmo 
que está !e1to. · . ·. . 

0 Sn; S~uo.n.u. : - Eu, senhores, me· "opponho a 
essu pnnctpto; o parçee-me que o thesouro não 
dcYiB exercer" snproma inspeeção senão em cum· 
primento de lei. · 

0 Sn, PRESinl;XTE DO CoXSE:LiiO :- .Qullndo vier 
a t.a.rifa póde o nobre depu.tado estnb.elccer essa 
no..-a regra se n camara. C·lmpenetrar·se da b()ll-
dade de sua oplntão. . 

o sn •. SonnAL: -Jó. que .toquei em al!amle-
gll8 .... 

O Sn. Pnr::.ouDE:-rrE i>o Co:ssELIIO: -Deixe isso 
qara quando so tratar dA receita. · 

O Sn. :Soorw.:- E porque nlo hei de tratar 
lli!Ora quando a camara mc ouve eom bcnigni· 
dnde? 

O Sa. Pn2SIDIC'o"TE .DO Co:sSELltO: - Entilo ~lU
quanto so tratar da receita vou-me embora, por-
quo eou procleo no IKlnado. . 

O Sn. SoBRAL:- Vou tratar da dcsp;;za. Desej.> 
quo o nobro mini$tro me digo..so entre u verbas· 
quo t~m o ·oreamonto em dlscusslo está incluída 
uma dleposlçao lagislativll mandllndo augl!lentar. 
os ordenado& dos g11ardas das nlfs.ndegos de pro-.. 
vi nelas poqucnae a 400SOOO ••. 

O Sa. PnBSmB:o.'T& no Co:ss.&Luo : . - Q\Uil ó e!sa. 
disposiçilo! 

O Sn. SoBIUl.:- Nilo eetou bem. presante. na 
data, mas aseevoro que . eldata uma disposição 
legislativa neste sentido... . 

o SR. ·PRESinri"'TE no ColiS<:LHo:...:. Sei que em 
lSlS se deu 11ma autorlsação para. allgmentar·se 
as IIT&ti.flcações doQ guardas das alf11ndegú, mas 
essas gratiftcaçõei r11unidllll vinhiio a·l!lo.nt:lr em. 
cento e tantos contos de reis, motivo· que fez o 
ministro n5;o as ll\andar dar, pois .·q11e não 
havia roeiios, o thesou.ro niio podia. . com esllas 
despezas. · 

O Sa.. Soniu.: - Não sei pois por. qlie motivo 
o nobre ministro pareeeu· não querer "dipar-se a 
assistir a eGtas re"ftexões, e disse que· se ia em
bora. porque t.i.nba ·mAis · ~ue fàzer. ·.. : 

O Sa. ·PaEOSll>~"'Tt: DO Co:sSELHO: -Nio era ess<~ 
tJ · objec:to .de que se estava fallando·quauio eu 
11% essa rdlexilo. - : · 

O SR. Sonn.u. : ~ Mas o uobre ministro deve 
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Ql'\') ;.;..,_ SESSÃO · 1m · ~ .int J üLIIÓ . DE 1~ 
nota-r que qu:m.io fallei em atr.tnde~ns e•-a p:u-.1 
tratar de uma verba de despeza. . 

O Sa. P&ESmE:>-rE no Gox~uuo: - Eu p~nsei 
que o uobre deptttada ia trstar da l'eceita. · 

o s~- PlUO:SII>I<.'\"rE : - Attençã-1. 
·O SI\. SoBSAt.:- Portallf.<> j:\ vejo qu<> o nobre 

.tninisLro no seu· orçament~ niio inclttio essa VJrba 
de d~spa2a, ~ eu. creio que isso ó 11m mal que so 
faz :l. arreeadaçã:c. do~ direitos da no.ç.i.o. Como 
quer o nobre .ministro que nas pt·o,·inciae p eqtt&
nns, c~mo e, por e40emplo, e. das Alagôas, um 
c;uarda que tem presentementil 25US de orll<'nl\\lo; 
que ·é ourig11~o a andar v;;stido, limpo c as, 
selado: que não tem domingos nem dias santo3: 
que não tem n oite n em dia, e que llhlitns·'l'ezes 
ó. -casado, poe>!l passar oom 2;)()S por o.nno ? 

N:to será ·isto autc.lisar do alguma maneira 
que mRítos quciriío ser guardas por c~uila, como 
geralmente se diz, das pechinchas? ~llisaW..s .) 

-O Sn. PR:SSII>E~"'l'E DO Co:ssELIIO: -Esses, ainda 
~ue se lhes auq-mentc o orde.uul.o, hão de sct• 
sempre peehincneiros. (Apoiados e ri.taclas.) 

O Sn. SoBRAL : .;... Aqui na cvt·&e mesmo constÁ
me que i>or cada oonr~rencia quo faz um ~;u11rda 
<Uo os partitularcs 2$, e este tl·ibuto que . pesa 
sobre o commercio e sobre a agricuttttra não 
será o resultado de se não cumpl'il' aquillo 
que e de mister' :::~clhorando·se o orden ado dos 
gnardas? 

O Sn: Pit~IDEXTI.!: no CoxsEr.rro:- OiS que qui
'ler em prejudicar n fazenda, tanto faz dar-l.he 2;)0S 
como 4\JOSOOO. · • · · 

O Sn. Sonn.\t.:- Diz. o nobre ministro que 
aquelles que quizerem prejudica~ a flltenda, tartto 
a p1·~judiciio com 2:;()S de •ndenado como com .WOS: 
mas cu direi que se lhes dê um ordenado que 
sirvn p~ro. ehamflr melhor gent,, o aquolta~ qtte 
M d~svinrct\l dos. seus U.cvnr~s sejuo <:astil!ados 
com sevc:r idadP, eousa quo nito poder•\ do.r·se com 
u m guardo. que tem apenAS 23\J$ v.or nnno. Orn, 
se formos apreciar a moralidade ilos indivíduos 
por 11qui!lo que ellcs r ecebem, cntiio eu direi n o 
nobre ministro que muitos hn que l'ecobcm contos 
c contos da rúia o quo Lambem sito pechinchei
ros, (J'isatla.t ), que nilo dispcn~o o 11eu prosontc, 
Jl<)t"qua hll muitos meios fnLormediarius do pe
cbiltcluu• iJ'i.tada.l), o ainda ní11to ha vo.utllgom 
do rico contra o pobre. O rico pódo pachinchnr 
'' sua vontade porque catá no seu dh-cito, mns 
t> pobre do guarda que ganho. npeno.s 2-)0$ niio 
ilc n.o di• 40o$ de ordenado nnn•tol, porque, de• 
s~·lhe qunnto so lhe d~r. ba do ser :sempre pc
clllncllc•ro! ~. • . (RwlClas.) 

So ê assim, senborM, l!ntiio 6 melhor neGbllt'-SO 
cotn o •Y~tcmn dos g~tardas, s ., nii.o ha 'luem 
sin·o.. bom esse;~ empregos, empregos que de'l'-ltn 
ser eempre occnpados po-r sente em quem se de
p o$ite. eonfio.nça, porque é a. essa. gente ·que .está 
principalmente confiada a li.scalisaçdo das rendas, 
·acabe-se oom elle. Em •l.xasião competente direi 
ma!.-; al~ma co usa a este respeito; por nRora 
desisto· ae quaesqner outras vbservações, ass illl 
como direi tan1bem al=ma COI1Sll ácerca da irt· 
eonvciüencia· de se ad.optar nas alfande~11s pe . 
quenas o . mesmo S)";;tema a.dopt.ado nas a1funâ6· 
gas grandes. 

Ora, 5enhores, do que tenho diL1 s~ vc que M 
pro..-Jncias pequ-enas não tâm rnereci·Jo·o.s cuidà· 
aos d\) gov&rno; ruo.s eu conllo que o nob1•e mi· . 
nistro que pareee estar agora d<! animo d~libe· 
rndo a trat.ar do be•n materilll das proviocia:<, e 
do todas aqueUo.s eO\WUI que con-rergem .para o 
bem do esb6do, não 118 descuidará das 11eees•i· 
da!~-es d3S peqnena~ provineias do imperio. E u 
VCJO que . o nobre .ministro a.:aba do proclamar 
um prineipio gyan:!ioso, com •it\e cu sympaLbldO 

d~ _ha muitÔs a n"llos, .o pdncipio daS l<l~lll():lti-
l>~lili.ldcs, p~lo qual e~t 'I'Ot > de c:oro.o;ão. · .., 

Ull Í?J<. n .EPutiri(';':-.\s i~~mpat.ibiÍidadet't41Xl· . 
bem ehegllt·lõ As : a!LI>l'degas1:(Bi3udcu.). · . · . 
. O So.. ·Solltl.u.: -:-·Tal'l'ez }li: eh.eguem, ·qu& t é;,· 
!Sso t Mas. como 1&· dizendo,· B!!Ora que ell\ mnw 
r~?-~cem estas ~speranças, cr:io que o· nobre 
1~ IDlStro terá ma•s algnm eu!dado •. dessas 'Prc.-vi11-
etas. Então, · senhores, ea de•xare~ de faltar e de · 
vota_r- cont~·n ns idé-ss . do nobre ministro 'cóm() 
vl:>tét n<! voto de gr&iias ; c se e n·t ão assi1a ·pro
cedi, m• po1-que a marcha do govemo era· va· 
cillante,· •linguem $abia. o qtte• queria, ·e· 11ssim 
derrama-ra p·.-.r toda a parte a incerteu e a des· 
cont\ança ; urn11. marcha, de-q11e só desllt!$ po
dblo nos .sobrevir, sem · quP. nada de glotioso 
pudesse vir ao nosso paiz. Eu observan. que o~ 
seus delegados nas províncias. prooedião do llletmo 
modo. Via quB OS dinheir03 da naçiio erão esea
lhados profusament& é ·disperdiçados, ..-ia creaçuos 
desn~essarias _!listo.e dag)lillo, cr<;açõcs taes qll& 
até se lcmbr4r-...o d e mudar a cllf1te.l de Ser"ipe 
par:~. um lngar chamado · Aracajú Eu U C$t'h·e • 
vi-o, e é realmente ·uma lastima. · ' 

Na minha provillcia ei-eári'í~e . algu111~ co 
marcas a .Pr~exto ae· que existindo n ellas o. juiz. 
de d ireito a repressão do3 cri'mes · SJ toro11sse 
effi.ear., quando em .verdade os · j uize3 pouCG t.ê•n 
I"Csi~ido llj) lng4r que motivou .:1 creação da co-
mu- . · . · . 

Paracau-me que o govorno deste Ul')do nib la · 
bem ; p treceu-me . que eU e, em ..-ez ~h est~r n 
c renr com missões p~ra dn.r cbttcbadeiras nos a!i
lb.ados. í•·isaàao), (e a1.ni tem lugar a tal hlsiOriCl 
das l_)echlnehas), devia encarregar nntes aos con
selhe•ros de estado que s;io homens experientes, . 
q u.c pojem tratar de todos os ramos de servico 
publ1co oorn mo.is conhecimenl.o de causa.· do que 
csse3 a filhados. a quem não se .tom cessa io Je 
dat· pochineha; . (Risa:d~.) · · . 

O Sn. PA~SIDE:sTE: -Devo lembr~r a' nobre 
deputado qu~ n'lo me p•Lreeem ptopt·iai dn acln&l· 
disc:1ss!io as obseria~õa3 que est:i fa~endo. 
(.A.plliados. ) · · 

O Sn. SoDl\ \ t.: .:_Eii .. v o1t t1rtriina~. Sr. pre~· 
dente, c a~rnde~o n V. E:.;. a olHc,·vaçã:o que 
a caba ue fuer·me, porque inadvcrLidament(;' in-IDe 
desvia ndo do meu proposiLo. · 

Co1n0 porém ia -di%endo, . senhora·>, tau f<>rii<> 
ns eausas- que ·mo le1•úr.\o a ·Y•>tar contra. o lll i
ltistlldo no •oto de graças. Entretanto, c:oruCJ> 
a gora tn& parece :que o governo q11er a.n'i~lsr 
carreil'll, o dc>eja ~ncetar a estra1a <los melllo· 
ro.mentos reaes do paiz; começando p ,J• gr:tnd3 
1nedhh das incompatlbilidlldos, por isso deixo dB 
· t-ntrar no ex•llne .e discassii:o do muitos o'bjectoiJ 
·de que pretendia tratar, limitando-me sú;nellt.e . 
:no qttc ncnb~ de e~p~nder. (Muito bem:.J · 

. O Sr, 1\to.rqu:o;r; d.o ~ara nó. (m.i1&Í.rtro 
!!a f~:enu~ e p••esi,;ie>tU dQ com~Uw :),-Sr. pre
sidente, •enbo necessidade de. ser · muito . b1·eve 
para poder responder aos discursos d~s ora3or6$ 
que tem faUado eoritra na. discussií.o ol.> .Qrçauierito 
da r epadit;ão a inett CAI'go. · · .. · 

DJ tudo q_llartb .disse o ori\d,>r- q1te n1c .pre
cedeu, comprehen<ii e11 qtte etle diri::;e tres cen
súrM 110 gove1uo. A P,rim"iu recahe .·. sobre a 
decisão tomada a. re5petto de _um ~rapiehe qtto 
podia servir de alfundega na cidade de Maeeaó ; 
a segunda por niio se terem mandadG paS" á. 
pro-rincil!o das .A.lagóe.. certa& deepczu, que eUa. 
fez e_ quo.., pretende niloserem t~ro•illti&o~a.· ·ma.. 
sim gt~taea; e a ur~n por Dao se banr r.-. 
lisa.<lo o a~ntQ do v<lllcianeiiW aot guuJaa 
das aiCanuegu. 

Qttci'l:ott-se tambtrn o eebre deputa4o · de qu 
a sua r ro,·incla. por pequ~oa um lldG pouco 
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.:on3id~rn~a. par~cendo·lhe eul;ergar em garal n·J 
gO\'ct·no umo. . tendencin J;>&r•\ favorecer· ás pro
víncias grandes'. com sacrtliei•>· das -pequenas.--

Sr. preside..t't!; ' certameht.! 4ue se as próvineias 
maiores concorrem pa.ra M de$pezas· .<lo. estado 
Mrn mlliot·os quantiB.s, neoosSll.riamente hiio de 
ter maiores ii.e~ssidsaes (apoi.Q.d.Qs)"~ ·e "as deU; 
ber~.çõcs tomadas pelo · goverllo em - satisfação 
dessas nece:SsidaJes d~\-em o. vulta"r. sobt·e as· "das 
proYinCiaspequeit~; mas é inteiramente infundada 
-o 1 nj usta a ·censura quo· se faz de ab_andono ou 
de. fttlta de ·eo11Sidera~ão p~1os interesses· dessas 
p_ro_yiricfa.s. (ApoiadOS'-)":_ .Eu poderio. indicar roui~~ 
dehberaçues tomadas pelo governo em benefiCio 
das des"(iezas _peculiares de taes provi ncias :· mas 
não o !irei, limitando-me a tratar do facto ae_ q ne 
o nobre deputado so occup<ru. 

·. NotOu o nobre de!Jtttado o mal· <iue · tem re-. 
iõultado {, àllAndega de Maceió pela falta de .uma 
pDuto de desembarque e embarque, e fe;o; menção 
de. um c9ntracto celebrado durante a suo admi
nistração com(r·yice-presidente da provincia, con
tmcto 9ue a llnal não teve execução. O nobre 
deputado mostrou · tambem a necessidade que .tem 
a provincio. das Alaj;óas de um eJificio proprio·-
para aquella repartição. · • _ . 

Sr. presidente, oomo resposta-ao nobre· deputado, 
devo dizer que tendo o contraclo .a 9.ue se re
feria fiendo d.ependonto da. approva~iio do thesouro, 
tomei a respeí_to delle a deliber~ão unic.'\ que 
me paroceu conveniente; creio mesmo que app•·o
vnva o augmento da despeza resultante do con
tracto e deliberação tomada em. relação ó. aut•.)· 
t·isaçlio anteriormente concedida. 
. Pot·ém, s.~- presidente, não me ficou pezar 

algum por niio fie . ter realisado esse eontracto. 
Segundo . todas · as informações que colhi .na 
oeeasião, .o. trapiclle estava mal collocado, não 
se achava no .ponte mais apropriado. 

U:.d: Sa. DEI>OTAno: - O trapiche ou a 1!-lfan
d•? . . 

. ·O Sn. !l{.<ttQUB?. nE· PAR~x.í. :-Trapiche ou al
fa.ndega, a obra contractada. NiLo era, digo, o 
lugar prererlvel para a . alfandcga ue Maceió : 
era uuu~ despeza que _se ia fazer, e que n/io apro· 
veitaria quando esse porto tivesse maior traftco 
de embarcações, e- fo~se preciso mudar 11 repar
tic.ão para mais proximo de Jaragllll.. 
. Creio (não me recordo bem, por<:Jue é jil pas· 
sado algum tempo) · que declarava nessa orilem 
que, no. caso· d11 que se não rcaH~assa o eon
tracto, recusando-se o a1Tematant~ n. sujeitar-se 
As condições que se lho impunhiio, cumpria quo 
se fizesse novo orçamento das deapezas com a 
nova a!ro.n dega no ponto que devesse ser collo
cada. Não tendo examinado este negocio ba 
muito tempo, nii·) estou bem ec•·to de todas as suas 
eirc~tm~ta.ncias , mas 4 esta. a ínformaçio que 
posso dllr. -Não- tivo pezar algum por niio so 
haver teaHsndo o 'contr<~.cto, porque n alfandega 
llcaTa mal situada, a despeza era avultada, e os 
provclt~s n!l(l" grandes. 

Pelo· que toca âs dospezas que farão feitas 
pela pt·ovineia; . tl 4ue ' o .thesouro niio tem ·in
demmsado, 11ão posso responder no nob1•e depu
tado, :pOiil que nlío deprehenio do seu discurso 
qual n natureza de ·taes despezo.s, se cllas · s!io 
de fact•> despezas gernes ••• _ . 

O Sa. Sonn.l'L :.-t>s docum!l,lltos qu,e exi~teJ:Il n·o 
tlle~ouro pode!Jl.dizer. - . . . : 
,. ó Sn .. M.ulQu~ D:& ·Pa,:-;>.-,--Não sei.se são 
de facto d~;r;as,, geraes; ·to-mareLn?la -·do_ qne 
dÍlJse. o oobre. depu Lado, para :me . esclarecer me
lhor ; creio porém 2J.~ct põderia haver compensa
~ nna deapezaa ·que so têm f~ito para acudir 
ti provincla 11.11 auas obras,.-

0 Sn. SoBML :-Ndo, senhor. 

O S::. M.\RQuÉ:z DE PA~í. -Creio que pode· 
ria haver ·compensação, pois que SJ tem dado
&· provineia dO:s Alagõas vados au:sciJiog,. Ma!J 
ainâe.· (taando seja- liquido qU:e as despezaR de 
·qu.e se pretende indemniaaçii,. do ·thesouro fos
sem r<)ll!~ente _ger~s-,- e n:io provineiues. e um. 
pre_. nxarr.tnar rsta para poli<Jr· entii:• ~ responder 
mats eompletamen~ ao nobre dcpntàdo. . · ·; . '· 

Quanto ao que disso relativamente aos guar
das , obs~rvarei que niio ·.; só na pro-rinci& da e 
Alagóns que SP- sen~ a n )CessiJa le de au~men
tar os vencimentos desses'· empre"a-ios. !:scisw 
esta necessidade em toda a parte," nas A111g6as, 
ll& Bahia, e-em outra-; ·províncias; porém as eir
cumstancins ·pre ;entes não permittern que o <>ovemo 
u.se da autori~ação que loo foi concedida e~ IS u;_ 
Em melb.ores cireumstancias o meu antecessor 
não quiz usar dessa autorisação ; em meMs fa
voraveis, como as actuaes, não julgo eu: acer
tado ir cMtr uma- desp~2a- de lõO:OUG.I ·onl60:000$ 
annuaes. Não é porque não jul~ue dign~s de at
tençib cs guardu _que servem nas alfand.e~as, 
o LL· p<>rq uc não· tenha p:>r 1.una medida . fisc~l o 
augmento de seu~ vcnciment~s; estou cerLo de 
que ha m~ior van~agem em que elles percebão 
vencimentos stúficientes para· a :sua subsist~ncia 
(apoi<-~:ws) ; porém o que e tambem verdade que em 
algumas occasiões torna-se indispensavel que se fa
ção certas economias. Esta era uma-:desp~za a crear ; 
e eu ajulgeui daquellas que pouiiio ser adiadas para 
melhore> circumstancias. · 
· O nobre deputadà pela Bahia pedio-me algu

mas intorm·nçoas so brd ll P.Xo~U(;ã'ü à e ·êllrtás·lêis; 
e · fazendo men~iio d"' disposi~ão da. l~i de 6 _dil 
Setembro de 1~1), que manJou vender' a_tguns 
predlos na provincio. do· Rio Grando da Sul, o 
converter o seu pro lucto em apolices da divida pu
blica, perguntou ~e tinha sido executada &s3a IHs.po
sição: · NM o consta das inCormações quQ tiYe do 
tll.esouro ·que fosse a lei ex~cuta.ia ain<la, que 
os p redios se vendessem : mas C$tOll persuad1<lo 
(bem ·que não pos~!l. allirm:~.l-o positiYamente) 
que ess~s preilios niio Coriio vendidos- por est-l
rem npplicados a usos provínci~es e geraes, niio 
sa julgando por is~o con\·eniente alional-os. 

Perg1mtou mais <l nobre depu:aclo se tinha sido 
('Xecutadn a· mesma lei na parte em quQ mandc;u. 
vender, e a de \S;)t na em que mandou.converter 
em apo1ices ditrer~ntes prcdios do convento de 
Santa Thcrosn da Bahia, em beneficio do semi
nario arcbi-cpiscopsl, o bem assim duas. !aten
das tis Japel>i• e Na!areth no )faranhiio, em 
beneficio do ·sominario daqucllll província. Pelo 
quo .diz respeito a Bahia nió tenho tambem 
in formações l\earca ua O!tecuçi'i:Q da lei, mas pelo 
quo toca a prodncia do Mar>tnbil.o possG "decla
rar ao. nobr~ deputado que forilo vendidas e~•o.s 
rw:untlW!, pelo qu.~ se arrccad<;~u cereo. ·de 20:000$. 
Antes QUfl o nobre doputado tivesse h~nt.em fat
Iado sobro este negocio, expedio,se pelo thesouro 
um 8.\'iSó oo Sr. mi_nistró da justi~n participandl) 
9.ue alli existia essa qu11ntill- para receber o d~s-
ttno que lhe deu a lei. · .. · 
_ Ucir Sa. -DEl>o~AD'o;- Os bens._do co11vento de 
Sant.a T llete~a. t.&m~ern. vendemo-se. 

O Sn- l\LlRQUEZ D~ PA.GA.~A:-Não-obtive a. esse 
respeito as inforn1a~õe~ "precisas; nio ·consta.dos 
ba.laneotes que ha no theso·uro a ~ntrada· do 
pro dueto da venda; talvez não. <~n trasse . na the
souraria, ou esteja· incluída en1 balancetes !onte
riores; que não houve tempo· de e:taniinar. Eu 
não di"O que se não v~ndessem , digo apenas 
q~e · nã.Õ · tenho in(orflla.çõ!l!! precisas a este res
~~- ' . . . 
• Perguntou 'ainda o· nobre d~puLado qual a exe
eliçãt~ 1,1ue· tinha·. tidG ·a ·TeferitJa Ie1 ·-de G de 
Setembro de 185'l na parte em qúe · detrrminou 
'qne :-os objectos de·· ouro e I~ rata exist.entes nos 
depdsitos ·publicas fos>lem convertidos ·em moed ~. 
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e· t'-1 já se sabia qual a imp<H·tüncia de tacs 
'\lalores. Niio posso infonna:r ao nobre deputado 
()_ual seja n importarocia dos valo_r"s reeolhlda 
em . ' "irtude da disposiçi\o dessa le1, mas o nobre 
.teputado snbc mdbor do que ninguem.que e3&a 
disposiç:\o S@ executou , pois que me11mo como 
proeut-u•lo>:·-flseat teve o nobte deputado de !uzer 
re<~uisí~ücs a e~se respeito, •·equisiçõe~ . que 
lor-W> e.-.mplctaruente npproYadas pelo lmntst•·o 
da fuzen-lll. 

De$ejou sabet· o ,·,obre deputndo se · tinhfio sido 
pca·mllt."ldOs os prcJios que· existem na rua Leo· 
poldlnn c que o go,•eruo foi. au_to!isado a alie'!ar. 
Pnrece-ll'ltl <pae não se perrnutãr«o ,taes predtos, 
porque o valor dos que dcvião> ser PQr eUes per
mu\lldo~ era muito superior ao daquel\es que o 
thesonro tinha para offerecer em compensação . 
por isso n:"iol fo1 exeeut.ada esta disposição, que 
ali:\" ê nntel"tOr á minha administ ração. 

Relntinuncnte ll•lS t en·euos da L&góa de Ro
•lrig.:. de ·Freitas, ainda. não foi elr.CCL!tada ,. dis
posi~l'lo dn lei E ' um objecto impo•·tante que dc
m:~rida ~xame. Procede-se a esse exame e tratll-se 
de dar execu<;ão á. lei. 

Perguntou o nobre deputado · qual era a. im
pol·t..meia das qu;wtins obtidas pela ·urba salo.
rill tllls nfriee.nos lines; e par-!ceu-me que 
vreiCHdia '}IH! d.,ssa q~tantia · fossem deduzidO$ 
Ju• os, ou que seria conveniente estabelecer:-. . • 

O Sn. F.I!R:lu :-Niio disse ls:to-
0 Sn. MARt1ü l-:Z DE PAI'~\:s.~:- Pnl'ooe-me. A 

quantia--a rrecadada no l.hesouro dC$JO o .exercício 
de 18«>-ISU nté o presente, comll producto de 
sala1·i.;s de afa•icnnos li\'rcs, importa em ;$00;LWS l7i:i, 
e a despeza em HJ:UIISG~- Ao p•·incipio os sa
larios dos aft·icanos não enu·avão para o tllo
souro• poréiY\ em 1St0, erc:o <J. ue uo ministerio 
do Sr. Martim Francií\Co Riben-o da Anda•adn, 
-cxpedil'iio-se ordens para 11ue essas qunntias en
tl-ns~m na •·ecobedo•·ia do 1nunieipio. Ent:io não 
o;;c deu um no,·o destino a semelhtmto ronda, 
Ul8$ simplesmente se m:mdvu nrrecnd:J.r pelo 
'hes-:-urv o que ar.teriormente era cobrado por 
um .:1tcsou1·earo especial. ·. 

Esses snla1·ios fo1·:io em sua ori«cm estallcle
cido,; com uma npplic:1ção det~rmina7ia; mus estão 
~tct•talmentc no tbc.;om·o u titulo de deposito. 
Em ll:)~: se clnssiticou o produeto uelles COIU'I 
1·cr-<:lt:t <lo estado, porque então não se fazi11 
differença entre artl~os entrados como receaa de 
deposito, c os que cn1o d e receita proprio.ment.e 
dita; mas <lesde que na escripturaçiio do t.he
souro s e fez essa distincçiio, o.s quantias provc
nienl.l!s dns J•l!!eridos slllnrills con•~:iriio a ser 
csel'ipluradM debabo do titulo de depo!l·bs. 

Se ~>ssae qullntiolS de\·cm afinal' ter a t<pplica
o;ih 1\ quu !.u·:ill dc~tin;uhos lltl seu principiO, ou 
~e pot· ,-,~ntu1·a davam fica..- em compcnsaçno das 
dap~zns que o est.n(lo t.enl fdto pari\ manter a 
ellecuçiio da lei de 1S·H, c qucst.io que so ' 'en
tll>II'IÍ oppol"tnnament<!; por ora e:otist.em no tho
:~ouro, como <lisse, 1\ tittolo de dcposit"• como 
J)Xisttm outms, e conco.-rllm com <>ULros d~posi
tos para as despc7.n.~ publicas: mas !lem~re com 
o enca•'A'v d ,l inilemnis:açilo quando wnhao n t.::r 
un\i>l npplica~i\o. 

Pcrganton mais o nob1·c dcputaclo em quanto 
impo1·~iio as remessas feitas pat"l\ J-ondr~s desde 
a ôatll · Ja ultim:~. tabella. :mne:.;a ao t·elato•·io aw 
.(; pre~ent•·, e SO lle5S:\S remess.as se compreiÍen
.dimi.,). W,Oln lib.-as esterlinas pro\"cnient.es do 
~ont.-ncto com Mr. Price. 

Tenho a informar ao nol.n·e deputado que os 
,::aqucs fdtos d··sde a data dn ultima tllbel!a 
.itnpot·tiio e••• :.\SI ,7()J libras, e que nesta quantiQ 
estA <:<>mprehc>lJiolt\ a de 00,000 l ibrns desüna-

...clns ao P.•g:t.meniD de M.-. P.-iee. 
r..o,Tia n~> s~...,,.,.,,., <> de\"cr de pagar estas no 'l(.IQ 

Jilm1s poz- elfcUí) Ju obrigatõc& e:WpuJàdns 

no eontracto eelebraJo com o seu tninlstro c111 
Londres. 

Sabe o nobre dvputado, oomo sabe a e~unara, 
que .o governo aeeltoll est.l contraeto, e por con· 
segUlnt.e devm tratar de o executar . 

Procurou 01·ganísar uma con•pa.nbia que fua·· 
neccsse as· quantias necessarias para o paga
mento das ob•·es conttaclluias em L ondres : ma~ 
nnt~s de se .f.-.rmAr .estn companhia era-lhe pre
ciso prover sobre os pAgamentos que se \"cneilt:o 
em 20 de Jnnho e em ~O de Agosto. Cons@guin
t.emente com a somma l·emcttida J?elo go>,·erno 
pata Londretl f" i o. ministro l>razilctro naquella. 
capital habilitado para. fazer taes pagamentos 
no caso de qull elle;; se .torna&>em devidos em 
virtude do cumprimento das obri~::a~ões a ·que o 
contractontc se havia compromethdo pelo seu 
contract~. ist ' é, dada a demonstração de ter 
1·~.alisado> despezas correspondcntés a esta quantia 
em n•nchini~mos, cp~rarios, e outr&s ·objectos ne· 
cessal'ios parn n eonstrueção da estrada de ferro. 

J:\ vil o nobl'c dcpul.4uo que cu nilo tinha 
nccessidnde de abrir nenlmm credito para isso : 
em um contmcto obrigatorio parn o go\'emo 
existente. De r~sto, esta_ quantta j:l. foi indem
nlsadn. ao goxerno, porque · a companhia pagou 
quantia cquivnlente ás 00,0:!0 libras que >~C •·e-
meu.õrão para Londres. · 
· O Sn. Ft::RrtAz :.-Já fui indemnisad:>·? 

O Sn. MARQIIF.r.n& PA.ti-~!ü:-Já t ... i com n qu:~n
till que foi n!M'.essoria pn•·A se tomarem letras 
de ig110l importancia SObre a praç.'\ de J.ondres. 

RepctindoJ , digo qne se tem s.'\cado desd~ rt data 
qu~ precisou o nobre deputado 28l,i00 libras. 
Nesta quantia parece-me que nib estt\ incluid~ 
a de 21.1,000 libras que podem ter sido tomadas 
sobre I.ondrc~ na p_ro,·incia da Bahia, para.onde 
neste sentido exped1 ordens no fim do mez pllS
sa.do, 011 na principio d<1. corrente. 

Não tenho poa·ém noticin ainda de que iitO 
est~ja renlisndv ; mas indopcndcnt~ des•a somma. 
t<>mus em Londres a quantia necessaria pa•·a n 
despc2n que se ea.lcnla fazer ntt\ o mer. i:le O~:~ 
tltbt-o, passnnclo tun pequeno s:tld , para as dcs
pezas do m ez de Novembro. 

Pelo que rt'spei~ ao pno-lm.azil, tem-se feito 
remessas na qnant,dade de 4,>!29 quintn,s, 3 nr
robn~ e á librn.s , como se nchn declarAdo no. ta
bcllll n. 7 do relatorioi de 185t 

Além dr stn qulllltidade, rentttteu-so mais em 
23 . de Junbo ao corrente nnno, ceren. de ':1,000 
qmntaes dn Parahyba c de P~rnambuco. 

Qnnnto :\ p1·ime1rn remessa, const.o no thc'IIOuro 
que a , ·cnda. se renlison, mas niio temos nlndn 
a contn detlllhnda delln, pnra conbecor com cxactl· 
Jiio qual o !1811 produ«o. · 

01 que posso informo r-t. camara é que caso 
púo-bt·ar.il esta..-a importando ao cstndo na qunntill 
d o a;i;(lL9St.kJ3, c quo pôde o seu producto ser 
calculado na importaneia eorr~Bpont.lenro n estn 
com o accre~im4) de 00 %. Quanto a\ ulth\\n re
messa •.. nfio bn por oro. noticia da sua chegudn 
:\ Inglaterra. · 

Pergunto" mai,; o nobre deputado qunl em n 
somma ·que existiA no thesouro .;;>ro"onlentJ do 
donntivo voluntnrio sobre as neçoes Jo banoo do 
Brnl'il. Cabe-me informat·quc dest~ deposito tem-se 
despendido cento e tantos contos de reis; Isto<.\, 
tem-sG elfeetivamente .pago c3ta. quantia: porém 
é possivel •JUC ha.jão mais dcspexas · feitas, . ;) 
aindn não pagas, porquanto sabe-se qua· além das 
obras conclu:d~ts existem outras arrematll~as. O 
publico conhece quaes as que estão feit..ls, e quaes 
RS que estilo urrcmatndas enj•lS arcmat'lntes, ainda 
não se habilit.:l.riio -para rceebe~ do thesouro tis 
quantia~ que lhes são devidas. 

Perguntou-me tnmbem o nobre de~tnllo ql\al 
ern a importnoeia dO$. saques f-titos do Rio do 
Prata, em con~qu<!Jlcia da expedição ao Para-
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guay; e b()m n86im se já lulviiio chegndo as res· 
pectivns contai!. 

O nobre depu.tullo sabe muito .hem que taes 
saques são pag.:;s pelas repa1·üçõcs da. guerra e 
da m;uinba; fornecendo-lhes aponas o thesouro 
.ns qunntias nêcessarias. Conseguintemente só pelo 
finnl .das contas é que pôde o. thesouro ser in
formado da~ qunntias efl'~ctivnmente gastas com 
essn expedição. · . 

De rest<>, Sr. presidente, tem-se querido exa
gerlll' 4S de~pez:.s eom semelhante s~rví~o. Se se 
qnizcr porém sômente levar em eonta as despezs 
extraordinarias, andnr.iõ· pela decima parte da· 
quiliO' .que tem sido avalialo pelo nollre depu-
tado. . · 

Perguntou mais o nobre deputado em quanto · 
in1portava a indcmnisação da di\·id•• liquidad!l do 
falLecido baohaNl Antonio Affonso Ferreira. Devo 
!nformar que em· eonsequencia das· decisves do 
ministerio da justi')4 e de o1·dcm .do .thesow-o se· 
procedeu a umn liquidação na provinci!l de Per
nambuco; e e:;;sa divid;~. foi calc~Jada pela the· 
souraria. daquella província em mais de 4:000SQ00. 

Evidentemente pol'ém se conhece que a the· 
sonraria de Pernambuco deu maior .alcance ás de
cisões do ministerio da justiça, do que cllas em 
verdado tinhão; por isso o \hes~uro duvidou np
provar semelhante liquidação. e conseguintemeo&e 
para ulterior deliberação requisitou esclarecimm· 
tos da'}uelle minisLerio, solicitando os papeis que 
ncompanbaviio 11 consulta, e quaesquer outros 
documentos tendentes a oriental-o sobre a ~·er
dadeira e:ttensão d&.i decisões tomadas. Eu me 
recordo b em dessas decisões. · 

O Sr. ministro da justiça quando tratou deste 
negoci" nõo quiz dar a.o bacharel Antonio At:· 
fonso Feneim os ordenados dt.1 juiz de direito 
do tempo pos~crior á sua pronuncia, e sim uni· 
camonte aquelles que dei:x.árão de ser pagos, e 
quo lhe fossem devidos ató á mesma pronul)cie. 
Se pelos esclarecin1ent.os que tenho de obter do 
mintsi1lrio d'a ju~tica fõr conduzido a resolver 
neste sentido o.· liquidação, a quantia que se tem 
de inolomnisat· será muiLo diminuta, set·á itm.de
eimo t~lvez daquelta. que a the~our11da de Per· 
nnmbuco liquidou. 

Depois destas perguntas, passou o nobre de· 
putado a ra~er algumus observações sobre n ten
dencia q_ue nota do auA'mento dli.5 no.sS4s desp eztlS. 
Sr. !lL"CStdcnte, esta tendencia seria na verdade 
digna do reparo, so não ten:lo o es<ado maiore~ 
meios augmantasse o;; ser ... lCgastos, como.se esLi
veS6e saturado de ~bns publica&. etc. 

Nilo vejo entretanto, Sr. presidente, quo te:-tha 
havido esse excesso que o nobre deputado figu
rou em nos ,;aa despezas. Comparando o ortamellto 
de lSIS, .. quo é onde CODlG(~U a haver algun1 
rrogresso nns rendas do estudo com o orçamento 
<lo3te anno, não acho ~ande ditrcrença. No mi· 

· nisterio do imperio ó somente onde se aprcsentll 
maior excesso, porque nelle se not11. · dill'~rcnça de 
perto de 2.000:0008. para mais do orçamento de lSIS; 
mas conto se .exp!icD. esse augmento? O nobre 
deputado, examinando os respectj,vos.orçamentns, 
Teri.ftcnrá facilmente no que eHe .consiste. Tem-se, 
por e:cemp\o, augmenta4:o consideravelmonte 11. 
nossa navegação _a -v~por. A eAma.ft!, julga~do 
que o estado pod111. d1spõr de . ma•ores rne1os, 
proourou alarg.~r essa .navegação-; · estendeu-a ao 
Amazonas c a. diversos pont•)S das cosias do .im· 

· perio. Deu-se .maior ordenado aos presidentes de 
províncias. A camara tambem decretou uma ajuda 
de custo annual para sens membros, a qual era 
àlé. então sóu1ente dada no priJieipio . e fim da 
legiSlatura. . . · · 

O SR. AuoasTo DK 0LlVEir:.\ :-Foi uma medida. 
economicn ia.so . . 

o Sn. MAIIQut:z DE P.\IU~.\ :-Nüo dti,·ido quo 

Cols~e. ma~ tro11x<: um augmento de dosp ezas p:n·s 
os cofres da na~iio. 

O Sn. Auouuo I>E Or.tvF:IR.\: - Din•inuio ess;s. 
despeza. · 

O Sn . . :llfA.RQUEz DE PAaAx.i. :-O nobre ueputnd() 
esLá enganado , a despeza cresceu com essa me
!lida (al>oiados); não digo qne n[lo seja jllSta, 
mas .o que é eerto é que augmentou o algariStn() 
da dospeza. 
Devem~s ta.mb~m eonside1·ar as desv.~zas eom 

a ex.ecuçllO da le1 das terra~. e os au:ullos dados 
n dl.versas províncias_; a rcforina da . instrucção 
pubhea, tanto pnmar1a C_?mo superior·; ni:i.o · de
venuo esque~cr-se que nao po~co contribue P.tlrll 
o augmP.nto da> .despezas· publica.> a sensível su._ 
bida q~e. tê~ ttd<> _ os J;lTC<;o!S dos generos que, 
pelo mJntsteno do 1m peno, se compr;lo : l'Ols quo 
nao é só com .o pessoal q11e e3Se mmister•o·gasta7 mas tambem com o m~teriaL · 

J?e~is _do _mini<terio do imperio vem o mlnís· 
ter•o da JUStiça., notando-se nas respectivas des· 
.Pc?.ns uma di!Yerença. de 800:000SOOO. 

_ E:;to a.ugmento, senhores, e>:ptica·se pelo aceres
ctmo que ·o corpo legislaLi>·o YoLou para os or
~enados dos membros do su.premo t t•ibunal do 
J~tlça, dos ~e~mbarga_d~res, dos_ juizes de di· 
re1to, e dns Jtuzes mumc1paes, CUJO pessoal tam
bcm tem augmentado com o augmen~o de com!lr
cas. 

Cumpt·e aqui notar que os juiz~s municipn<:>s 
aindt~ estão menl)s .bem aquinhoa'.los com t'OOS 
de ordenado. (A- poiados.) ~is donde provém . o 
au~mcnto notado nas despezas deste ministarf()·. 

No ministerio da marinha ha uma dlllereilça 
. de mil contos, mas a.- explicação des~n é lambem 
muito clara. Em 161.6 n~o tinhamos por as5im 
dizer marinha n vapor, creio mesmo que ninda 
.não }la via ebegado o vapor .1/fonso ... 

O Sr>. P.u;;s BARRETo :-Ainda não, senhor. · 
. O Sa. Auaus~o DE ÜLIVEIU.'-:-Chegou em 1819. 
O Sn. Ill~nQuEz DE P.mAN.I. : -E' i >S.) mos mo 

parece-me até que em p;·incipio dJ Fe,·ereirÓ 
de 1819 . .• 

O Sn. Fcnn•z :-Compute, e v~a·á qut.~ ainda 
assim niio dá a ditrcreuça. 

O Sn. MAnQUEZ D& P.\R.\.'i.l :-Pois não .. bn di!· 
· ferenfa! f 

O Sn. F.mnJ.7. :-Kós tiuhnmoa navios d~ vel11. 
0 Sn. 1\f.utQt:EZ Dl; PAn.~!'l.\ :- Embora tiwssc

mos embarcnçücs á. ,·ela cmprog11dns na noss~ 
n1al"inha de l!ucn-n, 118 dospczas co1n 11. tnnrinbn 
a vapor avultAo inqu~tiona\·clmcnLo muito mnis 
p<lr sua no.turezn. 

. Alóm d!sao, t emos augmentado as gratiflc11çuea 
doa marinheiros, e a dos t•cerutllmen~os o eoga· 
jomentos : cumprindo obs.Jrvar quo taes despol&i 
ni\o silo ainda sunlcientes, ó noccssorio augmen
tol-as, porque impossh·~l será sa tl~fazçr a todas 
elllU· com ns cons1gnaçües quo se pedem no or-
çamento da 11>nrinbn. (Apoiados.) . . 

E' tamb~nl neces~rio nttendér-se ao augmento 
do preço dos generos c das comed,rías, pelo que 

. se aeve reconíiecer que esse ·orçamento esta\ llca· 
nh.adamente calculado, e que julgo indisponS!Ivel 
eff~etuar-se maiores despezas para que se possão 

.. manter. em pé do guerru os vapo•;es que o estado 
. actualmente possue. -· 

. N otarci .mais que o · governo , tem procuraa() 
augmentar o material desS!I repartição com .novas 
ru:quisições que .têm sido comprehcndidas nas 
despeza~ cxb-aordina.rias. Mesmo no credito de 

. SOO:OOOS. que se abrio "houve necessidade do 
a.ygmen~r: alg:uma cousa. a despeza. :Ãpoiados.) 

No m1n1steno ds guerra obs..r-ra-s., uma dift'e
renc;a de 1,200:00:>$, dilrerença que igualmente se 
o:tplica com o augmento do soldo dos ufticiaes, 
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qn~·f.,J : <leeretAJo pelo corpo legislativo. N:lo fallo 
•lo que passou este aono, rcfi1·o·m ~> á· 5• part-e. 
Alcn• disso tem-se fei to a essa classe mais a1gU:ns 
bene1kiús, nao só pela· lcgislahn-a. presente, con1o 
pch1s nntcrior~s. · 

Ainua mais se explica a differença que se not:. 
nas tll.-apezns !leste ministerio com a Cll.restla do~ 
~erlt•t·os <ln primeira neeessidade. l:;c em outra!! 
o!poc1\S· UIHI\ etape importa•a em 170 O\\ 1\JO rs., 
ll<>j c importa em 320 e 360 rs. fapoitldos], con· 
fllt'ltle n,; locnlidades en1 (Jtte fõr fdta: e por 
consPguintc M' despe7.nS de hoje nilo poden\ ser 
a~ mcsn•ns .te outras. ópocD.s. . 
. ·vamos ng.n·a ao ministerio da fazenJn 1,~:~$ 
.c n dllr~l'.:Ou~n qnc ~c encontra nesse mimster•.o; 
mas como' se justifica clla? Só 1,100:001!8 prove m 
da nm•·•·t.isnrii" do cm~t·estimo externo, cous11 
que ntc ~(')'to· tempo· nao _fazi.nmos, decretando 
npcnns o . pngamento dos Jm·.:.e : mns no nr.no 
aetunl· c nos nntcri·orco; n. este,_ até 18~, so t em 
Jcstinnd.> quantias parn. nmorti.sn{'iin. Temos pois 
't,tO:J:OOOS pnra pag>~mento . dessa. di'l'ídn. Alem 
clisso, t emos t:uubem a nova orgauisnção do 
t.hes-JllrO c tlle~ourarias, a· qual nugmentou as 
desp.ozas. Com·ém porém p..•nderao· que ha tnmbem 
u ma ·maior nrreenúação, c cnmo· todos sabem 
.•ln.'tu t,, mais se nrrcc:odn mais se dcspen:l'e. 
.(Apoiado~. } .. 

C :ll.\ YOZ: -:- E t:unuem !!C tem rcit.o ·obras 

O Sn: ~lARQGEZ ••-= P . ..n,x.~: - Ni'io é p ois t 'io 
·csp:mtoso .o au;;rn!mto como. o nobre d·:putnuo 
pretende. · . . . 

Eu, scnhor'es, n~o desejaria quu o U•lSSO orca· 
mont() comprohendessc emprestimcs, mns muito 
des~java . qu_e esth·essemos .lJi>llilitndos pnrn du
'cretar um orçamento mt1is elc,·ado, pao·n <:~tia 
as~im plldessemos a~udil· a algumas p•·ovinc1ns 
do impc1·lú, quo por falta de meios nilo são 
:ltten did:::.>. O nosso P•>"<O. senhores começa a ser 

.<·xige.nte sobre mel·hvrameutos publicas; .quando 
ll j conhecia que c·xistia um delicit, e•·n ma is 

·'fneil encontrtJ.r ,.,,signaçi'io parn di~fB.l'çnl' M 
· pnnurinil quo se senti iio; hOJe ·porém n:io suc
.:cdol assim ; e as rech:unuçõe,. ~xc:edc1n :ts foo·~ns. 
<lo tltcsouro, o que f;lz com qne .sóme1ttc se 
atwmla · at.é onde essus fo1·ças com portão. 

En me comprazo, senhores, que nS- dcspezns · 
uo Ut·~ «om·o t.cnl a:io cre!<cido. · n1':o por outt'.l> mo· 
tivo so!n i ~rquc i:15o t'o!vcla o .:rescimen w do 
I!Sindo ... 

O Sn. Fe::R \ Z: - E os· creditos suppleme,;t,ircs? 
O Sr<. )fAnQUEZ m: P.tR.t:-: i : -Fez .o nob•·c de

put:tdo menç:i<:> dn AUtoo·ii.açào concodid11. no · go· 
\'crno p<-l:o lt:i de ü uc Selemhro do l t;.')() para 
lnn<;ar mih> tlc wlla!l ns m.,didtts de c:redito que 
jutgns,sn nl'r~ssat·ios pura snti~ru~ito dos empres· 
\imos <I<! IS·! I c 11!·.!5, e creio que tnmbem para 
O Cll) [tl'~S\i1JI<) pvrtug11eZ. .. . . . 
. O nobr •. tleputaoio pr.•tent.IPU PI'O\'al; que npozar 

·()o go·nn le cr~cli Lo finance iro <lll llrnzll na Europn, 
tt opcl'll~ii o l'<'tllisada J c blliXo dn minhl\ a<lminís· 

. . 1rac;no, . em Maa·ço t.lo nnno pnssa·lo, roi infeliz ; 
.4J ccnsm·on·. o gu1·~rno po1-que em 1'02: de pagar a 
4h·ida no pnr como estavn obrigado e Lhlha pro
mtotüdo, .pctlio com dczar SP.ll u ma monlloria por 
dez . n1mos, :tsando. nssim de nm nrbittio pam o 
qual .n:'io estava .auto1·isndu. O nól>l•e d eputado 
per1;11nton ·~:unbem se cn• possivol' que · eeme· · 
lhaute proce,limonto th·esse tido lugo:r em vis~ 
da lei . . · . 

St·. presidcnt<>, n~o cxamine1rei .a·. procedencia 
das l'&Zôcs q ne o DQbt·e deputado teve para não 
~nsurat esta opm·açãu na cp~ em ·qa c foi ello. 
commn'licntla ;, c .mara dos :srs. ·deputados . Sejiio 
nqu,e\lns que r.ltu n n ob1·e deputado, on quaPs
quor •Jnl.rns, t> CQ: t•l C que ·vcm eJle milito · fõr·o. 
de tempO . C"RSU•'Ul' Ul\U\ 0pera~ii0 Cvllh CCÍJR da 

camam do:> Srs. dêpulm!<.~s desle o anuo vns
sa;lo. 

O Sn. FEnn.u: : - V. Ex. ainda est;\ '·ivo . . . 
O Sn. MAnQUEZ DE. P .. m.&::O:.!.:- ludino·mc a crer 

Sr. ,Presidente, qnc é isto Ulll r esto de bcnevo .. 
.lencm que o nobre deputado ainda conser~·a pelo 
ministro dn. !nzendll. · O nobre doputnJo com o 
criterio que t~m·, com os c:on h11ehn ~ntos flna11. • 
c~it·o6 que possue, não podi~ sent du\•ida dei:tnr 
passar desapercebida a ,-an tagcm, da opetaç!io de 
,que me occupo; e por i~:o~ .esse resto de be ne· 
'YOlencin f~"?. com que elle lwJe chamasse ~t 'llttençlto 
d'l camara .:tos Srs. deputados ·sobre es1c p onto . 
Como quer porém que de snas .palavrns me r e
sulte u iio :tm louvor mas sim um:t cen~um, Ílll'· 
ç•>So se torna ~xan~innr se po1· · '\'entllrll el\a ó 
bem cabido. 

o sn.: F~RnAZ '·.,... Apro;eitc .a benevo\encia. 
O SR. MAnQoEZ DE PAta:<.\: -'- Sem du>ida, se

·nbor('s, o Juinisterio ·estava antorisado a fa%er 
qualquec opcraçiio de credito para soh·er no 11ar 

··os empre~timos d<l 1~2 ~ e 11:-2.), Sendo pot•êm mutto 
pt'Ovavel. que na época ~m que. se d,e\·H o consider~r 
devic\os esses empt·esttmos, ISI.o> c. no lv de. Al;ral 
de 1651, não pud.,ssem scrcontrnllit!ll< no\·os de 
um m,,do f:t.\'<>rnvel no thes<>uro, sent.lo muito 

. pt·o,..o.vd, d igo, que u:lo pudcsscmos contr<tblr 
·um cmprestirno de trcs milhõ~s e duzentas n\11 
libms esterlinas, que pouco mnis . ou meno:; 
~e t·iilo necessarias para satisfuzer as sonnn as de· 
v idas s~nào sob condi~ões muito dcsf:worave1~, 
claro~ é gue do · facto de nào se ter f~ito ess·' 
emprcstimo> nl ,.um b eneficio r esultou pnt·a O·the· 
sourv. Vejamo~ entretaDio .qu" l ero. o pre~o· por 
qttc se poderia tc1· feito semelhm1t~ .op.-ra~·lo . 

Sa·. presi<lent~, desd~ o tempo do meu · antt>· 
ces;or se baviiio dado instrucções, estabelecendo 
n.; conJi~:õei com que podião ·.set: tomn.das a s 
<tuEmtias necessu·ias para pag~mento .d'> emtn·es
t imo pottugnez; mas sem dm•Id:t senn absurJo 
c<ln tr<lct.tlr um cmpre&timo para sn.tisb~~o do de 
1$-.H c ~~~. qr1e não estavn.aind:t vencidO; pot·· 

·quanto 0 resulta lo se ria· quo ns som mas prove· 
· nienws desse emprestimo ficariito sem em\)reg.> 
por um . l!lrgo espnço de tempo •. j:\ · se \ ' ê qu~ 
com pr~JULZO j].o tlicsOllJ'o, . porque ü\u•s<: vc r•cendo 
cs j uros para os emprestatlor cs. Pot·tanto, quando 
entrei para a administração aind,~ não estav!l-, 
como e s a bido estipulado o emprestlmo que devJa 
ser realísa 111 · para satisfaçii:o aas obrignçõ.:s. em 
que nos achavamos pelo de 1821. . 

Devo nqui not:u qlle o 1n.en lLI\tecessor est!l"n 
por · ventua11 pcrsuatlidJ do · que o. e mp1·est1_!!!0 
do lS:H só se vencia no l • · de Janctro de 1~; 
sna; eu recebi officios datados de 2'~ ue.Kovcmbro, 
em q11e se dizia que ns cireumstancias dir :Europa, 
c os receios da guetTa que. diariamcrJ t e,- C!reseiAo, 
tt·azillo com si ~'~<> neces,jart••mente a dtfficulda.d.~ 
de ·se contrtlhir"um nO\'o ewp1·estimo: e ao !"1esmo · 
tempo se me dizia que o prazo do. venc•l!l• nto 
do i.le 18-:!t tenninav" "" .1• de Alml cle 18M; · 

Pensa o nobre deputado que se poa· ..-ent11ra 
rosso ~ssivcl não tet·ia. o tb·csout·o la mbem pro· 
curado espaça'r o vencimento. desse cmprestlmo? 
-Ell tenho mesmo minhas presumpçõe~ de que.o 

nobre. deputado est:l perfeitamente informa.Jo das 
diligencias fdtns pelo thes~uro ~ara que ao .~n
trneto se désse outra intelh~ene•a. Nas. con.datoe~ · 
do emprestiono n que me r efiro, trntando-se 'dO 
fundo de . amor1:i$ação, .dhia.·se que so estabele
ceria um !un lo de amor tísaçiio de l " a oo,r~1· 
do . Jo de J ;m eiro' de · lS".W: e depoi!l de determ1nar 

. a npplicac;ão deste fundo, accrescenta.va. : • E pas· 
sad<ts ao annos o restan te que h•JUvcr du empres· 
timo sed. pagQ ao par.» . · ·. · . 

Consequcntemerite, senhm·•os, pnreeta que P.-~n 
letra do cor.tracto os 3u atlllOO n:1o se dev1no 
Ycncel· scn ilo em Janeiro de ls;){i, e estA era a 
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opíniiío do thesouro; n.ns co1.tra tal intelligencia 
estava o que se tinl1a praticado em 182~. As 
apoliccs desse emprestirno fvrão preparada'~ em 
Londr~a no tntno que,. ncabo de mencionM eoon 
00 coupons, o ultimo dos qunes devia veneer-so 
no 1• ilQ Abril de "18:51. Os cou:pons do emprcs
~tno que se ren1isou em 18"..5 mulilisá~ão-.sc, e . 
delles não se tinh11. do pagar juros. Conseguinte
mente existia Rma interpreta<;ão da intclligencia. 
deste contrncto nas mãos dos possuido1·es dRS 
11polices; entcndião clle~ que esta vão completos 
os 3:) annos no momento em que se csg-otavã"o os 
coupons destinado~ ao pagamento dos juros desse 
emerestimo. Todavia o thcsouro insistia pelfi ín
wlhgencia do c<lntn.cto quo dava por vencido o 
emprestimo en~ Janeiro lle l&>:i. 

se nó> tívosscmos certeza de que t Jdos os 
receio~ dn guerra <lo 01·ientc se dbsipnriii:~ c a 
paz se nssegm·n-ria, com efroito de grande van
tagem seria. que, esU\. intelligencia tivesse sido 
aceita, porque, dt~SÍ11ndos os -1:eceios que impe· 
diiio qtH) no mcroodo do Londtcs se pudesse 
rcalisnr Un\ cmprestimo sob fn\·ora\·eis condições, 
poderiamos en t'io cffoctuar a substitui~iio conve
nientemente, isto ti, com mooor sacrificio do que 
n'ls cust<lu o cmprcstlmo ele 182.:"•; e desse modo 
satisfariamos n todas ns nossas obrigações com 
vantngem para o th~souro. 

Qunl seria por6m 11 vant.agem que colheríamos 
ue in:;istir com lls credores elo emprestinio de 
182ü na inteHigcnciu de prorcgar-se o ccntracto 
por mais de ti mczcs, isto c, no principio da 
Ab1•ii de lSiH no 1~ de .To.neiro de l:,i:S5, no easo 
de que a gucrm tiv~sse lugnr, como c!Tectiva
mente ·_teve, c portanto se ns cil·cumst~ncias de 
Março ou de Abril d.; 18:) t !o3s~m as mesmas em 
que' nos llchnssemos em Novembt·o cu Dezembro 
<ICS!SC IUesmo nllliO ·? 'l'edamos h·riL::ulo os pos· 
suidores d!ld !l).Oliccs, impondo-lhes uma intelli· 
:;:encia quo clks rccusavüo; e quando chegasse 
<l epocn. do pagamento em lS:.N, pagamento que não 
poderíamos ne:;:nt··lhcs, teriamos cnliio de con
tro.hir un) <3mprcslimo dcbni"o dos mesmos auspí
cios cotn q:tc o contrnhirinmos em lS::ii; Ídto é; 
sob ~ondil)ves muito dcsf11voravei:s. 

Em aLtençilo pala n quanto fica exposto appro;-ci 
eu inteiramcnt!l '' delibcrMiiO tomada pelo mi
nistro do BmziJ, ~m Lond,·es, de não proscguir 
na intelligencin dllda peto thesouro, q1.1anto 1\ 
cpocn em quo d~\·it1 vencer-ao o· emprestimo;· 
porquanto, ossn intt!lligeneia não era senào urn 
adiamento que sc1·in conveniente, seria neee~
sario, scrill util o v11ntajoso se hou~esse proba· 
bilidade do J>ll7., uo modo qne 9 mezes depois a 
Europ" eslivcs~o pnciJlcnda, e a mercado de 
J.ondres n..~s ol\'<!l·l!eosso opportunidnde de con
t,·acta,· um cmp•·c~timo sob condiçõe5 favoraveis. 

Mas, dcstlo quo em Março de 18;)! se torna...-a 
ji cvid~ntc que n guerra s&ria. declarada, de 
cerl.o que niio havin vantagem nenhuma.. t-eal em 
ndinr o vencimc11to do cmprcstilllo pllra Janeiro 
de 1855, por issv quo 1'ep1to teríamos de 1·calisar 
<) novo cmprcstlmo dcbnixo de eondições dcsvau· 
iajosas, ha\'cnclo \lo mais a mais il'ritado sem 
proveito algum os possuidores dns apolices. 

Mas, scnh,,re3, admíttindo mesmo a intelligencía 
dé que o contracto devesse. durRr nté Jaueiro. 
de l::GS, par,, entüo poder verificnr-se o "eu pa
gamento, teriilo os posi!ttidores das apolices dest~ 
empresnmo necessidade do umt\ emissão do novos 
cou.pm!S par~ !l mezes, isto õ, nm juro de G "meze$, 
e depois um addicional do :l mezes. Tal seria o 
restllttldo de admittir-se a inte!ligencia de que o 
eont:r:actQ · só se venceria em Janeiro de l85õ ; 
emquaoto que_ ae o cmpreetirno se vencesse em 
Abril de 1854, como effectivamente se venoou,- o 
governo· estaria autorisado a cont:-ahir novo em· 
prestimo debni1o de · quaesquer condições "que se 
offerecessem, a bem t.b~ honra do paiz e para 

YOMO 3 

plenr.m<nt<J f:JtisfazP.r a toda~ as suas abdga 
çoes. 

Resta snber, senhores, se f,u·inmos u·na ope
rncii C' boa, OU SC' fàriamos tal que trOU!>Csse 9.r:.te;; 
descrcdito · ao Brazil, denunciando a CülÜ de 
intcmg~ncia e de tino das pcsso:\s encarrc~adas 
da dirceção uns suas flnan~ns. X"63 não ca~ecia
mos senão <I c pagar di vidas ; nlio tínhamo.; pre
cisão d~ um n~n·o emprcstímu senão p~ra pa.!:<~r 
emprestm1os extstenlcs. 01•a, em ,·c~: de coutrahir 
novo em prestimo, qn.n nclo as cí rcumstllnoins erão 
taes que r.ào podíamos contrnhil-o i~r,,ll o.o que 
qu~riamos solver, mas com eondi,õcs ml\is de!S
f;t\'ornveis, evidente se tornnvll quJ melhor ora 
entrar em transne~ue3 com nossos ct·cuot·es do 
que reeo•·re< a no...-os contrnctn•lot·es para forne
cer-nos dillhe:,·o com maior sacrilicio para o thc
sout·o~ 

En entendia, S1·. presidente, ~no as eireum
stancias em q{tc se achava a :Europa, ns diffi
culdades que todos os governos eocontravão para 
contt·~hir empt·cstimcs, erão ~~s que noe jllsti
fic:trJao nn pr~sença dos pQSSULdONS dns apoUces
por prucmam1os adiar a épQca da soluç,io d~ 
empre~timo de que tmto. . 

O Sn. Flw.n.lZ:-Era b,:,m tentar o emprcstin1o. 
O Sn. ZliARQüEZ DE P.1..n.~~-'i.:- E como snb~ o 

nobt·e deputo.do que não se tentou? T~nha pa. 
ciencia de esperar um pouco, nilo flOSso caminhar 
ao seu des(ljo, mas là chegaL"úi •.. . 

O Sn. Fmnuz:- B~m, cot•)U âs suns orucns, 
O Sn. ~IAt:CJr.:Ez PF. PAn.l~I: - Doviamos indo.

gar qual S8ria mais ''an tnjoso, ~o transigir com 
nosa•>s crfld:>res, se contrallir no\·o cmprostimo. 
Transigindo com nossos credores nno fazlamos 
l\ma ope~açüo exclusivamente em nossa vnntngem; 
obtendo al12;um cspar,o dellcs, e~pn<;.a {].llll se jttl· 
gltva exceder a realização.. da pe11., otf~r~~tnmos·lhcs 
o. garantia de um juro, que para n EurCipa, para 
o creJito do Brazil é nvultndo, o jm·o do ó :\1. So 
dissesscmos aos nossos c~cdo,·cs: - cOtltinuamoa 
o juro até se fazer a paz, isto c, por Llous, Lres 
annos, e depois .en1 circumstancias fal"Omvais eon-

. tr,\hiremos um emprestimo pnra pagar-vos, muito 
embora t~nhais de collocar o vosso dinheiro a· 3 
ou ! %, -proporiam os uma operação que lhes era 
desfavoravel; dando-lhes, porém, uma garantia de 
tempo, tambcm lhes concedemos vantagem, 

Eu estn,·a disposto para conceder muito maioJ:" 
espaço do que o ae dez annos, que foi o estipula .lo; 
desejaria mesmo que isso se renli.zas>e, ,p.:lrque se 
me nntolhavn qtte a guer1-a dut·ana alguns anno~, 
não tinha certeza de que no fim dos dez annos as 
cironmstancins da Eu1·opa fossem outras; todavlll. 
approvei que o ministro do Brazit tivesse tomado 
sobre si limita-r a prorogação por dez annos, emit
tindo no-;os coupons pelo tempo correspondente. 

~Ias, diz. o nobre de~utado, porque nlio se tent::lu 
f11zer nn\ emprestimo . Eu ficaria lkqui r.tê amanhã 
se Jes~;e toda· a co:r:respondencia havida enl"e mim 
e a ministro do ·Brazil em Londr~s a 1·espeito deste 
objecto ..• 

O Sn. Pcm.Rl.Z :-Creio que clle niio tentou. 
O l:in. I\f.\RQuEZ DE P..t.RA::\'.t:- 'Vamos ''er o qnJ 

elle me dizín em offieio de 22 de Novembro de 18õ-!, 
q_ue aqui se nchs. resumido. Expunba o estado do 
merca.âo ·monetario da p~a. Lerei npenas um 
extracto, porque estes offi.cios sito sem pro oxtensos: 

~ O, . ministt·o brazileiro em Londres, em officlo 
de 22 de NoTembro de 185t, expõe o estl'ldo d.:. 
mercado monetario da.quella praçll, depois que 
interveio a questão do Oriente : a cotaçilo das 
nossas apolices de 4 ~ %; a otlerta que ine fizerão 
os R-othschiills de 91 ~ por apolices de um novo 
emprestimo que substitnisse a de 182~; o desejo 
que tinh.ão, tanto cs nossos agentes corno os Roth
childs, de tomarem 11 operaç-ão por commissão, 

38 
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,;Jstcma que rcpcllia 11elas circumstancias em 11uc 
o::ntão se acha,·(!. o lllcrc:~.do, c final meu te a ''llQCa 
<>m que entendia deYiiio os ltossos cmp•·co;timos ser 
pagos ao par. " 

Em officio de 7 
o seguinte: 

D~7.emtt·o diz o mesmo ministro 

« Quanto a tratar com os Rothschilds e al!enics 
um cmprestimo no plano da de 1&>2, era isso im
possh·el. "Nem a 8\J !f~ . dlss<l L eonel ltothschi!d, 
pcdemos compromettcr-nos a .. receber as ape>liccs ue 4 Y. %. » Go1dsnlid asse\·o:rou o mesmo. 

« Fall::mdo eu na propo~ que aquelle me fizera 
de as tomar a 91 !<;, replicou 1-totbschild que P.n me 
~ngan:\ra no sentido em qu3 eUe a f~z; que t;nha 
f,\Uauo de 91 ~ como prc~o a que as novas apolices 
de 4 Y. % podião ser olfcrecida~ no• portadores das 
de 5% dos cmprestimos de l il:H em tt'OCO dcslas, 
c que o .quc me promcttêra !oi f:\zcr de sua parte, 
mediante commí~sao, todos os esforces p :l1'a que 
c!~c;; as aceitassem; mas que de modo algum en
tendia responder por essa aceitação, nem toma•· 
as apolices :iquelle pt·e~o ; que no estado a.:iual 
da Europa e no mercado monetario seria inse•t· 
s:.to q ucm a t.nl so sul>mcttessc. Em t udo concOl·· 
uou Goldsmid. » . 

Já Yi!, pais, o nobre de11utaQo que não havia 
JlOssibilldnde de se contrahtr um emprestimo sob 
condiçves favora\·~is. Rotbschild, c outros com 
qtte(ll o mlnistro con\·ersara a este respeito, dccl:l· 
r:irão que nem. a 80 se obrigarião a tom::ll-o ; c 
nllegando o nnnistro (1. oí!crta, que mencionei na 
leitm·a que fiz, o. \ll Y. . respondeu-lhe R othschild 
(J IIC Ct'(l. a qnnntia por que julgoxo. se podcriiio 
c·!l'erecer as apoliccs que t ivessem de troca•·-se 
pelas uoYas, e isto mediante commissão. Ora, a 
c~mara cou1prebende flue pnrn se fazer uma ten
tativa. da sutslitui~üo de apolíces a 91 por t\'oca 
de outras apolices, era necessario que o "0\'erno 
estjvcss~ s:eguro de uma som ma sufficiente para 
S!ltlsfazcr aos possuidoras dns apo!ices que nüo 
quizcs;cm aceitar a sub!.\itui•;.ão .... 

O Sn. FEniH7.:- E' ho!l1 observar que Roth· 
schild, Goldsmid siio muito:diffice.is. 
. O Sn.. 1\LLRQUU DE PAIU:~a: - TÓdos os capita

hstllS de Londres nessa época erllo d ifficeis. Nin· 
_:zuem ignora as tentativas que houve para cot1trahir 
cmpl·cstimos nesse teu1po, o . o.s diffieuldad.~s que 
todos cncontl'áriio. A opera.,iio, nois, que fez o Br~t· 
zil r ai a mais satisfactoria; a 1Üais C>lnduccnte aos 
in ter esses do thesou.ro n aquella. época ... 

O Sn. FERRAZ dil um aparte. 
O Sn. :?>hnQUE?. DE P.\!U:o:,\: - T<ldos o fãzem 

(;Om commissão ; elles promcttlito prestar-nos .npoio 
para trocat' o.polieC$ pvr OI V., aecrcsccndo :\ des
peza de sua respecth·a commissiio, c outras que 
soe:_n acotrrpa'!har taes emprcstimos. Se essa ope
t·açao se l'eahzasse, teria em verdade sluo '•anta· 
josa; mas note-se que, garantindo-se :t emissão a 
80, disse Rotbschild que seria louco quem a qui
zc.ssc assegurar por s emclhan te pt-cco. 

llfas adwitt.amos, Sr. presidente, que, lemdos 
de u:n falso eavalbeirismo, quizes~emos coutractar 
um. CJ!lpresti.mo a todo o custo, sujeit:ln\!o·nos n 
C1nttt1r apoltces a 80 (note-se que se disse que nem 
4 80 Rothschild garnntiria a nceitação do publico; ; 
mas demos por I:LOwento, repito, que, l e,·ados por 
esse falso cavalbeh·ismo, apreciando mal os intc· 
resses do Brazil, q~izesse o thcsciuro con tral1ir 
esse emprestimo a <:10. Para se haYer o capital de · 
3,200,000 libras esterlinas seria necessario emittir 
um capital nominal de 4,000,00~ libras esterlinas · 
portanto, teria.mos 800,000 libras c.stcrlinas de mai:l-' 
que o Brazil hoje ~staria devendo isto é 4 000 000 
em vez de 3,200,COO libra~ esterlir;as. ' ' ' 

. Fazia·se a _paz, o preço das nossas apoliees sn· 
bta, a nm~r!.ízação que de\'iamos ir fazendo há via 
de p~uz1r esse resultado, porque muito mal irá. 
<1 Bt·azll se suas apólices de 4 X não chegarem. :LO 

! 
i 

l).'l.r, tla.:l(. •1ue a paz da E<uopa se ..-~rif\•Ju~. e q11e 
o. mercado uc Llln.!res não est~jà opprimido por 
Clrcumstauci:l.s cxecpcionaes; teriãmos então de ir 
succc~sil·amente 1·esga.tando m:.is :;·.JO,OOO libras 
e~Lcri:uas, que desde logo, por essa boa operac.ão. 
pesan:lo sobre o tbesouro, e que não import:lo nada. 
menos que 7,000 e tantos contos com que se teria. 
sobrecat·;·<:gado a dívida do estado!! 

. Ü1·a, Clll tnos .circumst.J.ncias pód~ COU\ razilo 
d1zcr o nob;·e doputado quo foi infeliz a operaçilo 
que s~ fez, declarando ~s credores que as circum
stanc•as do mercado erao t.a.cs que n;~o nos perwil· 
ti:lo contrahir um cmprest.imo, e que nos pr•JStava
UlOS a continuar o jut·o do mesmo cmprestimo até 
que ellas melhoras.;em, garantindo a continuação 
d,l m esmo juro por um prazo que se julgou neces
sado? n~pito: eu tinha disposição para aceitar 
n~aior cspn.;o, mas estou persuadido de qu e o mi
mstro fez uma opcraçilo sntisfl\çtoria aos interesses 
do Bmzil. · 

Mas va1uos ver o cffeito dcs~a opcracüo dosas· 
tros:l, se foi com cíf~ito uma operar;ão que mere
cesse a denominaçiio de banca-rota; vamos á pri
meira impt·essiio. Ha cnsos em que convém mesmo 
no ndministmdor do estado arrL.;ear, expõr sua 
rcputa~ilo nos damores do momento pam. niio 
legar um grande 0:1us ao estado, que compromelt:l 
o seu futut·o. Eu niio teria duvida em SUJeitar-me 
á desapproYaç.ão do momento, se foosc necessario. 
para llYrar o meu paiz de um enca.r:;o tão OllefOS\1 
como aquelle que se me :figut·ava. que sobre clle 
rec:lhiria, se por ventura, em execução da lei. 
fizesse quaesCiuer operacões uo credito em taes 

· circnmstancias. Vamos ver, senhores, as impt·es
sões quo houverão em Londres depois desse facto. 

A opcl'll.ção fo i ultimada em fins d~ Marc;:o ; o 
ofticio de B de Abril diz o seguinte:" A prolonga
çào dos emp1·estimos de 1821 podemos considera,. 
aceita pelo iJUblico, e cada dia mais convencido 
fico de que, uma vez que essa medida se de\·ia 
tomar, a occasiiio em que o foi era a mais oppor
tuna. N'<1o n1e refiro só á conformação com a opinião 
dos Bo11a lwlde1·s, 1·elativamcnte ·a êJ>oca em qno 
findaYão os 90 annos, ma.s tAmbem C\ sttuação poli
tica da E~:.ropa, etc. » 

E em officio d~ 2S do mesmo mez diz : 
« A. prolongação dos emprestimos de 18~4 está. 

ne<!ita sem raclumo.ção alguma da parte dos por
tadores das apolices. Nem uma cOt!lrensação lhes 
f<·í dnd:l, e o thesouro do :Brazil nenhumn outra 
despcza .!cz senão a da commissão de 1/2 % paga 
áos contractadores. " 

O S11. FEnn>.z:- Foi preciso abaf,u· a impunsa 
para itito. 

O Sr~ ~\RQUEZ DE P.uu .. 'IA: - Senhores, .todos 
nós sabemos que quando se quer realisar q:úllquer 
aparação de cretl •to ·~m uma praça é nccessario 
estar bom com os direetores da opinião publico.. 

E' possivel q\tc o nobre deputAdo se rcfcri:;se <• 
cireunutancia d e qúe estivessemos mal com esses 
directores. 

Contlnunl'ci. O officio de G de Maio diz o se
guinte: 

« O negocio que tnnto cuidado deu ao governo 
imperin~, e a: e3te se~ diligente, !lias tah·ez pou~o 
csclar~>c tdo mandatar1o, estã termmarlo da maneira 
a mais satisfactoria. A prolongação por mais 10 
annos dos emprestimos i:fe' 18t4 está. aceit.a aqui 
e_ -no contin_ente. Aindil hontem, pedindo infonna
çues ao b:uao Rothschtld, soube que em Amster· 
dam já se apresentárão a reclamar os novos cott· 
pons tanto ~rtadores de apolices que representão 

· um capital de libras esterlinas l ,lO!ll,OOO. ,. 
Portanto, Sr. presidente, já se vê que o. operação 

foi mui bom Qcelt!l. pelos possuidores das apolices • 
qu.e não sotrreu etnbaraço algum. 

O Sr.. FERRAZ : - Qnal seria o munero desses 
possuidores? 
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O Sn. 2>L1 r:Qt:Rz DE P.Has\. : - N' {io se póJc S!lllc r 
no certo. 

O SR. FEmuz:- E1'a muito uiminuto. 
O Sn. ll..\nQcF.z DE P.\R.\X.l.:- En~ann-se : o se

l>hot· não esià ao facto do. correspondencia. 
Estas apoliccs possuidas .!la Hollanoa achilo-sc 

muito dh·ididas, tanto que os consnles daqucHe 
-paiz proporcíon:irao-Lhes certas facilidades. Pam 
os it•dh•idnos se livrarem da imposição do income 
tax à e Londrc~, Jll"ecisão demonstrou· que s;io po~
suidorcs c e :>police~ estrangeiras, e en soi que ~iío 
muitos os possuidores das nossas apolices na Hol
landa. 

ll!as , senhores, o ap:ll'te do nob1·e dcpnüJ.do ucs
Yion-mc. do trílllo que ia seguindo. 

O Sn. F~nn.\7.:- Vai muít.J bem; Y. Ex .. nunca 
pct·de o cnminhó. (nisadas.). _ 

O Sn. l\L\ttQUEz DE P.\~,x.\ : - Percu ús vezes; 
já não me 1·ecordo sobre que fallava. 

Sim, dizia eu que 11 operação tinha siJo muito· 
bem uccitR na p~aça Je LondrP.s c no continente, 
c que núnhumn reclaroa~ão houYc. Accrcsccnl.:lr~i 
que 3S nossns npoliccs, longo do perderem, n><g
mentúr;io. de v<ilO>'. 

E' bem em·to, senhores, que n:t (•poc:t em que se 
travrr.-a desta operação ·as apoliccs brnzileiras 
rcgulavão n 00 pouco mais ou menos ; e portanto 
se quizcssemos dál·as por este preço teríamos de 
paga1· !.l3 c tantns milli \)ras de m:lis aos po;;suido
res; mas tal exi~encin não foi fcilt1. E digo que 
com vontagcm dos nosso~ credores, pela garantia 
que se lhes deu de continuttr este juro por lu annos. 

Addicionará nindn, S1·._ presidente, que n opera
<:.iio tornou-se possil'el, porquo o ~overno imperial 
habilitou o ministro em Lor,drcs para sustentar 
n_as múrcados dn Eurol)a o p1·e.;.o das nass~s ·npo
ltcc~-

Além da. amor1iznç1io or din:-.ría que se ·r,,z an~ 
nualmente, e que anda por 80 c tanta~ mil libras, 
!vi <1quellc n1inístro nutorisado a empregar ex
traordinariamente n somma de 100,08() librn.s na 
compta de apolices, com o fim de fazer suuir o 
seu valor nos mercados. 

Eslt\ precan~ITo tomnda. r~z com que a ope>"'>çi'io 
íosse bem aceita.; c que não soff1·essc, nem de 
leve, o credito do Drazil. . 

Jloje mesmo nas circumstancias nt tnaes, qnnndo 
se tr,1tau da estrn.da de ferro, o ministro l>razi
le:iro fez ''er ao governo imperial y_ue se não 
quizessemos fvrmar uma. companhia que se en
c:trregns~e dn factura dessa estrada, podia le\·al-a 
a cffeito por sua conta com o modico jm·o 
lle 5 °/•· 

O S:t. 
níão, 

FEn[>AZ:- I~s~ reforça a minha opi-

O Sn.· MAnQUEZ DL: PAit.\N,\:- Não rcfo1·~a tal; 
porque si se póde obter hoje dinheiro com este 
Juro, niío se se:;:ue qne se obtivesse em !\Inrço 
de 1854. (.A. poiados.) 

O nobre deputado iirn. uma conclusão que não 
cst:í. de certo no seu principio. · 

O Sa. FEnnAZ: -As medidlls de precaução po-
dião ser empregados do mesmo· u>odo. 

O Sn. 1\LI.nQOEZ DE P.U'.AN.i : - Como ? 

O Sn.. FEm~Az:- Antes. 
O Sn. :r.hnQUEZ o:;: PAnA:-:.t:- Dapois de se 

terem f~ito as opera~ões desgraçadas q u~ o nobre 
deputado queria que se :fizessem. · 

O Sn. FEnn.u : - E' o. que o senltor d!z. 
O Sa. M.ucQUEZ DE PARAN.t: -Não, senhor; 

as tendencias da baixa erão constantes e reco
Jlbecidas na occasiiio. Quando se trata de um 
emprestimo já c<•ntrahido póde ser sustentado o 
c:reaito por ess.o.s medida;; mas quando se trata 

•lc obter na p~~a <linhciro para um etnprcstimo 
noYo, essa,; medidas parcinc"s c Jinoitntlissimas 
quo pndin tom::tr o go,·erno u > Br11>il jámais 
cxet·ceriiio a influencia no mercado qn.., podcri.ào 
('xcrccr a respeito das apolices, ponJ"" os cm
prc~timos brnúleiros na. p•·ac;a de J.anJ•es ~ão 
uma ninharia em comparaçilo dos CIDJ!r.-stimos 
austriacos, prussianos,. etc. 

Tratando-i;e, portanto, da obter dinheiru pn· 
meio de n:n cmpr~stimo ~oYo, era nece~~ario <jU·! 
o Braz o! tL.-~ssc wliucnc•~ no merca<lo: no em" 
tanto essas u1~didas podi_iio influir para acrcuitar 
as nossas npolices, aliàs c1n pcqn~no nu.me ro. 

Como disse, a sim{Jles autól'isn~âo para qu.•! 
além da amortizaç:to orJinarh o nosso ministro 
empregasse 100,()00 libras na compra de upnlices 
!Jastou pam q '"'' o seu credito :;ubissc ; de m:>
ncira que não foi ncc•:ssnrio o cmprcJ!o de m:1is 
H,OO() libras dessns lOQ,()OO. Só com isto c com 
a amortizn":to ortlinn_rin as apolicc;; for<<O no p:'l.r, 
e ate fez-sP- um rateio para se ·pod~rcm amor
tiza,·. 

O S~. F em!'~:- Tormwa-sc ctr.:ctivn a a:no•·
tlza.ç~o po1· este· moUü. 

O Sr.. }LmQt:Ez n E P.\ll.\X,\': - O nobre d~
p nt;tdo parccJ qnc facilita muito as cousas. 

S enhores, outros paize:; tunol·f.izüo, c nclll P'Jr 
isso tem obtido as mesmas vtwtagcns. E' p re
ciso qur. S;) reconhcçn tambem que h::o. exo.ct,Jilo 
do. p rntc do govcmo Jo Drazil a rcspei to dos seus 
compromissos. Pot· mais· que o nobre deputado 
diga, n praça de Lond1·cs n•io cg(ã pcrsuadiua de 
que o go,·erno do Brnzil seju bancaroteü·o; pelo con
ctrtiJ."iO, o nosso crcd.ito alli é sobretnt1neirn sotisf<1-
torio p ois que o ministro bt•azileim nos assegu1·a que 
poderiam os obter um cmpreslimo ao juro do 5 •!o, 
s~ o goycrno qnize::;se to1uat· a .s.eu. cargo a fa
ctl\l'a <h\ estrada. ele fel'l·o, e n:io m·ganisar uma 
companhi:J. para esse fim.. ·· 

Senhoras, não devo m ais d<:)morax-me sobre esta 
rr:ateria, atL~nJ.cntlo a. c1nc a hora cst:.í. a\',ln
çada. 

Tenho aính >tm oulco o\.Jj~~to do qual não poss> 
todr:l.\'ia deixa,· de occnpar-mc, cmuot·a de,'a r»·e-
terí ~ on tros. • 

O nobr~ <leputado l'ercrindo-se ús n1euidas toma
das pelo thesouro para a.inu~tnnisazão dos 20:000S 
do dcsfalq ne ,·erificado ntt r.en1essa da thesouraria 

· de Pematnbuco; vinda pelo vapor ImpCJ'CHlOJ', 
attribuio á in1lnencia do pai:»ões politir,as o pt·o
ccdimento que teYe o govento neste negocio. 

Sr. presidente, ha p~ssoas qne ttlm o máo sens ·~ 
(\~ proelamarem ca!umnhs, qunndo se <1eviito dn•· 
por muito satisfeit:ts de que u sou respeito rei
nasse o maior silencio ! 

O Sn. Famr~~z: -. Co·cio q_uc não '.". sc' rcfd'c a 
mim. 

O Sn. MAit•}cE:r. D;; P.~n"~-~-; .:..._N-em do lcv6 
podia passar-me o nobre deputado pel.- imD:g-ina
çiio no que estot\ dizendo. 

En supponho, Sr. presidente, qlte o comm:m
dante desse ~·apor d~via~c dat por muito satis
feito, que o ja.ry de Pernambuco o absolvesse, c 
que á f a~ e da lei teu h a de ser reputado i nno
cente ; mas quando esso cemmandante, ou algucm 
por elle, como fe;; um senador do imperio, pro
cura explicar o procedimento do ministro como 
filho de satisfação que quer dar :to gereote da 
companlJiO. do paquetes por desavenças que tivera 
com o dito commandante ; quando outros qne pa
recem interessarem-se p~r esse commandante di
zem, como, por exemplo, o nobre deputado quo 
houve paixão pQlitico. do. parto. ·do ministro no 
seu procedimento, força é que semelhante nego
cio, que aliás devia· estnr abandonado e sepul
tado pela decisão do jury, seja de novo trazido 
á cl.iscussiio. . 

Sr. preshlente, o thesouro procedeu conto de-
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Yia. J à em ouira occasião c a tlissc pJrante o 
·senado que tal era o co_nce!to q_u~_ fc>t"llla\·~ tle5s~ 
commandante, que a prunem1 1.Jea que t,_,·e _re
lativamente a seme!hant<J falta, fo; qu<! tcntl s1do 
engano da thesonl'!lria, e qae o d1nhciro fic!Íra 
em Pern:uubaco. 

As primeir:H pro\·iJ.cncias qu~ dei Í<;l!'JO neste 
scnti.Jo, e a p~nn3 tendentes n •nden~ msiH os co
fres nacionaes no caso de 9.uo ass•rn. l•ou ~·esse 
acontecido: porêm uiio tome~ nenhuma m~.i1da a 
respeito do eommandante. Tinha elle SCJ'VJ.io de
baixo de minlul.s ordens na pro,·incia de Pcrnam· 
buco, tinha-o encarregado d~ '\'a rias dili ~encias 
importantes, as quaes haYia desempNthadu con
venientemente. 

Mas depois de e~ pedidas estas oruens clteg:írão 
de P~rnambuco informa~õos ; duas test~muttltas 
de Yista assistirão á contagem do dinheiro, pre_
scnciárfío a entrada de wda a sommo. para o cat
xote, c a entrega ao commamlante do vapor, que 
passou o competente recibo. 

Yierão em fim toda~ as seguranças d€ que o ti3t· 
dor do thesourciro tiuha entt·ado com essa quantia 
para os cofres. 

E' cln.ro que á ''ista de tacs informa~i3es devia
:;e tratar logo de p.-ocurar outro respct~sa\·el. 
Dcrão-se pois todas as ordens nesse senttdo: o 
caixote f"' achado com symptomas d() arromba
mento: os sellos denota\·ão que sobre elles se 
tinha po;to no1·o lacre, alem de outros indicias 
YCl'ificados em Petnambuco, como di!l'erença no 
caract~r da ·letra do rotulo. etc. :Mandei por con
seguinte qac seguisse tudo para Pernambuco. 
aonde parecia quo o delicto havia sido comreet
tido, e aondç cstavão outros interessados, para 
alli lnst<turar-se o processo. Nada menos podia 
fazer o ministro a não ser connivente com esse 
crime. (.Apoiados.} 

Em Perno.mbnc> um cl1cfe de. polida ass:tz in
telligero.te c zelos l como s~e Sêr o que sen·e na
que lia prOYincia [apoiados dcc dcp~ttaçr7o 2Jel"nam
.bucaaa) procede a tod(I.S as indaga~õcs neccsõ(lriás; 
são inqueridas as testemunhas perante o com
mandante; é elle o11~·ido.; siio 1nterrogados os 
-officiaes do arsenal de guerra da provincia que 
fizerão o caixote ; c'flcontriio-se outros nstígios 
de arrombamento que aqui nfío se tinhiio notado ; 
nos rotulas postos ntt thasom·:tria t•econheceu-se 
differença. na letra, que não era a mesma do em
pregado que os tinha. posto; a tudo i~so v pre· 
.sente o commandante , que podia esclarecer 
-o juizo nfastando de si a suspeita, 

Se tnes indicios eril.o capciosos, se não demon
$tm"ão bem o delicto commettido por cllc, com
petia-lhe dar á justiça todos o5 esclarecimentos 
pnra se descobriretn os tt-aços do verdad~iro cul
pado. Entretanto, senhores, urn discreto silcn c i o 
sobr~ os seus meios de defesa. impede á justi~a de 
encont~n.r um fio pa1·a.a descoberta do verdadeiro 
culpado c que lhe servisse de justitica~iio, mos
tt·ando que outro em seu lugm· íoi <1 crn•i ~ub-
trahio o dinheiro do cab:ote. · 

Esse commtmdn.nte ó pr?nunciado ..• E' custoso, 
Sr. presidente, que hajilo em casos sen1elh11ntes 
pt·o,·as apparentemcnte mais decisiYas do que 
aquel!as que forão . colhidas. ( A1;?Diaclos.) H a tes
temunhas de yista que contestao o que o com
mandante disse sobre o não te•· visto contar o 
dinheiro, e que assbtirão ao reccbimc!l.to ... 

U:~~ Sn. DEPUTADO POtl P~::m:A)muco : -Até pes-
soas estranhas virão. · 

O Sn. li.~nQCEZ Pli: P.uu;;-.•.': - Ninguem disse 
(lUC. n dinheiro tinha sido encaixotado sobre uma 
j anclla, como elle affirmou, sendo esta a unica 
drcumstaneia em que apoiou a sua defesa I 

As avcrigua~ões no ar~ennl de guerra, aonde 
foi feito o caixão, demonstrii.o que su!ircu emen
das, e emendas do maddra diversa, que não ti
llhão sabido do mesmo arsenal. Dcpots de todos 

esses c,;ames que depoem contra o réo, na-ia a.~ 
parece a seu fa,·or ; vai elle para o jllTy .•. Sr. 
pr~sidcmlc, eu t~nho visto nos jarvs Je muitas 
pl·o,-i,Jcias, e me3mo aqui Wl Ctirte; apresentar· 
se um ct·itne e>:ab~rantemento pro\•ado. at.é com 
testemunhas de ~-l~ta, e apparece mu advogado 
eloqucntc c cner>:ico, declama contra os inimigo3 
do ~.;o, n prepotencia do go\•ern-l c os o di o~ po. 
Uticos, pinta o rtio ve.·gu.do ao peso de parsc
gaiçue$ policas, e em resultado a bonhomta do 
jury o nbsolvel {Apoiados.) Jl.las quando não se 
contentào com lt absolvição é necc;;sario que se 
diga; estás innocen~, sim, porque foi essa a 
decis5o do tribunal competente: mas não forne
ce•te t\ justi(.'a os meios necessarios para se co· 
n h11cer 'lua I o ''erdadei ro culpado ! (Apoiado~-! 

Q!lando se cstn\"a nos <Jxames, quanJ.o dena 
esse commandante aprascntar os seus mcÍI)S de 
def~sa. e orientar a JUsti~a, não o fez, condem
nou·!Se ao silencio, e só no jnry ,; que se resol
y eu a lan~u su~peitas sobre diverso.s pessokS 
que s:io estranhas ao crime! 

Etl pretendia .ler as provas que so achüo nos 
autos, e a cauta que dá o chefe de polici:l de Per
nambuco das a venguações feitas, porque esses 
documentos de,·cm JScr publicas; mas com.o-o tempo 
fnlla, limito.~-me-hei a entregar para sor JlUblicado
o officio do cher~ de policia, a que aca.bo de re· 
ferir-me. 

O :tganta da Companhia cU Paquete<; a FapoJ• 
não podia ter nenhuma .... 

O· Sn. FErtn.l.z: .....;. ~[as isso não é em respost:J. 
a mim. 

O Srt. M.mQUEZ DE P.-1.1ux.t:- Nii:o, s ~nhor. O 
agente da Ctwtpanhia de Paq~etes a V<lpar 11ilo 
teYe questiio alguma com esse commandante. EU~ 
tinha sido admittido paio gerente ao serviço da 
compnnhia ha"ia 3 ou 4 annos, o a_poio di> 
commaadante foi o Sr. Figueiredo Jumot·, e o 
minidtro da f<Lzenda, qae conheceu c~sc commall
da.nte qu.ando servia. na provinda de .Pel'nam
bueo, deu informações ao gerente para que elle 
fosse admittido. E' cert.o que foi despedi·do, mns 
não teve a menot:' querella com o agente: e, 
Sr. Jlresidente, eu direi a V. Ex. em poucas pa
l!l.vras a razão de demissão. Em primeit'O lugar 
foi censurado o commandante pelo agento da 
companhia ao Maranhão, porque tendo de se•· 
forrado de cobre o vapOL:' que c lmmandava, . e 
estando alli ein obra, o eommandantc foi para 
terra t1·atar de seus n~goci03, o a falta de saa 
presença na direc,.ão do t~abnlho deu. lu(;ar a que 
o ~-apor adornasse, e ia sendo cnusa <1e perder 
a companhia essa embarcação. Em se;::uudo lugar, 
as reclamações que vierão dns " alfandegas de
Pernambueo e da Bahill, e as qu~ so fizeriio 
pela alfandega aqui do Rio de Janeiro, por fu.Ita. 
ao cu.mprirr,ento de deveres dcso;e commandantc, 
forão c~usa de expedir-se pelo nlinisterio d'l
fazenda aviso de a.dverteneia ao gerente da com
patlhia; c sem du\'ida por esse motivo a com
panhia o despedia. 

Eis o que tinha a e~pür u camara sobre se· 
melha~te negocio, qae de certo não chamaria 
de no,-o iL discussão se não fosse pro,·ocado po1· 
uma injusta arguição. 

E' certo, St·. p1·esidente, como se dbsc hontem. 
que antes da pronuncia se expedia ot·dem man
dando indemoisar a. fazenda. desse dinheiro, mas 
é tambetn certo que nesse tempo não e:~:istiiio 
ainda todas as probabilidades a respeito do quem 
era. o responsa\·eJ. Aqui está a orJem qu.e se 
cxpedio il the~uraria. de Pernambuco; diz ellit: 

<< O visccmde de Paranõ., presidente do t!'ibuna! 
do thesouro nacional, ordena ao Sr. inspeetor 
da thesouraria d€. fazenda d~ província de Per
nambuco; em re~posto. 9.0 seu officio n. 26. de ~ 
do n1cz p~o>:imo passado, que mande restituir 
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ao Uw3o ur.!it·o susp :!I\ ~o da 1nc.sma th~s )al·nt·ia, 
Dominaos A!Tunso Nery Fel·rei•·a, a qmJ.ntia de 
:!O:;:)()JS com qa,l, em virLu•ie da intimaç;io que 
lhe foi feita p~lo Sr. inspector, entrou paro os 
cofres da th·JS<lural'ia, afim d~ s~•- a fazenda na
cional indemnisuia do e"tra\·io de igual quantia 
que se verifico11 r..a remessa feita ao thesl)uro 
nacional, pelo vapor S. Sal>.;;ador. em 4 de Feve
l'cir<> ultimo, pot·quanto acha-se revogàda pela 
ordem n. 4t d~ S do conente mcz a parte dn 
de 27 do dito mez de FcYcrciro. em conscqucncia 
<la qual o Sr. inspector obrigoll o dito th~ou
rcit·o a effcctllar aquclla indcmnisação, que dc
Yéni. ser f<lita depois ·do resultado do processll 
que se . mandou prosa~uir nessa provinc1a, e por 
quem se mostrm· responsavel. 

" Tb(;.5Qm·o nacion11l, em 12 de Abril ti c ls:i ~. » 
.li'L se \"ê que, tratando-se de verificar quem 

e1·a o rtJsponsavel~ seria utna incongruench\ exi
gir-se do thesoureiro de Pernambuco essa quantia, 
uma. vez que elle apresentava. p(l.ra stn resall'•\ 
o recibo da pes>O« a '!uem ~·entregã.rol.. Le~hre-se 
o nobre deputado qne nmguem quet·en<l ser 
thesourch·o da fazenda, ou guardar dinheiros pu
blicas, se, recebendo un•a ordem competente pilra 
entrcgnr .a qualquer pessoa uma quantia, e apre
s~ntnndo dessa pessoa recibo, ro~se obl'igado a 
pagar n raltn que se déssc. (Apoiados.) 

A onJ.crn expedida pelo the .• ouro et·a par,~ que 
no caso de ~·erificar-se ter havido eng~no em 
Pernambuco na occnsião da entrega do dinheiro, 
ser elle recolhido: mas desd:e que se reconhecesse 
que o dinheiro tinha sido entregue, e Qlte esse 
engano não se havia d:~do, cessava semelhante 
ordem, porque não se podia exigh· o dinheiro 
âo thesouretro de Pernambuco 1tDvendo o ver
dadeiro r~spom.nvel; ·pois que .dar-se-hia uma 
duplicata mandando-se demandar o vOL·Jadeit·o 
responsavel; e crn necessarío fazer a restituição 
ãquelle que estam_ desobrigado pelo SCll recibo. 

Tenho ccncluido. 
Yoz&S :-:1-Iuito bem. muito l.lem. 
A di;;cu;s~o fic:t. adiada pela hor,l; le\"anta-se 

a sessão. 

o•·ncro 

a qut: alludio o S1·. nt.ai·que: d~ Pa1·r.md em s<m
discurso ele 2;) (lo "OJ"i"ente. 

IHm. e Exm. Sr.-Em cumprimento do que 
me foi ordenado po1· Y. Ex. etll officio de lll de 
Abril ultimo, em ref~rencia ao a\·iso do minis
tcdo da fazenda de 8 daquelle mez, IICompanh~tdo 
do processo de averr:;uaçi3e<~ instnurado na cõrte 
pelo chef<l de Jl<llicto. úcerca do extravio de 
;..'():500$, encontrado no. remessa que n thesouraria 
dcst:l provin<=iP. fez ao thesouro pelo el>:-comman
dant~ do vapor S. Sal!!aà?J", o eapltiio-tenente 
Antonio ç,ulos lo'igucira, e bom assim do uma 
lata lacrada e sellada, en1 que se achava o cai
xote em que foi faita: a dita t·omessa. continuei 
nns diligencias· que parecerão-me nece.;sadns, c 
fiz ns que cspcciftcadamente forão-mc ordenadas 
ácerca da mntcria em ,questão. Inte!Toguei sepa
mdamente o thesoureiro Domingos Atl'onso Nery 
Ferreira, o esm:ipt11rario ,José FranciS{)o Gonçalves, 
que sct·vio de e,;crlviio nn operação da referida 
remessa, o Jo5Õ Brazilino da :Silva, Caetano Pinto 
de Vems, Joaquim Josó de Abreu Juniot', Joa
quim Maria de .carvalho e Manoel .Coelho Cintra, 
os quaes nssistiriio áq uelle acto pelas l'a2ões de
claradas em se11s respoctivoa in terrogatorios. 

'Interroguei ignalmente o ex-commandant r do 
vapot• e aca.riei·o com os acima rnencion.ados. fiz 
.a abcrtu1·a da W.ta, e incontinente~ procedi ao 

ex:lnl.e .J,) n~conlH!Cimcnt() Jo cnlx.ote, islo cn1 
pr~scnça de t?Jo; '!e •tuc venho de fallar. E 
porqu~ o escrtptm·ano Uon~alves qu~ ser1•ia de 
escrivão declara;se que o servi~o publico); signi· 
ficado na tampa do caixote pelas iniciaes ::;. P., 
e;ti\•esse ,-ici>tdo, po !."QUO nio et•J:o suas &'I uell~ts 
duas letras, e sím diiiet·ent~:i. das que escreveu 
então, quando o caixote foi confiado á guarda • 
conducçao do ex-comtuandant.e, e outrosim de
clarasse que a escripta e algal'ismos dos daus 
rotulos de ~OOS eneontn~dos no thesouro na occa
sião em que ú ex·commandant~ Fi•>ueil·a fez 41n
trega. do ca.i:<OOtc, ora jantas aos autos em fi. ;j} 
c :>J, não erlo os proprios qu~ então e5Crevel~, 
comquanto rcconhecess~ como seus os do rotulo 
de 5\JO$ que na; autos estã á ft. 52, procedi po1· 
isso a mmltcioso e:xamo tanto nas- ref~ridas in i
ciaes como no;; l'Olulos, nomeando para este fint 
dous ta.belliüe.; é dons cscripLu1·a•·ios da thesou.. 
ral'ia, oa quao< fizer-:<o o exame na. pt·e~coçn dos 
interessJdos. Dos rc.feridos interrogat<>rios Yê·se 
que os empregoJodos ·dilo thesourar\a ·e pesso:~s que 
presenciO:u·ão a contagem do dinheiro e seu en
caixotamento, cuja conducçao ·foi confiada ao 
ex·commandantc Figueira, sao concordes e uni· 
formes. q11nndo dizem que co caixote não &steve 
ó)ffi Janella, e sim du~ante tl)d·~ a o~eração sohre 
a mesol do thesoureiro, entr,, este e o ex.eom
mnndante, o qual recebendo do escrh·ào Gonçal
ves que ficava á sua esqucrola os maços de 
notas rotulados, punha-os com sua propria mão 
no caixu1e, em cujo S21·viça era ajudado pot 
Ncry que as;irn presta·m-se igualmente. coma que 
dQ parceria, afim dos maços ficarem bem acon· 
dicionados. e mais porque estando o ex.commnn. 
dnnt.e entre ambos, ftce.Ya-lhe rnnis n geíto r~
ccbel-os do escrivão, e por isso pol-os no caixote. 
Yê.se mais q11e o.; maços. de notas fot·ão cinco 
e niio t.·es; sc11do um J.e notas de 500S, na. im
portancia .de 3!):000~, <lous de ditas de 200~,. na 
de ·Gl:OOO~. o quarto com uotas ·de lOOS, Tt:l. un
portancin de 5:0DOS, e a quinto com ditas de 50$ 
ilas novas de cór l'Õlm, na· de 1 :DOOH, sendo estes 
dous ma~os os ultimas qt\~ cobrião os trcs, e 
indo o maço de notns rõxas com o fun particulat• 
'de podetem ser examinadas no thesottro, vi;to 
que o poYo dcsts ·cidade· •·cpudiava-o.s por sus
peita. ilc f!l!Sns, por tero::m jt\ a.ppMecido na 
Ballia como taes alí>umas dessu cur, tanto assim 
que nes>e mesri\o d1n da reme$Sa o thesonreiro 
Nc•·,, mn.ndou de proposito procum1· al~uma; dn.
queila estampa ao thesoureh·o das rcn<las gerae3 
internas com que compl~ton o t·espectiv:. maço. 
Vê·Stl ainda que duralttc toda u opcr:u;ào do 
ene::t.hotamettto do dinheiro mn questão não se 
deu a circumatancia d., n~p11diar-sc ls.cr~ pO!" 
mão, de fôrma que, mandando o thesoureil"O Ncry 
vir outro pm~ melhor, com esl~ ultimas;;e o seno. 
em o q11al nota-se haver superposição de lacre. 
PundeTo n V. E~. de que os r~~.ctos que venllo 
de falllll" em rcferenci.t a.os interrogatorios dos 
cmercgados a pes~oas que assistirão aquella. ope
raçuo, são contestados ou negados sümentc pelo 
ex -comnmndante, como \"er-se-hn do sons intcr
ronatorios feioos nn. côt•tc c nesta cidnde. 

Á"cercn. de taes divergencias, que na '\'erdade 
são mui importantes pa.rn ·o descobrimento da 
ve•·dade, acareando todos os interrogados, não 
consegui senão de cada um ll sustcntaçiio do que 
jõ. hnviiio dit.o em seus ini<)rro~aoorio5, os ·qunes 
forilo de nm·o como que r~pet•dos e explicado.$ 
pelas circumstnncias que dellcs constiio. Lo::o 
que _foi aberta a latn de que. rall~i, e della tirado 
o ca•xote da remessa do dmhe•ro ao thesouro, 
e reconhecido como o prt~prio pelo ex-comman
dante, foi elle examinado J;lelos ~mpregados o 
mais intcn-egados, os quaes Immed1atamente de
chuai.rão- que a tampa estava vieiad_a por uma 
emenda de madeira ht·anca dil!erente da. do rcs
taute da tn,Jsma tampa e corpo d() cab::oto," pre-
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gnda por nn1 prego d e Paris c grudada a colln, 
assim como dedarárãu havct· D\uito mais mússa,; 
<lU _burn~os de p_reg'?~ do qu~ os que le>ou quand_o 
snluo dn thesom·ann, onde costumn-;;o em cn•
xotcs, ()\\C são pequenos caixões, pt·~gar- se de 
cnda lado dons lJl"<'E:OS s.>mcnte de Paris, o~ qu:te<> 
(]eYeri:10 pro,iuzir oitO n\ÓSS:IS, O que UCJ:'I d<'lllOllS: 
tr:lva te1· sido aberto o ~aixote depots que fot 
conll:tdo :~ guarda do ex-c<>mn~a!'dantc Figudra, 
aindn mais porque n superpos1~a~ d~ lacre guo 
,·ia-~c em ·um de sens scllo~ nao t1nha n nn · 
pr essi'io do si neto, Isto é ,. das a rmas imperiae~, 
tan to que, npl'nas rcconhcc•a-sc nas sn lls exlreml
dndes algumas letras do sinctc o.otigo, o o que foi 
falsificado: accrescentando os ·empregados que o 
c:tixote em questào, tendo vindo do th<:souro com 
moeda de prata, fol nlanda.do no. occ:<~lilo, ass:m 
como s::o tüUos os q ne ex 1st em na tl1esourar1a 
(os qnacs Yi quando ahi fui fazer os inten·oga
torios a srns empregados ~. pat•a o arsenal do 
(!UHra, onde s~o limpo~, r ebaixados quandfl pre
ci5-a-:w !~zel-os n1enora;;;, ou concertndus, de fútmn 
que· da h i ,·ol~ilo como se noYns fossem, sendo n 
1utl. Llciro un)n c n mesma , c não da qualidade dn 
rcfcrhh emenda. Dos exames nns referidas ini
ciacs s. P ., uns letras e algarismos dos ;otulos 
de '111C jl\ tratei, resultou: scgun_do o_ jUl_7.0 ~os 
pcl·itl).,, que aquclln c.;cnptnraçao n:~o o fe•ta. 
pelo escrh·ilo Gonc:ah·cs, c s im por outra pessoa. 

P ondcl'O a Y. Ex. quc, supposto no processo 
em questiio ~m ·11. $ t c seguintes h oL\YCSSP. es
cripta. c a lgarismos de Gonçal\·cs, n quc\n ig~1al
mcntc na occasiiio em sua prescn~a os pentos 
fizariio ~screwr, Icquesitei n<• ios!X'ctor da ihc
souraria di!Tcrçn tc;; cscripl:ls de :Uplonl>e:to o m~
mcrnciio do mesmo Gon-:ah·cs. aftm dos peritos, 
tudo exnmin:llldo c nprcdando, mt:lhormente po
der~m emiltir se\\ juizo . I.'inulmentc interroguei 
o in5pcctot· do nrscnnl de gttcn·n c mestre I'CS· 
pcctiyo d:J. t•fficina Je carapinas ••cerca da ma
nt~ira p<>1·qne ahi .são couce:~tado:; os Cllixucs 
quando d:t thesouran:l para ai11 seJao mano:lac.los, 
e por elles fiz ex:uninnr a t >l lD p:l. do caixot·~ em 
questão, sendo o re~ultado de semelhao1tc f!Xamc 
o se.,.uinte : Que o ~:ówte fo i rebaixado n'.> ar
senal, d"onde sallio para n thesouraria , segnndo 
os assentos rcspcctiYos, no dia 3 de Fe,·~•·eh·o 
ultimo, porém que .sua. tam;n~ cst:'! cm,·ndada, 
cmen,ln n 1\o fe itn no m senal, . isto nii& sõ porq \\C 
lembrao-se do contr:n·io, como porq.ue olli não 
e:-:iste p inl1o d:J. qualidndc ou cür dó da emenda, 
cmcnd:l qne alli não faz-s~ c:m. cou;inlJ:ls, co:no 
são as t~mp::ts de caixotes, cujo serYiCô serin 
igual, se não maior, do que fio1:n_o do 1~ma liQ\":\ 
tampa, c mesmo porque achamo nondnde ou 
dilreren~n no t.raiJ:.lho com que toi e lla feita 
coruporatiY:lmen'te com o do estabclcchnento. 

A ~"p:>siçt1o que acabo de faze•· n '\" . ·Ex. I! 
um fiel resumo das uiligcncias a '1"'-' procedi, as 
guncs constão uo proces.;o que ncstn data passo 
as müos de Y. Ex., a ssim c~nnc n lnta, que C'J· 
brindo o caixote \"al lacrnJa e scllado , nfim de 
V. Ex. dnr-lbes o deslilltl cOnYouicnte, pois pn
rece-me.ser o chcfo de p olicio. incompetente pnrn 
i nstaura1~ processo de fo•·ma•:ilo de cul pn, quer 
contra o ex-commando.ntc, c qucL" conLrn os dons 
empregado,; da thcsournrin: o p rimeiro por.q ue, 
além da questão a decidir, . se tem o !õro mi
litar, 1!-Ccresce que sua :r:esidP.ncia e lugar do c1irne 
pelo gue :P<>t' nmtura. tenha de ser pr ocessado 
niio for~ i:le Pernambuco, c os dou~ ultimos slio 
emp1·egados publicos, que qunnd•) bom·essem do 
responder pelo f;~cto em qucst:io, de,·er ião fazél·o 
per:.ntc o JUiz do dir ol!o. . . . · 

Deo; guarde a V. Ex. Secretaria da policia de 
Pernambuco, aos lO de Maio de 1854. - lllm. e 
Exm. Sr. conselheiro Jqsé .Bento da Cunha Fi
gueil·edo, presidente desta provin cia. - O chefe 
de policin, :l.ui: Ca1·los de' Pait'a Teiocei,-a. 

Sessão em ~6 d e .Julho. 

Sum.r.~mo. - E:rpedimte. - Ordem do ilin.- Or· 
çame11t0 da {a.:ellda.Dis~IU"$0 do S1·. lJJ•an dão. 
- r ocuç<io . - Orramento «a l'cceita. Discw·so 
do S1 ... F.:~·1·a.:: .. 

A' hora do costum~ bz-so a chamada o acbi'io~ 
presentes os Srs. Visconde dG Baepcndy, Puulu 
é an,iido, ::>bchado, Corren dDs ~e\"es, Lim~. co
nego L~al , Ca.rntiro de Campos, Almeida e Albu
querquo, Augusto Cba>es, 'Bandeira. de Mello, 
A1·aujo Jor~t', F crr,'ira ele r\gniar, L eitão da C u·
nlla, Gomes Hibeiro, Go>es Siqueirn,_ Ca\dr~ o 
Fiiio. · J osú Asccnso, Padua Fleury, Lim~ e S1h·a 
Svbrinho, Souza I.eão, Pnuln Santo$, Santos c 
Almeid:t, Scúr n, Teixeira. de Souza, Luiz Araujo, 
Fcrrnz, Bnriio de ::>!aroim, Lui?. Soares, Barreto 
Porlroso, Vieira de Mnttos, Mello F1·auco, Theo
)Jhilo, Edu:n:~o. França, Pacl~cco. Jonlno, .Tf~que~, 
l'crnanoles '\ 1 eu~, Az~rcdo Coutmho, .-\prlgJo Gtu
mariíes, Brusque, Paula Baptista, Pinto de Uampos 
F igueil'tl. .(]e :\Icllo. Belfort, J{-.go Barros, Cu
nh~. Pedreira, )). Ft·ancisco, Dias do Can-aiho, 
Araujo Lima, B•·~tns, ~,·, c Albuqucr.qu !', Paes 
Jlancto, Jlippolyto, Domingues Silva, e Ribeit·o 
de Andradn ; colllparcceudo dcpúis os S r,;. 13t•aa
dr1o, c Hiuciro, o Sr. presidente declara. . auert.a 
n. sessão. · · 

Comptuccem- depois os Srs~ Dutra 'Rochn, CO· 
nogo :i:;ih ·n, F. OctclYi:J.no, Nebias. Sayão Lobo.to, 
Secc", Siqur.ira Queiroz, André Bastos, Jacintho 
de !\ienclnnçn, BernnrJes da Gou>ê:t, Raposo da 
Camara, Barbosa da Ctlnha..Sarai>n, Souz:\ 1\íencle;, 
üosh !\1achado, Pacheco, Liname!lto, Sayão L o
bato Ju.nior, Antonio Can~ido, Henriques, R i- ,. 
beiro da Luz, p ,1ranbos. Hor ta, Canso.ns:lo, T ra
vn..<;so~, FAu~to. Hcndcs d ~ Alm«>ida, Teixeira de 
)!acedo, J~an·eto Pcdro~o, ?.Ingalhiil'S Co.stro, llan
deil·a de ::'1Ielh1, Canuido Borges, PnranagUtl, Hocllo, 
Nabuco, ZathM·ias, l'acca, An ton io Cal'los, ::lant~$ 
e Almei<la. Paula ·Fonsccn, J~>sé !\I"tbia3 e Au
gust'J de Oliveira. 

I':XPE:Dl~:STE. 

Um offleio do Sr. deput;ado Vcnnueio J l).<é Lis· 
bon r.ornmnnicn ndo qu~ por s.e :whae de nojo 
pel~ fnllecimcnto de umn. sua cunhado, n1io pb<lc 
comparecer _pot· nlgnns d ias Í•S scS$ucs.- F aca a 
cnm;u·n intc1radn c mnnda-so desnnojat· . 

S::io julgados. olJjectos de delibcra~í1o, o Yiio n 
imprimir p:u·a entrar nn ordem dos trnbaluos, 
os seguintes ptojectos : 

" A CllllUll"<\ municipal da vil!n de Cunha , da 
pmdncin do 1:$. Pn11lo, requer a. es ta nugustn cn.
mm·a n eoncess>l.o de tt·es loterias cujo produ~to 
se nppliquo '' r~edificat.ão dn igrejn matriz dn~ 
q uclln villo , quo nmeata compl~ta l'nin& se n~o 
fo•r con.ccrtnc.ln qunnto antes. 

" A . commissiio de fl1zcnda, a quem foi pre
santc cstú rel}ue rirnento, considerando que au· 
:.:ilios idcnticos têm sido ·por vezes concedidos : 
que a falta de reparo daquelle templo importnru 
a sun perda eom~;>lctn, e a nccc,;Sldadc de f:u:er 
outro com d ispend1os rnu ito maior es c excessivos 
para os poyos daquella Yilla, entende que este 
pedido deve ser o.ttendido , e pnra isso o11'erece a 

-seguinte resolução : · 
" A asscmbléa geral: legislat iva 1·esolve : 
u A•-tigo unico. Siio ·concedidas 9. eamara mu· 

nicipal d~ vmn. de .cu~b&;. do municipio ·do G~
ratingueta, da provmc1a dG S. Paulo, 8 .lotcnos 
que correr:iõ nestll córte , e cujo ,produeto liquido 
ser:i ap , lieado para. :1. reed4lcaçao da igrejn ma-
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triz dn.quella vills, revoga. 'la; as lei.,; c Jisposiçücs 
<:Jl) contrario. 

" Paço da <:.Unftl·a dos deputadas, 2G t!e ·Jullto 
de 15'.>5.- Silva Ferr~.- Canu:i>·o de· Campos. » 

« A. commissão de íaze,;da 1.~ndo presente o rc· 
qucrimento da ID<)S;\ rcgeJora da irman~ie do 
tiantisSilllo Sacram~nto da matriz da Boa-Vist::. 
da capital de Pernambuco, em qtu solicita a 
concessi!o de umt~ }otcrit~ para reedificação da 
igreja daquclla )natriz; e jult:rando atU!ndivel o 
pedido, é dt> parceer que se lhe defira, c parn 
Isto offereee a seguinte resolução : 

·« A assembléa geral legislativa 1·esol"e : 
" Arti"o unico. Fica conc.-:didil. â 1\\esa da i~

mandade do Santíssimo Sacramento da matriz da 
!rcNuezia da Boi!-·Yistn ch cnpital dn. provincia 
de "Pernumbuco uma lote1·ia quo co•·re.-.1. nestn. 
côrt.e, o cujo prodllcto ltquido será appllcado para 
a reedificn.çiio da igt·eia d~ referida mah·iz, l'CYO· 
~ada~ as leis e di~posiçü~s eu1 cont,·ado. 

" ~~~o dn can!arn dos deputado~, 2G de Julb0 de lS5..1-- Carne•l"O de CamjJOs.- StlZJa Fen·az. » 
« O.s D~s. J~o Fer~eira de Bíttcucourt e S:í., 

1\fala'-l.uias Alvm·~s dos Sautfls, e outros. ft!hos 
e gen~os d<:> finado temente-coronel João Ferreira 
de Bit~encoltrl c Si, tendo nquerido a esta 7~· 
mara. <:> pagamento dos damltus quo por occas1ao 
da guerm da independencia as suas propriedades 
denominadas - Cabrito e lJlantafor_ma.- com a 
occupacão que fizerão dessas propriedades as 
tropas brazileiras, c sob1·e os quaes tinllão sen
tença r~wnhecendo-os a comm issuo de fazenda 
do anno de 18[)3, a que foi nffeeto esta requeri
mento, julgou-o attendi\•el c propôz quo pa.t·r.. a 
seu deferimento se 11doptnss~ uma l'esoluçüo (n. 

.Sü de 18;}.3) que offereceu, na qu.nl se ordenava 
· tal pagamento 

« Entrando porém esta r~solu~ão em discussii:o, 
não foi nppro,·nda, e os ditos peticionarias J:e· 
querelll sgorn de no\'O o dito pagamento. 

" A commissão de fazenda, temia examinado as 
razões dos peticionarias, c o dito parecer e l'C· 
sol-ução off~recidos no anuo passado pelz\ com· 
missão de fazenda daquell~ t empo, pensa como 
clla que os peticionarias devem set· attcndidos, 
e que ê de equidade pagar.Jhes, como já se t.cm 
feito a outros nas mesmas circumstancias, e até 
por damnos nos mesmos predios,_ o damno q!le 
soffrerãa e competentemente provarão : e assim 
offerece a commlS$iiO para. esse fi•n a mesma re
solução que a dita commissão jâ offereceu no• 
refei·ido anno de 18)3, e é n segu.into : 

« A ·as~embléa l~gislati\'il resolve: 
" Arti~o unico. O governo fica autorisodo a 

mandar pagar na fJrma da lei de 15 de No· 
vembro de 1827 aos hel'dciNs de João Fcrreit·a 
Blttencourt e Sá a. quantia de 17:1!02$22!> em que 
se liquidarão o~ prejuízos causados a.o mesmo 
Bittenc(•urt G Sá por accasião da occupa.ção dos 
l!eus en~enbas ·Cabrito e Plantafor>nll, pelas forcas 
que fll.2tuo par~e do exerc!ta pacificado!' no te"mpo 
da guerra da mdepedenCin_. 

« Paco da camara dos deputados, 2G ca Julho 
de 1855.- Ctlrneiro de Cilmpo.r.- Fe1"J"a.::. » 

~ Foi presente· ã commissão da eommeroio in" 
dustt'ia e .Rrtes um officio do ministerio do im· 
perio de 18 do mez ultimo, a que acompanhou 
o decreto do governo imperial n. 1515 de 3 do 
mesmo níez, o qunl approva. o contrneto feito 
pelo governo com o gerente da compalj.hia. Bra.· 
zileira de Paquetes -a Vapor, para irmovação do 
que regula o serviço dos dito3 pa.quet<;s e con· 
<lições á. clla anne~as. 

« A. commissão, tendo e:s.aminad:oa. materia.eoma 
attenção que re.J:uer a sua importancia, e consi-

dcrando as \'lllltagens tao conhecidas d.o\ éoUser
Yl!J;i«l tias linhas t·~gularcs do,; mencionados pa
q uetcs, assim para o norte como para. o !;IIl d() 
impel'io, entende que não ohstante o augmenw de 
dcspeza. ueeessario, nest.: c.a>o, para que o $er
vi~o seja mais Jn·ompto c regulnr, o quo de
manda da parte da respec~iva companhia dolspezas 
mai;; a,·ult;J.das, seja o mesmo cuntmct.o appro
vado pelo podor Jeglslati\'O com as petfUenas 
nlteraçues que a commiss:io passa :t con;ignal.'. 

" A commlssão n:i.o julga conveniente a íst·n
çiia de que trata a condição primeira, pela quul 
podem os Y:lparcs deixar entl'ar nos portos da. 
Parahrha c Rio Gn<o•ie do Korte: a grande 
u.tiiidnde qui! a t·J.'Ia.s ns ['rovlncias result\\ da. 
cntr!lda do.; pnquct<Js a '<'apor nos respectivos 
portos c tão manifesta que a ex.cepçiio a 'lue se 
refere n commissiio não póde deixar de preju
dicai' so\)J·emodo ãquellns duas províncias, ~cudo, 
al~m disto, odiosa sP.melhall~e excepçao por 
offe~det· o pl'incipio de igualdade que deve ser 
mat1tido e fielmente obser\'ado sempre que se 
trata de confe1·ir vaníag:ens ás prf)vincias. 

« Entendo. a oommissão que, nlé'm das pro\'i
dcncias que mui c<>n<'enientell!Gnte tomára o go
verno para commodo dos que viajiio nos paque
tes, cumpre que se adopt~ a medida de proce
der a companhia, de aecordo com o governo, fl 
1otaç;to do uumero ~e passageiros que pôde con· 
ter cada paquete, não se podendo e:.ceder a nu
mero fixado senão em eircumstancias cxtraor
dinnrias. 

" A' \'ista do exposto, c o. oommissno de pa· 
rceer que esta aug~tsta camara alopt~ o seguinte 
proj ecto de resobçiio, 

a A assembléa geral lcgislali v a l'Cso\l•c : 
« Art. l.u Fica approvado o contmcto que em 

data de 2 de Janeiro do corrente unno- fot ccle· 
brado ·pelo governo irnp!!rial com o ger~nte da 
companhia de PaqRetes a Vapor para innova~ão 
do qua regula o ser\'i~o dos m~smos paquetes 
entre a cói'tP. e 'lii'Cl'sos portos do imperia, 
assim do S'Ü como da norte. Fict~ndo igual
mente apl)rO'I"adas as condições at\nexas que 
baixarão com o decreto do governo n. 15l:i de 
3 de Jnneh·o deste anno, com mot!ifica~.ões que 
se contêm nos artigos seguintes: 

n A.rt. 2.n Fic-o. sUp;Jrimida a parte da coadi· 
~ão P, relati\'a :L isenção de poderem os J:la· 
quctcs tlcíxar entrar nos portos das pro'l"incias 
do.' Parahyba e Rio G1·ande do Norte. 

" .Art. 3.• A compnnl1ia, de accordo com o go· 
yerno, proccden·, á lotação do numero dos pa.s
sageiros que ptlde ca~te_t· cada_ um dos paquete.!>, 
náo se podendo ailm1tt•r ma101" nu.mero scn1~0 
em cireumstnncias e~traor<Iínnrins. 

" Ad. 4.o Fícão revogad<J.s toda; ns disposiç~as 
·em contrario. 

" Sala da.~ . connnissues, 2~ de Julho de 1855.
Aimeidt~ e Albuquerque.-T"il·ialo -Silva Fcl'>'u::, 
com Yoto em scparndo.» 

E" tambcm julgado objcctl Je delibcr~iio o se
guinte vow separado. 

« A companhia Brazileira de Paquetes a. Vapor 
dura11te o I.Cmpo d11 conh:11Cio quo finda nã.o ha. 
feit.o o serviço a se11 cargo de um modo que eor· 
respondesse á confiança que n_eUa depositou o 
. poder legislati ... o, não obstilnt~ o grande subsidiç, 
que se lhe deu. 

" E" x-econhecid~ por to.la parte que além de 
máos barcos, dos q_twes apanas àou~ actnnl
mentc se ·aehão em lxlm e~;tado, quer em re
lação ao "tratamento dos passageiros, quer em re
la~ã:o ás commodid.>.des que a estes apresentava, 
que1· finalmente em I'elaç!ío ao G"rande numem 
de pessoas e escravos que t ransportav1/.ll, seu 
serviço era. máo e digao de censura. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 16/01/2015 09:49+ Pág ina 3 de 15 

SESSÃO DI 2G DE JULHO DE 18G5 
« Por outro lado, nu época nctual, se a c•;m

.:unencia fosse aberta, poderia trazer ao pubh~o 
u:oaiol'cs vantagens, e ao estado talvez 1·cduc~"o 
de suusidio. 

'' O wmpo da dura~ão do contracto por demnis 
é exce~sh-_,, c one1·a o estado com despezas que 
ao flltum podcrião ser diminuídas en~ grande 
pr<lp~rção. 

~ Estos t'nzõe;: fnndariiio com ju;;tiça a repru
"Vaç;Do do contJ'ilCLo, mns como torna-se urgente 
<lU e o scn·iço não p.lrú, entendo 1_11c, so se à~prv
V.;lr o Jllesn1o contl·acto} se a.Jopt~ a.s scgu1ntes 
:alt~ra~õcs : 

" 1.• O numel'o dos b!lrcos de Yll!)Ol' qne n Cllm
ptmhitl dev~ tel' disponíveis o em scn-iço c!l'ee
ti ,.o ser~\ fixado pelo g:<>vt:.nlo, Uc ac-êordo co1u a. 
companllla. 
. « t.a O noverno inn. .. "llmentc marcar~\ a força 

<iUC cada barCO uev~ n ter, O minimo de SU:l. Ye• 
locid3.J.c, as competentes accommodaçõ0s para pas
sa~eiros, assim comG aprestos, sobresalent~s. e 
outros objectos indi~pensa.\·eis ao sen co.;tCIO e 
segurança, e o pessoal sulllci~nte e numero das 
pe~soos dtl tripltla.~iio. 

" 3.• Haverão commissücs nos portos. que o 
"0\'N·no jul<'>';U' conYeniente para a fiscnlisaç<io do 
estalo dus liarcr.s, na !tkmn do respectivo con
tracto, da possibilidade <le seu sen·i~o. do estado 
de smls machina<, de sua se~nrnn~n e nccmmno
dacõeR. .:m. relnr:ào ~lo~ p:1~~ngeir~1s, e Hscnli:;ar ·o 
cumprimento da; condiçu~s impusta>. 

« 4.• ~Jo poderúi'i as barcas 1·eceber como pas
sageiros ~scravos,· cxc€plo os que acoinpanbaretn 
seus senl10res, em certo numero, o que o gv,·erno 
lllGI'Cilni. 

« ;),. o prazo un dtll'a•:ão d <> contra.cto fica li
mitado a 6 annos. 

" Paço da cnmam rlos dcputaclos, 2) de .Julho de 
1833.-Si/m F<l"ro.;,, · · 

OHDEM DO DIA 

ORC,:.~ ~U::.~TO D.\ 1-'.\ZE:SDA 

Continúa a discussão Jo orçamen to,Jas dcspczas 
tlo mi11islerio <la fazcndu. 

o ~r. Bl·annt.t:...io:-Sr,. president?, cu nUa 
tornaria a palavra no or~amento da filZCnda,. se 
não lives6e ouvido algnmQ.s ptop:>sições enuncia
Jus nest:~ cosa pelo nobre presidente do conse
lho em J'éln~;;o ao estado Je nossas finanças ; 
ogum·dnria a discussão da rccdt.'\ pnra dizer al
guma causa a respeito della; mas na qualidade 
uc 1·epr~sentantc da nação não posso dcL"a1· 
passar desapercebirlns aqucllns ptoposições que 
1ne so:hão tuuito mal: e tanto mais considero 
1sto in,lispcnsaYel quanto as duas primeh·as Yel'-
1>as d<.J orçamento que se discute são de tal nn. 
tul'ezn que de\·em ti<"M~,.,m·inmcnte <lcspertal' 1\ 

atteuçi'iv i.le todo o bmúleiro umnnte do ~cu 
pniz. 

Vej,\, Sr. prcsident~, que con~ignnmaB annulll
mentc n qtmutia de sete mil· duzentos c tantos 
contos de rO:is pal'a pagamer.to dos juros da 
nossa divida interna e cxtcma, e nüo posso ficnl' 
trl\uquillo sempre que penso na enormidnde dessa 
.cifra, e na infhtencia que ella de,• e tal' na fortuni\ 
puõlica Jo pniz. 

Estamos sobrecarregados <!Om uma divida con
sideravel, c tudo annuncia que ella ni'io dimi
nuir.í, não licnra n1csmo estacionaria, c· pelo 
contrario, ct·escer:\, e talvez em proporcões que 
t.;ndâo ~ comprometter o faturo da nação. 
· Até mui pou·co tempo, s~nhores, en não sabia 
com certezn em quanto orç!wa a divida. nacio
nal ; se me dizia •1ue elta · anJaya por duzentos 
milhões da nossa moeda; mas bojo cheguei ao 
c:onhe~im~nto 'da. tris.te Tcrdade, de que a sua. 

hnportaneia J muito supel'ior 3. ~ssa somma; qui) 
devemos no ~xl<!rior o uo interior, indush·e a 
quantia rcs11lttmte do papel moeda mais de 
l(j;J,IJOO;'JOOS(J)Q; ou pn outra 400 c tantos mi
lhõc.s!! ! 

Uu Sn. DEPCT.~DO :- ~ão póde ,;er. 
O Sn. Br~t:snio : -Não põde ser ? Se o nobr() 

deput..~do consultar os documento,;, c a obra do 
::5r. conde Ponthoz, conh~cerá a exactidão lj.o que 
acabo de dizer. 

Vê-se pol'tanto qne em relação ao tempo de
corrido depois da nossa emancipação poli tiro; 
em relação mesmo ao estado presente do,; nossos 
recursos, nos achamos oberados co•u gTandes 
empenhos. E póde, meus scnhore~. um tal 
estndo de cousas ser lisongúro ? Eu não o 
cr!.!io . 

O nobre· ministro da fuzenda, c antes dellc um 
honrau,> membro po1' l:õ. Pauln, nos dissériio 
hontem, que nenhum rocoio deviamos ter do 
augmcnto d11 nossa d~speza, mas qu.~lqucr que 
po.<s<l. ser o peso , e autol'iC:ade d0 suas palavras, 
e fncil de "er que sempre que considerarmos o 
estado da ·nossa. divida, sempre'qua attendermos 
tl. enorme qnsntin que pagamos de juros, deve· 
remos condemnar uma tal ·opinião, que nenhum 
outro resultado vó~e dar mais do que o compro
mettimcnto' dns fmnn~as do imperio. 

Com etfeito ba~ta CQnfrontrm· os orçamentos 
dos nnnos nntcriorcs, c compnra l-os com o que se 
discute, para chegar-se ao conhecimento de que 
a despcza. cresce horroro:>nmente de tnn p:na 
outro · cxcrciciQ nos diYorsos ramos do scr\'iço 
já conhecido c crcarlo. 

Se pudessemos, meus senllOl'CS, contar com uma 
re cdt>t constantemente p~ogressh·n, c crescente ; 
se nnda ti\·cssemos a l'Cceiar do futuro,. pouc~ 
hnp1·~ssão noo deveria causar 11/]Udla proposição 
do nobre pr~sidcnte do consellw : mas não temos 
110r Yentura motivos P<trn desconfiarmo; de aug· 
1ncnt, da nossa r~ndn 1 Nilo temos razão pa1·a 
dnvidarruos CJ_l1e ella se conserve nos annos se
guintes no pc em que actunlmcntc se acha? Crei 1 
que temos, c de. sobra.. 

Todus sabem quo Q mor pal'te da receita ·ao 
imperio JH'OCe<le dos impost0s de importaçiio c de 
e:<portaçao. A nos.sn exporta.dio ordinariamente 
s~ faz cem os productos que· nos dá a ngrieu.l
t tu:l. Nilo somos um po,·o fnbrieantc e mnnu
factureiro, somos sim u1n poYo a~ricoln, e dahi 
r~sulta que é a Ja..-oUl'a quem aluncnta a nossa 

_exportação, c de,envolYe a nnportn. ç;io. . 
Ora, se isto ti cxncto, c ~e o proprio l::it', PI'C· 

si<.lente do consclllo recon11eceu em outra occn
siàt) que a nossl\ ngriculLttra Yni marchando parn 
um estado cvidcntclllcnte dosfavoravcl pel:l fnltn 
de llra~os, é fúra do du\·ida qne a cxporrn~iio 
deve•·á diminuir, o nn mesmn p1·oporçiio .a im
pol·tação c a rmda J>nblic•\ que àc mnbus resulta. 
Isto u1e parece log1co e incontcst.an~l. 

Nos paizes q11c nlio fllzem dn ng•·icul tum a 
sua unica ronto de rendat pórlo muito ben\ acon
tecer qtlc embora. dimi11Uil a <!xportnção dos pro
duetos ngricolns, se c:on~en·e no mesmo p.! n. 
importnc••o, e consoguintemente n rcud!.l que dellas 
procede, porque o desenvolvimento dns manu!a
cturas, e dos n1·tigos fabricados é em · taes cir
cumstn.ncias quem n11ima o commercio exterior. 

Assim por exemplo acont~ce na Inglaterra e 
n>t !~rança, sendo de notar que neste ultimo 
paiz, produzind~ a exportação em 1858' 1,861 mi
lhões de francos no cammercia especial, mais de 
mil milhões liverão por basa artigos ma.nufactu
rndos, objeeto de pura industria .; porém . outro 
tanto •lào acontece eon:mosco, e por i;so devemos 
meditar bem sobre o e:!!tado da fonte da noss11 
receita, ~ não l!OS arriscarmos a um futuro que 
se nos antolh~ triste c melancolico. " 

E' YCrJadc que S~ Ex. nos· disse hontern q11e 
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dispanbamos de muito credit.o no ext.erior, e que 
est.avamos habilii.ados para. podermos fazer bellas· 
operações, como essa de qne o nobro mi"nistro 
se jaetn ~r- feito em relação . nos empre3timos 
de 1823 e -1824. Mas. poderá. S . .J!.:x. ·garantir-nos 
qne no quinquennio eorrente tae$ opera~.ões se 
possiio l"ealísar. Poderá affii:mar qu.11 mesmo pa
eifi.eadn a Enropa, o estado . do nosso creditn 
permanecer-oi no pó em que foi mantido no quin
quennio que . acabou? E ainda qiUUido pudesse 
eUe .:úllançar-nos i!lto, não s.:ria sempre . triste 
considerar que tenamos de. vll.ler-n os desse ·cre
dito pat·a contrahirmos novos emprestiruos, afim 
de podermos pagar dhidas anteriores, e de fazer 
faC<l ãs nossas crescentes despezas? N'otl>m entrc
t1l.nto, S. Ex. e n camarn, quo no ulttmo quiO:
qllennio, em. qna o. n.osso ·cr<idito so fortalceeu, 
:Dão tinhnmos contra nós as ~uSas de diminui
ção dos productos agri~:olas, que princi.pião a 
desenvo\"ver-se ; possuíamos :nmn cocsideravcl 
pot-çiio d!) braços em consequencf11 da e:>tpDrta· 
ção de africanos havida nos arinos anteriores ; e 
foi este sem du\"'ida o m·otivo do augmeo1o do 
.nosso· commercio exterior, e do srand·e conceito 
qu~ adquirimos nas. praça~ estrangeirns ; mas hoje 
as circumstâncias "são. diversas ; muitas fazendas 
de cafii no sul, .c de ass~ca.r ao norte do im
perio terão do cabir por falta de "braços, e então 
a nossa receita, e por coni!egainte os recursos 
com que contamos para sustentar ··o uosso cre
dito no exterior, hão de necessariamente diminuir. 
. T enho feito estas observMões, Sr. presidente, 

para ·chegar ãs seguin"tes conclusões, que mo pa
:recenl intuiti \"Bs, .e .de. evidente vn·d>lde ~ocial, 
e vem a -s er que cumpre pOr um para.deJro ao 
desenvolvimento do fttAccionalismo que parece 
·querer devorai" toda a renda publica do Brazíl; 
que convtlm fazer con·vergir n nctiv~daãe :oacio" 
nal pat'a o trabalho, c não alimentat· esse func
cionalismo que se julga cada din indispens avel, 
que csda. dia vai ct"escendo de um modo v erda
deiramente assustador. 

Mas que.! Debnld~ eu invOco n o.tteuçiio do 
nobre ministro sobre este ponto. S. E:oc. j á nos 
·dedaróu que ·o (unccionalismo no pé em· que se 
-ac.ba é necessa1·io pa ra a arrecadaç.to da •·enda, 
para os diversos .l!erviços do .estsdo; e . aquelles 
que o apollo entendem que· quando elle f<1lla 
Dão é ·licito duvi~_ar ; ·no ·emtsoto sempre direi 
que- não contesto que a machina social não possa 
!nnccionar sem · que hajã.o servidores que se em
preguem n·os seus dífferentes serviços ; mas que 
não ·udmltto que deixe de ser um grande m:~-1, 
uma calamidade para o pa iz esso e~agerado e 
desproposita"do numero de funeeionarios pub:ticos 
c]Ue .absorvem n· sua reljda. Uma repartição, por 
e>:em_plo. ·que ha bem poucos annos -tinha. lO ou 
12 empregados, conta hoje 50, 80 e 100 I E se 
continuQr essa ·pl"ogressão, e se a r eceita dimi
nuir, como devemos esperar, a qne estado nos 
redu:&iremos ? Em qne situação entregaremos o 
paiz aos nossos vindouros '! 

Gomo poderemos pagar a gtRnde divido. que 
HObre. nós pesa ?~ Como mesmo poderemos satis
fazer a esse exercito de empregadoa publ.icos quo 
parece cobrir a superficie ào fmperio? 

.Senhores·, esi.a cspecie de epidemia moral que, 
aooroçoada pelo governo, ~·ai lavrando entre nós, 
e tanto ou -mais funesta do que as epidemias 
pbysieas .- se esta.S estragão ·.o corpo·, aqnella 
ame$C}UinÍla o espírito, enerva· a actl9idaae, e 
p1raly.sa o desenvolvimento da riqn.eza publica. 

Possuindo um paiz, .cujo !Íolo é de uma im-. 
mensa fertilidade, e que encerra CID eeu.seio abun
dantes riquezas, é para deplurar: que "o governo 
em vez de animar a exploração dessas riquezas, 
de auxiliar e "desenvolver ·as tendenl:ias para a 
indll$tria, se limite ·a augmen1ar· as molas da 
macbina · administrativa em de trimento daquelles 
quo se applicão ã nela laboriosa dos ·campos. 

TO:UO 8. 

A conseq.uencia desta estado de causas ha de ·ser 
nccessanamente má, e põde-se dizer que .ella 
jà principin a manifestar-se de um modo muito 
sério. · · · · . 

Aogment.áriio-sc os . orden.adº!> de al;;uns em
pregado>,_po•· cs:empl~, jlos. m·agtstrod~s, ~m. ~o 
da carestta das subststencu~s· e de outras· cau.sas 
que faz~m com que se não possa -viver-. hoje 
COin !>OUCO dinheirO ; as demais classes de CID· 
pregados r eclamlto, allegando os mesmos motivos, 
e estão no seu direito : o que fazer pois ? Não 
attcndêl-os ? Ha: uma injustiça clamorosa que: terá 
de derrnmal' o descontentamento p?r grande parte 
da sociedade , ·que se acha abysmada na mi:;eria. 
A.ugmentar-lbe; os venciment.,s ? E' C:rea.r emba· 
_r,lços que na forças da receii.a publica· nil:o po
der:íü support.:l r. E tudo isto d'onde procede ? Da; 
maneira lotlca por que· o go,·erno tem -procurado 
desenvolver o funcctonalismo, do modo Indiscreto 
por que elle, em vez de proteger a agricultura c 
commercio nacional, tem feito da~ d issipa;ões. 
do patronato, e da a filbadagem o fundo da s.ua 
politica e lUa rcha administrativa. · 

Ru quizera pois que o nobre })residente do con
selho·, usnndo do· seu poder, fizesse suspender 
a torrente de" tQntos males, o rcduzis5e a socie
dade a suas ·condi·;ões normaes, sem as quaes é 
evidente que não poderemos ter um. bom fllturo ; 
mas · cr eio q:.~e s. E~. tambem se a.ch'' contami~ 
nndo do mesmo mal, e a prova está nos seus 
proprios acto::~: . .. ~--

A alfandega da. -cõrte, por exemvlo, já tinha 
=a legião de empregados q~e hav>.ão !eir.o todo 
o seniço nos annos de maior arrecadação ; não 
obsta.nle isso porém o nobre .minist•·o lembrou
se de augmental' o seu pessoal, .e. a~sim o fez ! ! 

Ora, uo presente, e para S. Ex , 1sto é muito 
bo~n; porque faz crescer a sna clifP-tella, e ad
qmrir novos adeptos que a applaudao ; mas deve 
lembrar-se que o homem _publico ~ão vi-:e só para 
o dia de h oJe , vive tambem para o íuturo, que 
o tem de j ulgar, e que p or ccr~o. lhe n ão p er
doará o hav er sacrificado a inter!lsses passsagei
ros o bem estnr das gerações vinJ.ouras . . 

A.s verdades que acabo de enunciar, Sr. pre
sidente, .não esGapáritO á penetração do Sr . conde 
Ponthoz, pois que em·.sua obra so~re .o budjet 
do Brazíl, lastima a. tendencia :do nosso ;;ovorno 
para e5gotnr os recursos nacionaes .••. . 

O sn. s~:,\n.!. : - Quanto a mim a melhor co usa. 
que e1l"e diz, é a sarabanda que passa aos ma
gistrados. 

O Sn. :Sn.~-..:DÃO : - . . . . e pois cumpre que nos 
opponhamos a ist.o, nós que roprescntnOl.os os 
intel-esses collectiv'ls d& sociedade, que somos 
os eleitos da nnçlta, e sobre quem pesa :1. tre·· 
menda r esponsabilidade do seu futuro • •• 

O Sn. AuoosTo I> e OLtVeuu. : - O mal é da e;.~· 
mara e não do goveio.o. 

O Sn. BttA~DÃO : - Se no principio de toda e 
quo.lqncr s~sslio legislath·a o minl3tro da fn.zenda 
apresentasse 1\ cnmllrn nm11 minuciosa e>:pliGa
çao do estado dn nossa divid11, o dos encargos 
que n css11 cpoca pesarem sobre o thesont_""O, com 
as cifrns respectiva~, estou bem panuad1do que 
clllt níto !cria tilo docil em approvar tanta~ pen
sões e aposentadori<ls como approva. (Jlpo~allos.) 

Vota-se em geral uma pensão ou uma aposen
tadoria, entendendo-se que no grande occeano do 
thesouro publico nenhrun vurto fn.z a despeza. 
quo s e approva, . o · no cnta11to r.lio 86 .lembriio 
os que assim. proceCfem qu~ o paiz j á se aeha, 
mais que mwto compromett•do. . 
· O Sa. DCTRA. Roeu.\:- Agora Tanlos me.\horar 
muito, porque se acabou com o escrutínio se
croto .. 

O S:&:. P.u:s BARRETO : - E saber qu~m -vota. 
~ -



Cãnara dos oepllados - lmfl"eSSo em 1610112015 09:49- Página 5 de 15 

306 S~SSlO E)l 26 DE JULHO DE 1855 
O Sn. Aum;STo DE OLI\'ElR.\ : - O erro estâ. na. 

camara. 
O Sa. Ba10tnio :-O erro princip:a p elo go

verno, que ó quem ccmcede a pens~o na mnior 
parte dos casos lndeYidamente ; a camara o con· 
tin~a ; ambos pois silo c,o·l'éos.. . 

Proseguindo porém ::ir. pres1dente, nas mtnhas 
re!les.ões entendo. que se o nobre presidente do 
co::lselho q uizease •fll2er economias, como o es
tado do palz reclama, as podia fazer.. . . 

UxA. voz:- Mostre em que verbas. 
O Sn. BnJ..-mlo : - Eu apontarei. 
TlJPI>{ll'aphia n acicm al. Principiando por esta 

verba, ::>r. pre~idente ; considero que clla é onerosa, 
e mesmo inutil. .. 

0 Sn. PRESIDENTE DO CI)!>SELRO : - PrO'I'::IVel
m ente não examinou o negocio. 

O SR. B~-mio : - Mostral"lhc·hei que es.a-
miuei. . 

Vejo, senhores, q.ue temos uma typographia. que, 
segundo me infonnãrão, custou lOO:OOOS, que todos 
os nnnos consignamos no orçamento para. ella 
a quantia de 50:000$, e que entretanto só o no
bre ministro da fazenda, talvez pelo lon~o ht~;bi~o 
da 'ida publica, !óra quem mandãra tmpnnnr 
alli o seu r elatorio ! ·.roaos os demais recorr~rão 
a typographias particulares ... 

O SR. }'. OcTA.Yaxo :-Mas todos os documentos 
for :Io impressos na typograpbi.a nacional, . 

O Sn. BnA..~n:io: - ••• não obstante existir uma 
portaria do governo mandando que todos os actos 
do poder exeeuth·o e legislativo scjão impressos 
n a typographia nacion.s.l tl Ora, . dado este _facto, 
não me parece que haJa econom111 em contmuar
mos a -.-otar para uma tal consignação. 

O Sn. Pro:siDE~'TE I:>o C oNSELHO : - Agor!t Yeja 
a r eceita. · 

O SR. BRA..xn:A:o·: - Lá. irei, por agora per mitta
me que continue no terreno em que n1e acho. 

Tenho, Sr. presidente, perguntado a diversos 
porque motivo os trabalhos do senado e do po
aer executivo nii:o são ÍIJ!pre>sos na tynograpbia 
n acional ? E até h oj e "Diit> se me tem aado lJ.Rl& 
ra1;ã0 satisfactoria. A camara creio · que t~rá ob · 
sen·ndo que o.> Jlrojeetos e resolu~ões >inilos do 
l;enndo e os· trabalhos do poder executivo não 
são !Inpressos na. typographia. nacional, mas en1 
typograpbias particulares, cujos donos ~em du
v ida não os imprimem sem um pagamento, e 
entretanto temos uma typograpllia nacional, e 
t emos essa portaria. · · 

E stou persuadido que os r elatados dos outros 
-ministerios, alguns dos quaes siio bem·~·olumosos, 
cotno o .da justiça ; que mesmo o da r epartição 
das c:>btas publicas, que tambem í oi impresso em 
uma typographia particular, devião ter eMtado 
grandes sommas, e neste caso não posso deix.ar 
de pergUDtar ao nobre ministro da fazenda por 
que razão não obstou a uma tal desl?eza ? Se a 
typographia nacional não pMe imprinnr os netos 
do poder e~ecuttvo, do seuado,. e os relato1·ios 
dos nobres m(ni.stros, mclhc.r ser:i. que se acabe 
cem ella, e que 59 decrete uma verbll. para a 
impressão desses acto~. est.abelecida a concur · 
rencia, dessa. fôrma nprove!t.ariamos melhor os 
100:000$ que estão atli empat.ados, e J!Ouparemos 
p or· meio da . concurrencin ~:randc parte dn des-
peza que actualmente se faz. -

Eis uma. economia que eu reputo a ce!taYel , e 
como esta muitas outras. 

Diz porém o nobre ministro da iazenda que 
se a t.ypograpbie. nacional- fa7. de despeza 60:000S. 
l em lambem a r eceita de igual Quantia. Pois bem ! 
seja assim ; ma.s, pergunto, aonde está o juro· 
do capital empregailo, nesta typograpbia? Se eHa 

r ende tanto quanto despende, de qne nos serve 
termos alli empatados 100:000$, c além disto gs"
tarmos todos os &nllOSJ 50:000$, a mais a impor
taneia dos relatorlos dos Sl'S. mini~tros ' Me pa
r~, re pito, que fóra mui lou.,-avel eeonomia 
supprimir semelhante verba , e dar out.ra direc
çào a este ramo do serviço publico. 

Passando adiante, Sr. presidente, direi que não 
puda deixar de contristar-me quando ou..-i o nobre 
ministro dizer · hontem em resposta ao honrado 
deputado pela província da Bahia, qno julgna 
in<.lispeosanl o augmento do pessoa l do thesouro 
publico l · 

·O SB. PBESIDK!>'Tl> I>Q CoNSELHo :- Nlio chegQei 
a esse topico. · . 

O Stt. Bt<-~snl.o ,_y_ Ex. disse alguma eousa a 
eSI.$ respeito. 

O Sn. PnESIPENTl', J)Q Cox:!Ji:LIIO :- Não, senhor; 
não t.h-e tempo parà .:chegar a este topico, porque 
a hora esta..-a dada. . . 

O Sa. BRANDl o : -Então o· disse em um aparte 
quando fallava aquelle honrado deputado ; mas. 
seia como f~r, o .coso ó que .· V. E:<.. tem ·a idéa. 
de augmentar o pessoal do thesouro. 

O Sn. PBUIDEl---rE no CoxscLuo :-Tenho. 
O SR. BR.~KJ>ÃO :-Eu não possuo conhecimentos 

especiaes a .respeito dessa repartição; mas tenho 
ra.zão e posso raciocinar. 

O Sa. PnEsiDli:l\-rE DO CossELHO : -Isso niio 
bMta. 

O Sn. B llA...'(l)lO : -Entendo que aug01entar o 
pessoal do tbosouro, com a. dcspcza que ellc jí. 
faz nctualmente, e mesmo contrn as p.-evisões 
da lei, e do m inistm q ue féz a reform o dessa 
repartição, c que se satiSfez com o pessoal que 
OI' O. €~iste. • . · 

O Sn. Pnl!StDJ::~'TE no CONaELRO : -Pelo contra
rio ; era um ensaio, e o numero dos emprega
dos · n:io esta Ta fixado delinitivll!llentc. · 

. O Sa. Bn.t.NPÀO ;...:... ~ . entendo, digÓ eu,"~ue fazer 
isto, importa o mesmo que.,niio saber apreciar a 
nossa situação, e querer aggraval-a Cada vez mais. 
· Por este modo o mal. do 'fanccionalismo irá 
em \)regresso, e as algibeiras dos contribuintes 
ficar aõ csgot.adas ; -e jt\ '}Ue falto sob1·e este ponto, 
a camara. me permittira que faça ao nobre mi-
nistro uma. pergunta.. · 

Cons.la,-me que pelo tribunal do thesol.tr4 farão 
expediW&s ordens para. as provincias afi m do se 
revert:m e~ecuções que se ·achavão ·findas , a pre
tox;to de q ue de a lgumas se. nito haviito pago os 
juros em wna. certa ·épõca. 011vi m esmo pessoas 
que nos tempos passa(Jos tinhão sido devedoras 
á fazenda. publica na minha pro,·ine ia, clamarem 
contra isto. Existia. alli uma commissão da res
peeth·a. thesouraria . examinando o eartorio d :>s 
feitos da fazenda para a veri8.~ão daquelle ob
jecto. Não vi a ordem do thesouro, embora n. 
tivesso pedido, mas creio que· o facto ti ..-erdaJ.eiro. 

Ora, Sr. presidente, se · isto é· exacto, me pa
r ece que o tribun:1.1 d o tbesouro não o · podia 
!azer ; mu pareee ainda que · o n~bre miuistro 
no interesse d;> ftseo, e na ·necessidade de obter 
dinheiro, foi muito além daquillo que se .n.cha 
estabelecido n a nossa ' lei íundrun.:ntal. · E c.:Jm 
elle ito, o ~ 12· do art. 179 dá constii.uiçiio deter
mina que se nã.; possão fazet• reviver processos 
findos ~ ora; se essas execuções se · achavllo e4>n
cluidas ha 8, lO e mais annos : s e os devedo
res esta. vão quite.s .. com a fazenda publica.· e se 
havia decorrido esse esp.açocde tempo Sf!m ·qne a 
mesma fazenda se julgasse com - diraiLo a fo.t:er 
r est.aurar taes processos, como. é. quo o n.obre 
ministro se considerou .autorisado para. assim 
infriDgh: u.m preceitO con:ititucio!13l ? · 
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o s~ TAQIJ~: - s" íor:io abS<Jlvidas dos ju~ 

l'OS... . 

O Srt. B~o:i.o = - O aparte do nobre depu
~o é de JUnscoosulto romano. (Risada$). Pela · 
m•uha parte entendo .. que taes execuções fln
das como se achiio, .não podem mais ser' tra
zidas á discussão judicial sem notoria infrac
ção da no~sa. lei fundamentaL 

O Ss.. Ps.r.:stUZNT~ no Co-:tsl\:t.HO = ~Isso é de 
esame do poder judiciario. . 

O S& Ba.u>nlo : - Proeedt.ndo ssstm, o the
souro ·p6de fazer revi..-er . .quanto~ procesMs fis- · 
CIU.'S se ncharem conclui-dos, e ·DC$te . caso de
verã mandár dar busca em todos os eartorios 
do imperiv para snoi&r•se e OQmplcto.r " sua obra. 
Pe•·dõe·rnc o oobro ministro qne lhe diSSo que a 
sua opinião só poderá fazer peso na consciencia 
daquelles que o apoião. 

o ·sn. TAQUES: - De tcdos. . 
O Sn. BIUNDÃO:-be todos niio ; eu por exempll> 

a condemno como _contraria ó, c<>nstituição, que 
veda fazer prosegutr, e rev<!r processos findos ... 

OSn. PnEstDENTEDO Co:>~BEL!Ío -Nem revêl-os? 
O Sn. BnANOÃo:- E o que é · exac.to ê que 

nunca os o~tcccssores de S. Ex. tivcriio esta 
lembrança ; nunca. derão este passo.· 

O Sn. Pa.ESIOENTé DO CONSJ;:tliO: -Q11e passo? 
O · lõn. Bn.\~D:to : ~ O de mandar continuar ex!l· 

cuo:;õcs acabadas. · 

O Sn. PRI':SIDENTE no Co~St:LHO :-Vio a ordem? 
O Sil. Bn.~NDÃO .: -Não vi, cJmo l~ di!OSe, mas 

sei que nma commissão existe proced~ndo exame 
nos processos naquelle · intuito. 

O SP •• PnF.SIDENTE oo CoNSELIIO : -.E' preciso 
saber para que fim. 

O Sa. B!IA.NuÃo:-Ncsta oceasião sr. president.e,'nuo 
posso deixar de dizer duas palavras a respeito do es
tado das repartiçõds fi.scaes que àrreeadi!o os 
direitos de iroporlaoão e exportatào. E'. extraor· 
dinario que ·tendo-se ·augmentado os ordenados 
dos empregados do thesouro em uma proporção 
q11e mostrá niio J)Cquena li~ralidade, se con· 
sen·em os das aJfandegas com vencimentos · que 
necessariamente os devem :reduzir· a . uma con
dição tristíssima. Um guarda com 400/1 de ·arde· 
nt~do obrigado a um trabalho a tarado · e que·· 
demanda esforços eorporaes e boas qualidades 
cívicas, no estado em que actualmeote se acbiio 
u sub5istencias, é com efJ:eito nma calamidade ! 
E no emtanto ü ~las mãos desse·· guarcla que 
passa a_ mai<?r. parte das rendas das alfandegas; 
tí essa espec•e de empregados que está encarre
gada de zela:r, de vigiar para q11e os -contra
bandos se não !ação ; são elles que, a quere
rem prevaricnr, o poderiiio fazer mais do que 
qaalqner outro empregado publico. . 

Helborar pois a ·5ua condiçilo seria un1 acto 
do verdadeira justiça, de boa administraçlio, isto 
i: o que devia o nobre ministro fazer, e niio 
nngmentar o fnncc!onalismo como pretende. 

Sr, presidente, vou· concluir as minhas ob.:~er
,·ações peJindo ao nobre ministro da !azendsi 
uma. reparaçã~·. um acto reclamado _pelo dever 
da honra. Houve na minha provinc1a ·· um em- . 
pregado na repartiÇão da alfandega <;~ue desen
.,·olvia no seu emprego toda a actiVIdad~ •. que 
servi11 como pôde ôem servir um bom empresa
do publico . no Bl'tWI, que, além da- assiduidade 
e zelo ·. no cumprimento. das obrigações a seu. 
cargo,· tinha servíç95 anterieres que devião me- . 
recer . toda a. .attenç:W do governo. &~se empre
gadQ teye a infelicidade de .querer . ser :teloso 
com . dignidade: iDoorreti. no. desagrado dos. agen-

tcs de uma potencia. estrangeira, e adquirio esse 
desa!;!ado no c11mprimento de seus · dm·eres. As 
qu~to~s qut:. se suscilárão por oceasiit) da. :lls
cabsaçao · a Ot>rdo de alguns navios · in<>lezes 
vierão ter ao governo imperial; e e.otc 0 como 
consta das notas do . Sr. ministro dos ~e"ociOs 
estrangeiros daguella época, que então. er:\ 

0
0 Sr. 

ma-tquez de . Ohnda, respondendo ao plenipoten
ciario da Grua-Bretanha, .reconheceu que aquelle 
emprel?ado havia 'bem procedido, havia desem- . 
penha.a.o suas · obrlgaçves, havia-se portado digna· 
mente nos conllictos 9ue ~e derlo ; mas sem 
embargo disso o demittiO 1 ! ! . . 

Dada a. demissão, esse e1nprega.do cheio de 
honra e de se1:vi~ · recorreu ao m~o gover
no para que o mandasse responsnbilisar afim 
de que fi~sse desyanecida "Da opinHío publica 
qualquer •mpressão qne por ventura pudesse re
sllltnr dt~· sua demissiio. Até hoje pc>rém esse 
requerimento jaz na pasta do Sr. mini3tro da 
fazenda!! 

Peço pois · ao nobre ministro que examine esse 
negoão, que atl.enda. â suppl!ea - daquelle . vres
tante ci~ailão. Entendo que _ o governo está no 
scn direito demittindo a qualquer dos empre.-.a 
dos que são de m3ra confiança~ mas não cÕn
cordo que elle p ossa lançar o desar sobre a 
conducta de um homem que tem Yivido com 
dignidade. e que _tem direito a ser bem consi
derado. Requerendo o empregado demittido um 
processo para a aYeriguação do seu comporta
mento, o "Overno não s~ pó..te negar a isto ; so 
se nega, ~ injusto, niio tem consciencia de sua 
nobre ·missão; a v ida inteira. de · um homem, 
seus serviços, sua dedicação tém muito valor, e 
por 'isso não se lhe póJe negar . que os r e i
vindique. 

O empregauo de que rallo é o Sr. major Flo· 
rencio Josê Carneiro Monteiro ; era ajudante 
do .guard:l mór da a!fttndega do Recif~; foi de
mittido, requereu ao governo como di~s~. para 
que mandasse involStigar o seu procedimento pelos 
meios regulares , e reparasse a injustiça que lhO! 
fez ; porétll até hoje não foi despachado o seu 
requerimento. .. · 

O Sn. T.,Quts : - Se era empregado de eonfl
ança não -precisnva de processo: a. demissão era 
att 11utum. · 

. O Sn. Bn ..... .._D:to: - Pois M e· se negar a um· 
empreg~o qualquer que soirre uma demissão, a 
qual p<x1e se1· inl.erpretada Ge uma :maneira desfa
voravel, põde-se negar digo, o direito de requerer 
que se lhe mande formar um processo, e inda"ar da 
sua conducta? Nii:o '.vimos no Rio de Janeiro 'aar-se 
um facto desta ordem~ Não foi . demittido um 
eheíe de policia ha .4 ou 6 a.nnos, e depois U.a de
missão não r~quereu ello que o governo o man
dasse processar 'f E esta sup(>lica niio foi attendi
da? Pois só com o Sr. major Florencio é que se ha. 
de proceder de outra l&nna ! Diga o -nobre de
putado que o govtrao sabe o papel que represen
tou nesse ne;oei'l, e q__u'3 por isso recúa diante 
dCl qualquer mvelõtigacao q_ue seja solicitada pela 
victima Cle prepotencia. bntauiea. 

Com este pedido concluo o meu diseu1'SO, Sr. 
presidente, agradecendo á ca.mara e a V. Ex. a. 
mdulgencia e ·bondade com que me ou"rirão. 

VoZES :·-Multo bem, muito bem. 
. O :Sa.. Com:oo LE.U. obtendo a · palavra· pela . 

ordem requer o encerramento· desta discussão. 
Ap~rovado este reque1·imento procede-se' á votação • 
e sib apptovadas todas as v erbas do orçament()_ 
da d~speza do ministerio da (azenda. 

. ORÇ.\XEXTO D.'- lU!CEITA.·. 

O sR. p,,ESIDE.'iT-E : -A discussão do. art. à;. 
fica. ;uliada para· depois de _ dis.cuti<io . e yotado o 
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art . . 9->, porque el!e não é mais do que o resul
tado d~ somm:J. geral das d ifferentes verbM da 
receita de que trata este artigo. Está p ortanto 
em discussão o art. 9.o 

Differentes senhores pedem ::1. palana. 
O Sn. Pru:siDE.'<:T:E: : -Tem a palavra o Sr. Li

vramento. 
O Sn; LzvnA.l.IE."To :-Cedo a palavra. 
o_ Sn. P.RESll>El'iTE :-Tem a pala na o Sr. Fer

raz. 
o Sr. Fcrra:o: a- Sr. presidente, na discus

s;!.o da receita força e que eu me occupe alguana 
cousa com as respostas do nobre mtni$tro da 
f:lzenda dadas a algumas perguntas que lhe fiz. 

Uma destas perg11nlas versou sobre a conversão 
em m~da ·de ouro e prata ·pertencentes a par
ticulares existentes nas êah:.as do d.;:posito pu. 
blico, na fórm:t da lei, crdio que de 1$}0. O 
nobre ministro unicamente se dignou informar 
que a lei tinba sido executada na córte, mas 
nada disse sobre a sua execução nas províncias, 
e nade. pôde dizer ácerca do quantum que pro-
duzio essa conv~rslio. _ . 

A ausencia destas informações delata que não 
houve escriptui"açlto a este respeito; e esta es
cripturação é in..!ispensaYel, tanto ma!s quanto 
a e:Jo:ecu~.ão dessa lei póde dar lugar a l'eclsma
.;ões das ,J.lartes q!le tinhâo joias de oum e prata 
em depos1to. 

E tanto mais se tornão necessarias essas infor
ma~.ões e essa eseripturação quanto é precisll ava
li:u' qnal o producLO não só da sr.nhoriagem, mas 
ainda o que produzirão essas joias em vh1ude do 
quilate do metal respectivo. 

Se o nobre ministro actualmente niio tem esses 
dados, eu como deputado lhe requeria que man-· 
dasse proceuer a um CJ>.ame m!nucioEo a este res 
peito, e que mandasse escriptut·ar o que pude3se 
ser escripturado, afi•n de que no futuro se pu
desse t er esclarecimentos sobre uma materia 
t :io importante que diz respeito · a interesses ín • 
dividuaes. . · . 

Relativamente a outros objectos o nobre mi
n istl·o se dignou dar-me os esclarecimentos que . 
pedi ; um ponto, porém, é digno de contesta
ção: esse ponto v ersa sobre a operação de que 
o nobre ministro se gloria- a prorogação do 
pr:u.o .:la nossa dh•ida externa. contrahlda em 
lSiH. 

Sr. presidente, com a leHm·a quo o nobre mi
nistro fez , e de suas pa1aYras, e~ colllgi qne 
"niló houve empenho em contrahir um em_()resti· · 
mo, e os factos o demonstrito. Se os possmdores 
dos nossos títulos de diYida puderão congraçar-se 
J:lara essa prorogação, med1ante o antigo juro de 
:> %, natnral era que qualquer empresL1mo se 
pudesse contrehit' na pmça de Londt·~s . Se o s. · 
nossos t itulos de divida esta vão na razão de 91, 
c elles cedêrão a prorogação na razão de 100, 
a camara Tê que podia obter-se um emprestimo. 
E o obtinha nessa época o conde de Montemolin; 
obtinhão outras l!Otencias ; e, senhores, o Brazil," 
tão acreditado, nao poderia. obter um emprestimo 
vantajoso? · . 

E foi de grande ponder~ção .essa oper~.iio. 
Como o nobre ministro _confes;oou, vio,se o nosso 
~ncarregado em Londres na necessidade de aba
far a imprensa,_ v!o-se depois o n obre ministro 
na necessidade de retirar do· mercado t itulos 
dessa . mesma divida amortizand<>-os, como .aqui 
nos revelou 1 · 

As circumstn.ncias, senhores, nüo erão tiio des
faYoraveis como o nobre ministro de~creveu. A 
gue~ do oriento tin_!la produzido n~ ,·erda..de 
desaruntu nas transacçues; mas, Sr. presidente, 
quando titulos como os nossos conseguem grande 
credito, quando <.l capitalist.o. tem ~Segura t\ exe-

culfto ~~s compromissos .. do deYoo•>r, qua.~s·1uer 
que ~l!;ao :n ctrcumstanc1as da g11erra, os em
pre3ttmos sempre s. obtem, e os obtem as pro
prias 11ações beltig~rantes· ainda. nas data> de 
t·ecentes . revezes ; e ãs . vezes •.. senhores. de re
vez~s CUJOS r~ultados . não se podem Gjuizar. 

Que a med1da não era conformo n ossos inte
Nssns o dignidade todo o inundo 6 reconhece. Se 
n.)s d evíamos na raziio de 91, e · etreetu.~mos a 
operação na razão de 100, cert_o infringimos o 
contracto que no~ mandava pagar como? Pelo 
preço marcado. Ro11ve um abatimento, . í<>i-nos 
{a,·oravel; mas o nosso credito podia ·padecer; 
e porque uiio padeceu? Porque felizmen. te os 
erros d e uma ndn\lnistral')io não destroem o cre
dito estabelecido pelas administrações anteriores, 
porque senhores, o futuro do Brazil, o ee11 estado 
p:;:reoe assegurar aos nossos. ~redores a sua in
<iemnis:v;ão, o pagamento do juro. 

Perdóe·me a_gora. o nobre m inlstro que lhe diga q 11e 
por essa rap1da leitura que !ez eu. colligi que o 
nosso encarregado em · Lõndres unicamente se di
rigio n dous capitalistas ; e quaes, senh~res? 
Aquelles q11e por serem os nossos commissa
rios .. . 

O Sn. Pm;;siDEXTE DO Co:s:s.e:r.uo : - Rothschild 
não é no3so, eommlssario. _ 

O SR. F ERRAZ :- Quem foi o commissario do 
contracto de 182~ ? 

O Sn. Pm::srDÉ~TE no Coxset.uo :-Foi contracta-
dor e n 1io commissa.rio . . 

O Sn. F.~::nn.~z :-Por via delle é q11e se raziiio 
todas as transacções. - · · 

Senhores, ha ainda outl'a circumstancia; em 
taes casos nãco _se déve. bater só em duas por
tas, e sim em mals: e parece-me ·quo · o pensa
mento semp1'e fixo foi levar-se a eff~ito esta me
dida, pol·q_ue niio consta que se tomassem outras 
providenctas. -

Faço apenas estas reflexões. o facto está con.
summado, e f~lizmente clle não nos praJudicou, o 
c1·edito do B1·azil é s_uperior a . tudo Isto ... 
. O nQbre miillstro me permittirá q 11e en rcfiicta 

sobre. a posição de nossas, províncias, e princi
. palmente em relação á. província da Bahm; em 

relação ao mercado monetario sente-se ahi uma 
grande falta de .moeda. para. .os trocos .• • 

O Sa. DoTRA. .Roctu : ---Apo!ndo. 
O Sn. Finn.u: :-A'õ ·c.edul!tS de dez to:>tõ~s. estiio 

em tal estado de dilace1·acão que il~o inspirilo 
confiança; essl' _estado. de dilaceração _ é tal qne 
anima ao fa.lsificador, e nenhuma -providencia se 
tem tomado sobre um tal estaJo, e dahi resul
tão as difficuldades nas .trausacções, as difllcnl-
dades nos trocos. · . 

Senhores, são um grande mal para uma praça 
como n de minha :{lrovincia essas diftlculda.des 
que acabo da menc1onar, e eu não tenho em 
vista senão pedir e instar .com o go.,erno impe
ri91 quo d~ attenção 11 esse estado, e d~ ns pro
videncias . .que silo nece~snrias. A eroaçito da 
caixa filial âo banco do Drazll nito é ,Sllfficicnte 
para !azQr desapparecer ta~s difficlll.iadcs; As 
notas que essa ea.!xa tem de emittir s~o de lOS, 
a carencia. de moedas p~a. troco seria a mesma. 

O csta1o do · eommercío no interior das ·pro
víncias ó ainda mais miseravel, abi córre ás 
escancaras· a moedi. falsa, as transa.cções ·_se fA
zem com abatimento é com conhecimento da fal-
sidade. . . · 

O Sn. RxllEIRO :Di: A!lioru.n-._ .dá mn aparte. 
O Sn. FER"!U.Z ·:· - Abi cstã. o nobre deputad() 

fazendo conhecer que no interior de S.· Paulo se 
fazem as transacções p&Tte _· em moeda forte, parte 
em moeda·-fraca,=· í!lto; 'O!, parte em · m~d& verda
deiro, 1_)\\Tte em moeda"talsa ·;· este estado é tris-
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ti~imo, este estado é o do interior da Bahia, e 
o do inlelriOt' das provinei~t3 limitrophes' tenho 
ioform~ões exactas sobre es>es pontos c ning11em 
a~ póie contestar. · 

Fallei, Sr presidente; em banco, far~i pois al
gumas consiol'era~ues sobre o que o nobre minis
tro di~se em seu relatorio. O b:mco do Brazil, 
.disse o nGbre ministro, ·neho11-Se em difficulda
des, suspendeu os seus descontos, e o· governo 
immediatatl)ente correu em sen favor eom nma 
medida que o autorisava a elevar a sua emissão 
além do uuplo do SP.U- capital· disponível. Sr. pre
sidente, a. facilidade que ha em tomarem-se me
didas dessa natureza dará azo a que as opera- · 
.ç;;es bancaes niio se fação com tento, e discrição, 
dará. a;,;o a descuidos, porque as administ1·ações 
((os 1&ancos calcularáõ do ·seguinte -modo - se 
houver alguma cousa o governo nos valerá-, 
e o fim dos· estatutos seria deste modo vio· 
lado. 

Nilo foli o nobre ministro.bem informado quando 
d~cl~TOn que o banco suspendeu os descontos, 
na.o ; os f~z em menor escala; na mesma. semana 
cin que o. nobre ministro acudia, descontos se 
fizerã.o, nunc11 houve suspensão. . · 

O mal de semelhante medida tomada pelo go
verno, t:;r. presidente, não. é sómente o de exem· 
plo, o de acoroçoar o doscuido, o deleixo, do 
pouco. te!lto e discripoii:o nas neeociações desses 
estabelecnuentos, o mal da med1da. que o nobre 
ministro tomou e lançar o susto no mercado ; 
dirá o commercio, ~ O ministm que toma uma 
medida dessas é porq11e o estado do banco é des
esperado. n Quando em 18!7 o mercado de Lon
d:e_s .se achou e~ apertó3, o ministro quo então 
dmg1a ?S n~:;oc10s ~a fazenda resistia por muito 
tempo a medtda .. pedtda pelo banco da susp~nsão 
da lei de 18!4, que limitou o maximo da emis
são, e sómente dépois de esgotados todos os re-
eursos disso l!in~.ou mão., . 

E, senhores, porque por essns razões, porquo 
medidas taes lançãoo receio na pqpulaçii:o, e sobre 
o comwercio, o que o nobre min1stro não ignora, 
porque essas medidasespeciaesque têm um grande 
a~cance devem ser tomadas pelo governo com 
muita parcimonia, e sõmente nos denadeiros mo
mentos, e depois .de esgotados todos os recursos. 

O facto de não ter o banco feito quasi uso ne
nhum dessa moeda demonstra n sua desneces
sidade, alóm de outras razões, que domonstrão 
tambem que se ac:~so essa situação· se deu foi 
em consequencia de erros e des"ios. da admin is
traçii:o 4o Banco do· BrazU. Quem attender bem 
para oa balancetes mensaes dessa banco, reco
nhecerá que elle ainda nil.o póde efiectuar o grande 
desideJ•a!ttm de. reunir moeda ou co.pit.al dispo
ni\·el, todo. o capital realisado pelas entradas de 
seus accionistss afim de poder fazer uso da emis
são dupla a que o autarisào os s~us estatutos, 
e no contrario sem mei~s de 1·ea1isar este fim 
precipitou ns chamad!Ls. 

Mas, Sr. p1·csidentc, não foi esse o unico et·ro 
~uc se deu, commeUêrito·se outros como o de 
lançar o bo.nco fura de suns caixas o dinheh·o 
que concorria a premio, o qual foi fertilisar a 
acção de outros bancos. Houve ainda outro erro. 
e foi lançar fóra de seus cofres essa quota que 
devia cnber em liquidaçiio aos accionistaS de outros 
bancos, quando alli podia perman~"Cer. Ainda 
mais um grande erro, e é que nos apertos em 
que estava a praça uma chamada se fez que aug· 
me.ntava o mal da situação. Ao mesmo passo o 
banco de emissão, que deve ir sempre em· favor 
do ·commercio, que nas circumstancia$ criticas em 
que se póde achar o me1·cado .deve f a. vat:ecer as 
traasacçoes, o banco, á · maneii·a dos usurarios, 
aproveita-se .das circumstancias, cleva a taxa do 
juro, c pensando que assim obtinha maior lucro, 
ate hoje nüo·pôde obter nenhum digno de .a.ttenção; 
porque é :tambem um principio certo que nin-

gttem contesta que a gr:tnde al<;a do j 11ro t·estrin..,~ 
ns tt'ansa..c~;)es_ . o 

Eu pe~iria :\9nell<>s que me ouvem, e que. 
talv~l: ~1a0 e~teJao de aceordo commigo, que ra
conao a. prattca 11e to~o:o os bancos, e verão que 
A maneil•a do Iris, sempre elles apparecen1 cozi· 
mã.o benefica pa1·a levantar o negocrante, hone:oto • 
coadjuvai-o e preservai-o do mal de seus e.rros •. 
porque quando a recrusdeseenc!a. do mal se dá 
em- grande ponto, as grandes q11ebt·as apuarecem, · 
o que é um vordadeiro mal para o ooilunercio, · 
e este soffrendo. · soft'rem tambem os estabeleci
mentos bancaes; e o estado em s11as rendas-

Eu .peditei a -.1\ttençao· do nobre ministro para 
o seguinte facto: os neguciantes importadores fa
zet•l suas vendas a j\ll'O de 9 •f,, e a prazo de . 
um anno, e hoje para obterem dinheil·o na praça. 
ê mi~ter sujeiterem-se aos· juras de .8 e 9 "'• · e 
q,ue lucro póde haver para que se augmentc'cs'sa 
importação e esse coinmll rei o? Por conseguinte essa 
irnl?ortaçiio ha de diminuir e o t·~sulta.do · ser:'< 
q a.ebra de itüeresse:s para o estauo e para o c(nn
mercio. Por outro lad~ os estatutos ·peiãn muito 
a acção do Banco do llraziL · 

Essas rellexões que faço não entenda algilem 
que é. por espiríto de opposicionista, nüo: em , 
mater1as desta ordem eu .entendo que o opposi
cionista não deve-se lançar na a~ena de um moJo 
violento, que .não se deve mostmt· em todas as 
occasWes sempre prompto a bater e levar-se por 
espírito de vingança e odios; tenho consciencia 
de que· aqui nesta. casa proceliJ como. dP-vo, e se 
algumas. veze~ vir que o go)verno precisa de 
apoio a al~uma medida. de minha parte, e esse 
opoio seja nccessnrio p(lra bem ·do paiz, eu nuo 
o negarei apezar d(l minha posi~ão. Desprezo cer
tas censuras do ministerio ou d!\q uellcs que o 
apoião, sú ténho satisfações a dtn· aquelles que 
me elegêrão. · 

0 Sn. Bru.~o:i:o: :- Apoiado~ 

O -Sn. FERRAZ: -0 discurso que proreri ha dous 
dias, uiscurso sem violencia, quando não tivesse 
outro merito, tem o de haver revelado ao paiz 
que o_ r~latorio do ministro· da fazenda é muito
pei'Íilnctorio, e não . ol'ienh ás camal'as, ao cllrpo 
legislativo sobre as opera~ões a. seu cargo ... ~ 

O .Sn .. Bn.~~nxo : - Apoiado. 
O Sn. FERRAZ:- Sr. presidente, ainda occu

parci a attenção do nobre ministro sabre um ponl;(> 
l'clativo é. minha província, e vem a ser sobre esse 
uso que existe, ou essa. me~ido. dos rcglllamcntos 
fiscaes que obrigii:o aos productores de assucar a 
depositar em certos e d~termin.,.dos trapiches, cha
mados a!Candegndo.5 os seus productos. Não 
seria possível obter a. ftscalisaçüo por outro meio 
obrigando-se o productor deste modo a uma des
peza equivalente a 3 · •!•? E. quando o paiz di
minue a itnposicão sabre a ex.porta.ção desse ge" 
nero, niio seria digaa da attençâo do governo e · 
do co•-po legislativo . alg11ma medida que, conci

·uando a fiscalisaçã.o, mate o nwnopoho ? Tenho:> . 
recebido cat·tas de pessoa~ pertencentes a lavoura:· 
da minha província,. e uma dcllas é de um moço 
distincto que professa o estlldo da economia _:po
lítica, c cujo nome tive o prazer de ver inscrtpto. 
em uma-das sessões da sociedade de . economia 
política de. ;pariz; todas. essas pessoa~ _lamentão. 
que não haJa uma. medtda que, concihando os: 
interesses da. fiscalisação, acabe com semelhante 
monopolio. Se os trapiches apresentão todas as 
concüçõe~ de :fi.scalisação necessarias ; se apre- · 
sentã:o ·todas as· condições de ·segurança e de con
fiança aos produetores, sem o monqpolio isso se· 
conseguirá. tambem,-porqtle o governo póde tomar 
todas as providencias para. o exame dos generos 
e sua fiscalisação, sem eomtudo designar depositas 
especiaes, ou ao: menos angmentnndo o numero on 
amplia!ldo <:~ circulo de taes- .depositos deixa.riac 
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mllis libet·dtt.Ue para o seu estabelecimento, e daria 
:azo á. concurxene1a, esta traria talvez em resul· 
tado a diminuição da armazenagem. 

E niio crcia o governo qne estes _seus fiscaes 
-dos trapiches fh;ealisão; não, ao ahr1go <la eon
fiança qu~ elles inspirão, empregados de tenuos 
ordenados; se se der o incentivo da fraude, talvez 
qne seus olhos sejfio \"endados pelo interesse. 
Apezar de taes empregados existirem no~ trapi· 
c:hes, o nobre ministro salle que ent Hamburgo 
e outras pra~as as caixas de assuear chegão de
fraudadas e ~s taras não soo muitas vezes aquellas 
que o enYoltorio iudica. 

Lembro-me, senhores, de que mesmo em minha 
província toda a fiscalisação -em certas épocas 
era inefl\eaz, e os :tlscaes cão puderii'> conseguir 
esse de;ejo que se antí'lha lou-vavel, de examinar, 
de esquadrinhar a qualidade da producçuo. 

Con'l"<hn pois, senhores•, que alljUntas l'Cformns 
se fação, porque a época deixa a administração 
os braços \i-n-es para escolher o que é melllor, 
porque a época vai de encontro âs muitas_ de 
nossas lds fiseaes, leis que se fundão en1 antigos 
usos, e permitta-se-me a expres~:io, em ant_igos 
ritos economieos, leis que ainda herdâmos do Jugo 
colonial, 

O com,nerdo e a industrín progridem: n scien
cia os acompanha cc.m igual passo, e me parecE! 
que nós não devemos fiça,1· cstacionarios nem na 
conservaçiio dos impostos taes quaes existem, 
nem na conservação das medidas fiscaes actual
mcnte em -vigor. 

Os grandes homens nns outros pnizes nssignalão
se muito por essas refo1·mas economicns: os gran· 
.dcs nomes que têm nppal"eeido modernamente 
são o cfl'eito dos ~sforços, d(ls empresas a hem 
desse Grande ftm. 

Um imposto existe hoje que se -vai tornandO 
c::~ da vez mais pesado, que vai embaraçando 
mesmo a marcha do fvr0 e a marcha das kans· 
acções, e o imposto do s~llo, não tanto pela sua 
base que até eerto ponto é mó., mas pelos meios 
de sua anc<mdncão. O r~gulamento do papel se!· 
lado denota o despL·ezo de todas as regras de 
o;-conomia e parcinlonia, o gasto desse genero, 
muitas vezes sem necessida1e urgente. Os autos 
se avolumao com papel inutil, de maneira qu.e 
dão um trabalho immenso para revel-os; o tra
l)alho d" ma~istrado de lançar as verbas ou 
1\ot.Qs d ' . -~ tllisado é !!xtrc mo, e absor\·e_ o seu 
tempo : •J "'!SIDO o trabalho que é de mister 
para v~riü~ar se o sello se aclm pag.1, o nobre 
ministro não ignora que deve ser grande, e por 
demais ernio os oscrh-ães , erríi.o o~ Juizés, Yão 
os autos para a relacão c a l>ar~e e que paga 
uma reo:alidaçâo l'ara 11. qun niio coutl'inuio. 
{..-i poiados. ) -

~enhorcs, n ndmiuist.rn~ilo procedeu ria com
pra de papel paro~. ta:~;.n do seno de uma maneira 
que admira; ni.io sei como nlio foi comprar papel 
de embrulho para. o scll.o: entretanto o tal papel 

. ..;._ desUnado muitas ,-ezês para documentos que 
tilm de servil· por muitos annos. A qualidade do 
papel dOl lGO é a mais in feria r que se pôde 
~r , e pare.Je que a administração neste ponto 
.se guiou. pelos calculas do usurario. - Despeza 
pequena,luero gr:mde.-Não se pôde esere'l"er em 
W papel. O de 60 rs. é melhor, entretanto houve 
um contracto, c não se podia nesse contracto dar a 

- .qualidade do papel ? fisc:~-lisar essa qualidade? E' 
um papel que se vai cada dia desfazendo, e que 
em pouco tempo deman~lla.-se, desapparece intei
ramente. E uu1 papel dc~tes deverá. servir para do-', 
~mcnlos? , 

O. Sn_ F. O<:rAYa~o !-E' preciso uma penna es-· 
pecull para se p~der <.lscrcver nellc. 

O Sn. }"xnn.~.:-. : - E, como muito bem di2: o 
_nobre deputado pelo. província do Rio ~e Ja-

ne.iro, o .,Sr. R0$3, é preciso ._ penna especial para 
escrever em tal papel. · 
Ultimame~te em "Inglaterra estabelecerão--se as 

eti.que~. systema dit:no de!adopt.ur-se, porqu~ sendo 
maiores do que estes sellos de cartas que o cor
reio emprega, mais cuidadosamente arranjadas 
é. facil lançai-as de um lado eomo se lança o 
sello de secretaria, e a -pessoa competente lança 
a. data. em que elle r.í emp!_~O ãe .modo que 
abraJJge a -verba da. data nuo so a et:que~. ·mas 
ainda. o JlSpol sobre que ella é lançada. , · preve· 
nindo·se deste modo o desvio da receitá res
pecth·a. Ora, me parece este systema tanto mais
conveniente de adaptar-se quanto o proprio sello 
dos correios que se lnnça no -rosto dos autos 
que são remetlidos em recurso para a relação 
permanece por muito tempo .no lugar em que & 
collocado , e além disso a seiencia. tem desco
berto os meios necessarios para tornar a colla 
mais forte de modo que o sello se condense 
com a parte a que é aggregado , ou sobre que 
é posto. 

E' esta uma reforma de que se deve cuidar, 
e da. qual já tinha lanç'\do mão a Belglea antes 
da Inglaterra. 

E por esta ocensiiio eu devo referh· o pres
timo que tem esses sellos do correio ; ellcs 
correm como trocos , correm como moeda nos 
mercados de outros paizcs, e deste modo a pro
cura h a de ser maior, e a renda do estado de>c 
t»mbem crescer em consequenci.a. O mesmo se 
poJe da~ a respeito dessas etiquetes. 

Tenho nté aqui fallado, senhores, do seno fixo; 
e qu!lnto ao que diz respeito ao seno p roporcio
naf, já no nnno passado aventei algumas ·idéas . 
Elle deve no futuro apresentar grandes vanta
sens, e talvez possa servir de base á redueçiio 
de algnns impostos diminutos, de difficil arre
cadaçao e tiscalisação ; como é a di?.ima. de 
chancellaria, porque ninguen contesta que uma. 
parte da nossa divíd'l. activa provém dR dizima 
de chano:ellaria, divida inteiramente perdida, por
que se iguorão os devedores, e que por consequ.cn
cia tem de ser abandonada. 

Na minha opinião, senhore·s, não ha conve
nienela alguma em haverem muitas rubricas de 
impostos , e eu quizera antes poucos impostos 
que produzissem muito, do que muitos impostos 
que produ:~:issem pouco. -

Estudada pois • como deve ser , a materia do 
seno proporcional ; attendida a experiencin de 
outros povos, nõs colheremos disso grande pro
-v e i to , e poderemos reduzir todos esses peq_uenos 
impostos gue nada produzem e que totlana são 
de mui difficil arrecadação.. -

Existe, Sr. presidente. umu multa, a. revalida
ção ordc nada pelos regulamentos fiscaes, pela falta 
de pagamento do sello. A revalidaci'iu ê tiio forte, 
é tal que obsLa a arrecadação do maior renda, 
resultante dessa imposto, e ao mes!llo tempo dá 
azo e victori<L n fraude , à má fé. No~ conttaetCls 
de sociedade isto se te!ll ...-erificBdo. Por um des. 
cuido dentro dos 30 dias deixa o ccmtracto de 
panar o solto proporcional ; o tribunal do eom
mercio não aceita. o seu registro ; o tbesouro 
não admitte o pagamento sem uma revalidaçito, 
que muitas vezes pôde absorver o,~ lucros d~< 
sociedade dentro de certo tempo; a.s partes inte
ressadas não podem ir contra. os fraudulentos, 
porque a &C!;ão lhes é negada em juiT.o, -

E dabi o que resulta? Perde o iiseo, porque 
não percebe causa alguma, p':lrdem as partes. 
interessadas muitas ''ezes sem culpa, porque 
tamhem ha boa fe, a ooa fé que é a -ba&e das 
transacções ; mui~ -.-ezes uma. parte que não 
estâ no lu:,'llr deixa isto aos cuidados de seu· 
procurador, e não sabe qual o resultado desses 
cuidados. · 

Em minha opinião, Sr. presidente, entendo que 
a revalidação deve ser minorada : deve ter o 
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caracter de pena s in' , -mo.s não <l~ve · Jr muito 
além da verdadeira proporção. O nobre ministro 
mesmo douaute -o tempo de su~ admioistraç.to 
terá tido conhecimento de casos que lhe fação 
ver a n~'<:658idade de uma lei mais equit.aiiva, 
'i não só equitath'B, mas mais doce, e que ao 
m esmQ tempo produza maior bQnelicio para n re-
ceita do estado. .. 

A. : revalidação em minha opinião devia ser 
equiYaleote ao duplo dos juros que o capital 
pudesse obter na p~a respectiva pelo tempo da 
a omora do pagamento • . S& se tomar esta medida, 
posso assegurar que ·a reuda resultante do sello 
proporcional cresceríL e _crescer:!. multo, e, a lraude 
nilo . ex~rcerá o seu-imperia como .actuaimeole está 
exercendo em muitas das transacções. ' 

As observações que faço desejava que tivessem · 
acolhimento nQ animo das pessoas ~ue. estão na 
administr~ e de outros homens d1stinctos que 
& . coadjuvão. O intere5se do fisco não deve ser 
augmentar a a1B.icção ao afflicto, . não·· ~eve ser 
isso que se faz, deve ser prevemr desv1os sem 
ao mesmo . tempo prejudicar s.s partes, prejudicar 
seu. proprio interesse. E' dahi que parte a base 
do poder administrativo, essa grande base que 
lhe dà essencia, que f.u; com quo se distinga 
d\1 poder. judiciario, a equidade. 

O nobre ministro no seu relatorio tratou do 
imposto da patente da aguardente no munieipio 
da eôrte ; mostrou a necessidade que ha,·ia. ele 
acabar-se com a maneira. · por que foi decretado 
·esse imposLo. Eu. Sr- Presidente, estarei prompto 
para dar· o meu pequeno apoio a qualquer me· 
dída que o nobre ministro inicie · a este respei
to:·. mas s. Ex. apenas lembra . essa eonvenien
cta, quando a experiencia que tem dos ue~ocios 
o deve·· habilitar para iniciar qualquer medtda a 
este respeito . . Eu .pois con~·ido o nobre mini:;tro 

-pill'lt qua colhendo todas s.s inf,mnações, mau· 
aando fazer um estudo especial so-bre esta ma
teria, nos habilite com· os meios necessarlos para 
substituir · esse imposto oneroso não tanto pelo 
se11 q1<antum, mas principalmente pelo modo por 
que <i arrecadado. · 

Senhores, o lançamento - desse imposto ás vezes 
ó mais vexatorio, é tyrnnnico- _CJmputa-se o im
posto pela. 9uantidade de. ~ipas de aguardente 
que o indiv1duo despacha. . num anno no cons:t
laio da córte. Todos sabem que segundo . as clr
cumstaneias do mercado o negoeitlnte póde este 
anno ter neee9sidade de maior numero de volt\
mos desse genero do que no outro anno ; as 
necessidades de um anno muitas ve:1:es são pas
sageiras ; entretanto é por esta base que s~ faz 
o lançamento. Dabi o que resulta · ~ que o lndt
Tiduo não tendo recebido n quantidade que servio 
de base ·ao lançamento em um anno, paga por 
ella e continúa _a pagar ainda por esse maximo 
nos nnnos futuro,;. 

Por outro lado o volume despachado recebe uma 
guia, e essa guia é dada até o ultimo momento 
em que funcciona a repartl.çito, As i.liftlculdndes 
do . transporte, mesmo as dilliculdades do e:tpe· 
dienle; Podem retardar a sabida dos >olumes 
dentro d'o prazo marcado i ontrctlnto mal diL al
guns ·passos o vehiculo ae conduc.;ã:o, é imme· 
diatamente apprehendido, p<>rque estt\ fóra da 
hora a . sua eoodue~ão ou ·não ·é o· mesmo,-sllp· 
põe-se que a guia não c a pl"'p-:ia ; pertence a 
outro volume. Conforme- os estatatos· da nossa 
policio. •. não se Pôde transitar senão em certa 
direc~ão,. conforme a situação da casa onde é 
destinado o volume ; e mister que o trajecto 
se faça por. certas ruas, que o vehicnlo tome 
muitas vezes. o campo e . volte pela rua imme
diata :. nesse trajectG, .na passagem do campo o 
objeeto é apprehendido. 

Muitas vezes a pusoa que acompanha o vc
hiculo . de conducçiio deixa por aegwança de 

• _pregar a guia ou o despacho ·no volwne_. tral· o 

ror cautela Dll. algibeir-a, parque tem-se dMo o 
caso em que o fecho seja fraco e & · ~uia de~
appareça; mas se eUa vem na algibe1ra e não 
na fronte do volume1 este é apprehendido. Apezar 
de que o tribunal ao thesouro, eouforme -seus 
princípios de equidade, remedeie este mal, dando 
provimeuto aos recursos interpostos, comtudo o 
mal já está feito, a apprel.tensão jà {o)i feita. 
o gener<> .m'io teve o seú elfectivo destino; não 
veic.l para· o consumo, a p~rte perde nos seus 
interessas, -vê-se na necessidade muitas l"ezes 
de ir comprar e despachar outro volume para 
dar-lhe o · des~ino conveniente. 

Ora, a enmara sabe que a lei não podia · por 
maneira alg•una prevenir esses abusos, mas 
tambem o empregado fiscal diz: u Não sei se isto 
é [assim, mas como resulta suspeita entendo que 
ba motivo para bem apprehender . » . 

Contarei um facto e por clle S<l póde avaliar 
até que ponto chega o excesso do fisco sobre 
esu imposto. Um individuo qne tem armazem de 
café, e não pequeno numero de escral"os, en - · 
t endeu por economia ter em reserva uma quan
tidade desse genero ~ara consumo dos escravos ; 
comprou uma pipa nao para -vende1·, mas para 
esse consumo; pois f•>i lançada a.peur dessa 
pipa ter sido comprada a uma outra p~ssoa qne 
tambem tinha sido 'lançado. 

Quando o imposto é de difticU arrecadação, é 
de -vexatorio. a.rrecadnçiio, entendo que dove ser 
m odificado. Não duvidarei assentir a qualquer 
emenda d& nobre commisslio de orçame11to · que 
autoríse a modificação do rogulamento r espectivo. 
A . nobre commissâo, não obstante a indícaçtto 
do nobre ministro em seu relatorio, tom::~nd.i a 
iniciativa de propõr outras medidas, n:io se 
lemhro11 desta objecto. _ _ . 

O Sn. PAuLA. S .\.NTOS :-Está nos artigos a1di
tivos. 

O Sn. Fs8nu :-Em vecJade dest3 ..-oz o or
çamento veio c.Jm um 1 cau·.ta tão comprida que 
não) pude pas>ar em . revista tttdo. 

0 Sn P.A.t.JLA. S.\~TOS :-E' o ultim) dos ll.rti
go;; addiLivos. 

O Sa. F.!i:llR.\Z (depois de examina;· alguns pa· 
peis) :-1\fas . qual e n base do imposto t O Im-

. posto de paten.te tem ·uma base, se se conYerter 
em outro a base de..-e ser dilferente. Emfim 
quando chegarmos a este nrtig.J terei de discutir 
com os nobres deputuclos. · 

Permittu·me agora o nobre ministr o _que lhe 
fa~a uma pergtmta. Ha algllma esperança de 
que teremo3 uma refôrma breve dao; tarifas d.as 
o.lfandegas? Será isto uma verdade ? ... 

o se: Pru:stoE:-:TE DJ ÜOXSE:t'H:O :-Trata-se 
disto; tem de ser submettida Pl'imoir<> ao conselho 
de estado • . 

O Sn. Fr:aa.(;r. :-S~rl a base .este trabalho 
(apontando -para u~ folheto) que m e íoi dadc> 
hontem por um · nmtgo .. • 

O Sn. Pn&srns..,·ri;: no Co:.osJ::Llto :- Pôde ser. 
· O Sn. ·FERRAZ:- Seru a base este parecer da 
c:>mmissão do · conselho de esta-lo qui! corre im· 
presso? ... 

O Sa. PaE5tDENTE no Co:-:rsELUO :- N.,ão corre 
impresso, sómente se tiráriio exemplares para os 
membros ·do eonselho de estado. 

O Sa. FstÜu.z :-O papel que tenho me . foi 
dado por um despachante da alfandega. 
. O Sn. PRESIDEXSE oo CoxsKLHO :-·Parece-me 
que nlo se tlrâriio senão os e:.templares neees· 
sarios para os membros do conselho de estado. 

O Sn. F.&RIIAZ:-Pois elle aqui. estA. 
Senhores, eu faço votos a nobre commissiio oo 
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~r~eot() para que euide deste objecto, afim 
de que obtenhamos ..:.m ·resultado-

Qualquc:t que seja o motivo a que se atrribua 
nlgumas reflexões qne vou fazer, •e eomquantc> 
o nobre ministro dissa;se ante-hontem nesta casa 
q,uo so eu qniT.esse aproveitar a minha pratica 
seria de grande interesse, não me importando 
.CDm qualquer idéa, com qualquer prevenção que 
·o nobre ministJ:o, ou· outra pet:;soa possa te1· a 
respeito dn origem destns observacões, peço li
een\1.\ h enmltra para faze1-a.s, porque entendo 
tambcm que ellas serão profie11as à discus~ão 
que .. tem de havet.. no ~ons~lho de estado. A 

- catnar:l. vê,- portanto, que a minha voz, o~ m<;:us 
acclonndos, as minhe~s pa.luvt·as de ora em diante 
Ti'IO ser medidas o mws possível, qu<~rerel mes· 
mo dar-lhe essa eór baça que se enxer{(()u. no 
uten dlscur~o e~nterior : que~o verder em tudo, • 
mas quero Y<'\". se ~ah·o nm grande principio, 
este principio, sendo cffienz, trara muitos bens 
ao meu paiz, ao· commercio. 

Ess•l pt·e,·enção, Sr. presidente, n cama-ra sabe, 
P!lr.te de um aeto meu, não _sei se irrefteetido, e 
de ter pertencido c sido pres~dente d<~ uma cotn
missilo cncarrc"ada da r e,isJo da tarifa aclual. 
Di"o- irreflcctldo -porque, · senhores, no nosso 
po.fz cada um deve procumr um lugar muito di· 
minuto na S()ciedade, e dei,;.ar ás vastas capaci
dades o trabalho de cmpcuhar-se na ~laboração 
.de ll\edidas a bem delle. 

O Sn. Pn:ESrDE~TE oo CoxsEL!IO :-Se. o s enhor 
s& exclue , ê modestia. 

O SR. FERRAZ :-Passo. irrefiectido, pol-q\\e ·se 
nctualmcnte eu tenho dc::;alfectos nessa csphern 
altfl. que gira em t·oda do sol, q11e fica distan te 
de mim cerca do 33 milhi.ies de lesuas fmncezas , 
,; porque, Sr. presiclentc, tive a mfelicidade de 
estudr1c e do · ~oncorrer para a elaborl\ç1io 'dr.slc 
trabalho. 

0 SR. PRESIDENTE DO ÜOXSELliO : - Ü SOl est:l 
tão distante assim ? 

O Sn. FEnR.\z:~E' a distancia dalla por,.Qn•'
telet no seu systema social: o sol fica · uistantE 
;J3 milhões de. legnas !w.ncezas. 

O Sn. P&ESIDEl;TE no Co~SELno :-Distante de 
que planeta.? 

O Sn. F_~;ano~.z:-Do sol. (Risadas.) 

O Sn. PaES~DF..>;TE no CÓ!>sELitO : -Eu queria 
sabet· em que planetn o senhor gira. 

O Sn. FF-IlR.AT.:-Eu sou pobre bicho ela teJTil, 
vh·o sobre a terra, nqnccido pelo sol, quando a 
humanidade não me pri\·a de ~nu bon-efico e sa· 
luhr calor. 

Senhores, eu tenlto uma s atisfaçuo muito grnr.dc 
-~ ó t~r lido o juizo dado por uma commissoo 
de tiio <listinctos membros do conselho de es· 
to.do sob•·e o mcn trabalho. Se esse~ cidad:tos 
tão distlnctos tivessem scpando o trabalbo da 
-po.ssoa que o fcz, estou persuadido que o seu 
tlarecer seria mnis compltt.o ; mas como inreliz· 
.mente niio fiZ~l'llO esta S~pnraçiio, O parecer (! 11 
peça moís justificativa -da mnior parte d~ nlc

:4idas ·proposta:! nesse mesmo trabalho.· A sua 
leitura e ilnprcssiio me daria um nome que eu 
nã:o tenho, ui\o sõ no meu paiz, como fõra -delle ; 
e .eu Sr. pl'esiden te, teria. a satisfação das p es
$Oas idoneas e competentes me darem esse 1 0 11· 
-vor que já cutive de algum estadista europêo, 
e de algnmas pessoas dignas de reeommendação 
pela sua scieneia, pela sua illnstratão. Uma 
destas pessoas se· acha felizmente assignada nesse·. 
pnrecer, a. otltra occupa um lugar distincto 110 
.thesouro publico nacional, que t>llvez, por uma 
.benevolenda' sem limites, chamou o trabalho que 
.eu fiz - trab:.lh.:> hercnleo. - O col\ceit() de in· 
ieressnnte foi dado a esse· ·trabalho por uma 
~ta int.elli:;cncill qUI! nunca deixarei de ãdmiror. 

O nobrtt · ministro no seu t·el9torio do anno 
pass!ldo, ·teyado _tal-ve:z de impressões desfavo
ravc~ . a. mun, du: que o trabalho da secção do 
conselho de estado é todo novo . e essa eom
missilio _tam_bem !> diz- no seu. relatorio. · Quando 
eu onv1 dizer lSt<l, ·e depo•s 11 ·este volume 
(mos tmndo um (olheUJ), lembrei-me do que me 
tlnha sueeedido na aula de desenho. · Estsva 
nessa &!ti& collocado do lado da minba carteíra 
um moço q!le estudav~~; como eu ; esse moço ti
nlta seus btcos de sabto e de ·bom desenhista o 
m estre o nf.lgava o mnis possivcl~ porque se
nhores, . ·tambem nas· aulas como na politica se 

. dà · o seguinte file to : é que os homens que lS6 acblo 
em certã po~ição yroeuriio afagar mais as· ·nihllí• 
dades,_ 1\S ~edioertdades, do que as pessoas de 
talen~o mtus transcendentes, e de ordinario apre
·sentâo as nihilidades em ~rente dessas pessoa.q-que 
tónt talento para as reba1xar- O mestre deu·me a. 
estampa da· um bello corsel pata co~iar, procurei 
fuer a minha. ob~a eonf?n;ne o orig,nàl; o mestre 
nno go~tou do. mmha copta,. e deu-a a esse meu 
eotnpanheiro de carteira, di7.endo·lhe: - Emendai . 
isto.- O meu companheiro pegou no meu corsel 
deitou·l_be·umas orelhas mnito compridas, um ven: 
trc mutto grande (rt.Sadas) ; e pôz-lbe nas nliios 
unhas de ave de rapina (co,ltinucêo as •·iSadas)- e 
apt:esento~-o. ao _mestre : «Foi-me precisa traba1hÍlr 
llllltto, ·e e1s--aqu1 o que fiz, é um trabalho novo. , 

U~L~ voz:- Era o monstro de Horacio. 

O _Sn. FEim.\Z : - O mestre disse cn~ão : ~ E' 
,·erdadc, é um trabalho novo, rnas a especic tam
bem é nova. " {Risadas.) ·E' o que succede coin· este 
tmb11lho, o amago é a mesmn coU:Sn que esta:ro. 
feita; pnrtio"se · âaqui, partio-se dalli, . dei:!:ou~se 
tudo tão engrolado, qne. na exccuçiio ha de so 
enconti·ar grandes difticuldades. 1\{ns e-u, :Erocu
rando onde t:stá o·· iMtQ do trabalho, nno se! 
de1lníl-u, porque em materia de commcrcio, em 
mnter1D. de alf:;mdega.s, ha o systen1a protector , o 
systema da tanfa, e o systema fiscal. · . 

Actuà1me:)te o systema fiscal esta ab~ndonado, 
apparecc per accid,cns em trabalhos destaor.lem. 
Procm·ei s:;ber se era protectora esta tarifa; mas, 
senhores, n que aqucllas mesmas C(lUSas quo exis- · 
t.:m actnalmente com Jranq_uia de . direitos às ma
terias primas para as f>\br1cas, . esoa. franquia que 
cl-rei D. Jo/i.o VI em 11309, levado ·pelo principio 
ent.iio apregoad.) pelo distincto. pn\ricio meu-r o 
,·isconde de Cayrü:, adoptou, ainda que níiCI foSIIe 
pelo melhor systema isso foi desprezt~.do, e de modo 
qne vos admirareis. Os modelqs para as artes po.giio 
:10 por cento ; as senientes para a agricultura pagílo 
direitps ; os ea\'"allos ·e outros anilliaes nt~i& para 
melhoramento das raças pagão 5 iJOr cento! Niio 
ha nndn que não pague diteitos, e direitos do (i por 
eento o<) minimo, e da 30 a. 50 no maximo 1 Ora, 
senhores, se VV. EEJt. quizerem olhar para as ou· 
tro.s tarifas, vertio que o numero dos objectos livros 
de dir~it's é 11empr~ • grande, principa.lment.o no 
tempo actual; a tnrifa quQ so ·apresenta creio q,uo 
t>lm nponas nove artigos liVI"e!l. EU: tenho aqut a 
nota, e A vou lor: . . . 

. ·"Cinzas vivas, colmeBs, manuseript.oa, ouro ·em 
moeda, ouro e prata. e~ barra e em pó, moeda· de 
pt·eta, plali na em bruto, lnminas .e fio, pranchas ou. 
fôrmas para estamparia, ».e .nada mais.- . . 

ora·, pelo mesmo principio oatras multas mer
cadorias, como ma terias primas, deviiio ser li n:es-. 

Decretar uma semelhante tarifa llo secuio ·a ctu·al, 
franqueando do · direitos sómente estes ·artigoa, é 
moatrar.nenhuma,ba;;e,llenhuma.apro!Ciac;ão de um 
estado como· o noss<J, que· précisa de · animar· .as 
artes,-à sciencia, a industria_ -fabril e . agricola. ·· 

o tempo & ~o., mas, a· camara me perdoarã, 
qatarei desta· matetia perfnnctótiamerite; ·lerei" os 
artigos sujeitos ·a á% de direitos, e entã-o se ·"erâ. 
que-todas as leis· existentes forão·despl'e%atia's, c os· 
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SC\lS moti..-os t.iio nobr~s, tio dignos de ad<:>pção, 
!vrãQ intc~ramente es_quecldO$. Macbina.s <le q!lal· 
quer qualidade, macbmas do 'lapo.-. machinas para 
u d~spolpamento do nosso cafe,. ete., etc., pagão 
!'I •i•! Instrumentos n1athematiet~s 1\l •Jo l Algodão 
em caroço 30 •/. t Este genero não vem ao n:JSSO 
mercall.o, e quando 'l'enba é como sei/lente ... 

O SR. Pll ESIDl:I'\TE no CO:l!SEUJo: - Póle vir a 
~mente só. 

O Sa; FEttP-~z; -_Não. ha ninguem no m~ndo que 
PQSsa trazer algodao em caroço· ao Brazil que o 
produz. 

O SR. Pn.:siDin-rE·- oo CossEuJo:- V. El!'. sabe 
que em p~:ojec toa de tadfa. niio se póde attender a 
cc~tas cou.sas. 

O Sn. FERRAZ: -cOmo V. Ex:. hontem me pedia 
que o atteniesse, pe~.ll-lhe tambem que ora me ni\(• 
interrompa. · · · 

Alem desse n.1g.~dii:o · que n1io vem· ao nosso me r· 
cado, muitas .causas' Í"Ualmente 'não vêm senão 
mtl \ raramente. A seeçKo· · cort~u, di:t que 1 Hl, .ror 
esse motiv~ (o q1Hl não é ·exacto),·ê deixou outros. 
Segundo um pequeno apanbamento Qlte fiz cortou· 
para. mai5 de cem desses artigos; · · ·' 

Da'se : nessa tarifa ·muitas contradicções, por 
'!xemplo, quando se elaborao .tarifas, os objectos 
i~:~s1gnilicantes e _que nada produzem mandão-se 
riscar e dar-lhe livre entrada; mas a secção· man
dando riscar esses objcctos não mandou dar livre 
entrada, e nem marcou n quota de direitos que 
uevi!lo pagar .os artigos não comprehcndidos. E' 
verdade que estabeleceu. o· systema de asselllcllla
çlio: objectDs, porém, ha que não podem ser asse
melht~dos; cOln que. poderã. ser-assemelhada 1lina 
zebra? Um feitot· poderá talvez procura!' asseme
lhar a sua imagem ou á de ••••. 

_o SR. PnESIDE)ITE no CoNSELHO : - ~es~ caso 
n~o P!l-!:l'•~ na.d.a ~ zeb.ra, parque os homens.não pa-. 
g-uo da:etLos, e tem hYre entJ.·ada. (Riso.) 

O Sn. F.r>nru.z :- Um podêl-a.-ha assemelh~t· á 
2ebra., .outt·o ao c!lrueiro, etc. V. E:c. não se admire 
disso, porque ha feitores que, querendo medir pa-
pel, de.sdobrãó as folhas. . 

. ~amos a o~tros objectos ; a arêJ.- de moldar, que 
~o vem ao p~tz par~ betteficio. de uma a<te, paga 
;~·"I•· Os ·actdos, ~no neeessarws .para as indus. 
tnas, e que nos sao tlio neeessarios, porque nli.o 
tem~s ~stabe!ecimentos chimicos que os ·pr0duziio, 
paguo a •{o. O aço em bruto, que .é tão necessario 
para ns indUJ?trias e· para a agricultu'ra, da mesma 
sorte. A barrdha, quo só vem ao paiz.para consu· 
mo das·Cabricas· de sabão, pnga 5 "/o; Esto · genero 
sempre taw. liv1-e entl·ada .• , . · 

O Sn. PrmsioE:oõTE . Dl ColiSELlio : - Mas ha 
quem n pt•oduza no pniz. 

. O Sn. FEll.R.U: --: V. Ex. est~ enganado.; mas 
'ltn·da havendo uma fabrica que a pNduza nii.o 
•! possivel que, !!euíio depais dll tnuito tempo: Ôlla 
possa d~r n barr1lha. noe~ssaria_para a sustentaçii.o 
das fabrteas que enstem em· tódo o imperio c 0 · 
seu produeto não pôde a_proveitnr à indusltia' dlll! 
<Jut~as })rovin<jas. Aquelles que estão colloeados 
.aqu1 no Rio de Janeiro pensiio qne·oas provinc:as 
acontee~ o mesmo que· !lqul. Até, Sr. presidente, 
no granato em bruto se 'mtP.óz õ •/o! Pernambuco
por exemplo; não tom gramto. · · · ' 

O Sa. PP.ESIDEXT& ]}() ·coi-lsELuo: -Tem.. 
o. Sn.. FERRAS::.:.,._ Quando elle pOS59. se~ levado 

para aUi é muito necessario •pal'D..a. indnstria dos 
~tciros. Q marmore em bruto f.O•l•· o· cobn!" em 
bru.to, o este.nhu em bx:nro,. a íolha Je Flandres, o 
e~nnac~te em· brnto, a estopa, ·casc:_os de tart.a
mga, _eadmhos: de l:larro, etc-, etc .• 2.J •!.. Assim 
por diante.. · . . · ' . . . . 

Não })a ·paiz ulgum q\le lance direit:>s na~ ma
TOliO 3. 

teria~ primas em bruto, e ~im tambew nas i.Qacti
vas e ol.>j~ctos necessarios âs artes: uá.-se isso,. 
quer o system!l. a~ optado. s~ja prowctor, quer seja. 
o do ~ommercta ·hvre. . 

.Tã:. que . toquei nesse ponta direi a1guma oousa. 
sobre clle ; meu discurso vai todo descosido,~ mas 
Tolio pôde deixar de assim ser. Di:i:-se 'no t·.:latorio · 
a que me rc!h·o que a sciencia de admiuistração 
rcpellia as theorias da economia politica, e que· 

· fa~ia uma seiencia á. parte . e ditrerente de>ta. 
Eu perguntarei: o que é.· scieneia de administra-

o;ão?. Um dos ramos da scieuc.ia de ~administração 
é_ a economia poli~ica; ~o!Ilo qualquer outra seien
Cllt tem a economia poht1ca certas doutrinas que 
são !?ontestadns, em que divergem o.> que a pro
fessao. 

Qnnndo -~s economistas propagão um systema 
vilut ~e ellc pôde ser applicado ao po.!z em 'certas 
e certas cceasiões. 

Esta, senhores, é tmnbem a regra. . da admi-
nistraçãoc . · . 

Agorv, s.,: president"J, que ou trato_ disso, <·es
·ponderei a um pensamento que. proferia um homem· 
eminente do nosso paiz, pessoa. que eu venero 
por suas luzes. Di,;se essa pessoa no senado 
que o· ~ystema- do eom1nercio 1ivre tem pricipios 
n•'io definillos e não comprehen4idos. E' · um 
~ngano; o systema do eommercio livre tem os seus 
princípios bem definidas e bem eompr.ehendidos 
n,indn mesmo quando lleva·i<l ã. exaget"nçiio: ~ 
systema pt·otector, porém, é qu9 não tem priu
cipios uetinido~ e que se poss~o comp1·ehender, 
pitr•1 flUe qúando quer-se proteger a uma. lndustria 
desfn"orece-se a· outra; tem. principio> contra
clietorios .e que soffrem e.xcepções a cada passo 
c .sobre cada. materia, sobre · cada_ . ponto. Os 
principias do ·commercio livre são· definidas, sã(l 

· comprehendidos; ·e ·só não os compr~bende quem 
não quer .. · · · . 

Mis, Sr. p•·esidente, eu fui ·levado a trata r desta 
questão por. um nparte d•J nobre ministro, e · 
agora v.oltando à tBrif:~o eu direi q•te não ha 
nella. uma só idéa que se possa dizer fLtndada. 

·em um dos systemas conhecidas; o uni co sy.>tema 
que pareceu predominar . foi o de tax~ão sem 
regra o medida, e ·nno é possível qus haja uma. 
só· lndustria que ·não tenha desfavor ·com se· 
melhante tarifa, e ao mesmo tempo que isso se 
dú enconLI·ão-se contradicções em suas dispo
sições .•... V. Ex. me. permittirâ que eu leia uma. 

· parte da tarifa em que clla e mais saliente: 
Ma.:hados c mn:thadiohas........... 5 % 
Enxàilas, õm:.ndlnhas e . sllchos .... ;. lO % 
Serras para engenhos .......• -...... 3') % 
Açe em fcrrnmentas, e instrumentos. 

de· artes ·e offieios .. ·.............. 30% 
Assim por diante! etc., etc • 
De sorte qu.c ha uma contra.dicçii.o que nli:o se

sabe de onde nascc, ou qual foi o principio que 
se sdoptou. Lembra~me agora !lo um ea>SO que 
pó:! e ter aqni· applicaçã:o ; um freguez, tendo d 1 
satisfazel" a uma encommenda que lhe vinha. em 
mn rol, e n.o tiror a conta precisando de uma 
certa quantia a de 1:000$, mandou eommar uma. 
e mais veze~ suas pareel!as, e quandQ niio che
gava . a essl\ qiUlntia : · « ~Augmente-se nn pri• 
meira · parcella·: o · não chegava : o: augmente-se 
na segunda, o da mesma sorte na tercêtra » [ri
sadas); e o que parece que se fez, foi esse o 
systema que se seguia. . · 

En,. Sr. presidente,_poderia. ir longe, mas_ n_;;;.o 
quero· azedar a questão, deSejO fa:;~:er um · semç<> 

·ao ·m·eu paiz, é esse o fim que desejo .. _. 
O Sa. PBESIDE..'\"TE Do CoNSELiril :-Apoiado. 
O SR. FE~I\AZ :-Se a commissilo não .fosse le

vada por m:í vontade contra a pessoa que tra
ba.lhon.---

40 
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3U. SESSÃO .E~l· 26 DE JULHO OE "1855 
O Sn. PnESID~TF. DO CoxsELno:-Tah·ez q,u~ 

niio. 
o ·sa. F.enlt.l.z :-•..• deveria consultar os autores 

do :projeeto e discutil-o com estes, e a discussiio 
elue~.daria a materia ; ·mas procurou-se o · meu 
eompanbei:ro 9.ue me ajudava nesse trabalho,. 
pessoa de habilidade, a quem dirigi nas inyes
tigações e estudo das mereadorias, e na confecção 
dos trabalhos, moço que muito commigo aprendeu 
em meu gabinete; A coriunissão o que. quiz foi 
~bar erros, mesmo porque .ess~s meus senhores 
nao· querem trabnlhar, Só querem emendar; não 
fui ·ouvido para causa alguma, não ,me im
porta:· .•• 

·O Sa. PRESIDE;;TE 1.10 CoxsELHo :-A commissão 
tin'!J.a vontade da o ou\·ir, mas nuô podia porque 
V . . Ex. csta'l"a occupado na sua banca de ·ad'l"u· 
CRCIO.. . 

O SR. Fl!:muz :-~esse tempo eu. ainda mo 
aclJnYa no thesouro, e estava ás ordens de V. 'E~. 

O Sa. Pn&stn~n.-TE · no Co:xsELHO: -Parece-mo 
que esse trabalho sa c!Tectuou mais nesse inter-
vallo. . . · · 

O Sn. F.E.IItaz :-Pois a pessoa que dominava 
nesse negocio, qua tem sobra mim uma inllu
encill tão grande .•.. 

0 Sr. PRESIDE!\"r.E DO Ü0::1SE:LHO ;-Não ' hOU'I"e · 
dominador. discutirão-se t~das as ·co usas. 

O Sn. Fmm.u: :-Eu, senhores, não me importo 
<:om cousas pequenas; o serviço que posso fazer 
ao meu paiz eu o. faço. e farei, mas serviço a 
pessoas eu -nunca mais · os fa rei. . 

Mas, senbores, eu tenho-me apartado differentes 
veze~ -do fio de meu discurso ; tenho tratado ele 
outras que.stões ein que não quaria. tocnr, mas 
emftm irP.i assim mesmo fazendo um discurso 
como puder. ·· 
. No projecf.9 de tarlía se estabelece ·uma r e"i-a 
n oYa prescindindo·se dos regulamentos passaaos 
mandando-se at~ revogar· algúns regu.lamentos 
como o d~ Ag()sto de ll;!U, e o dos despachantes, 
qu.e é de 18!9. Sobre o segundo tl·a=eat porque 
são disposições qu~ foriio compiladas, mas sobre . 
O · primeiro ha . nelle matarias, que não podem 
ser re'l"ogadas ·porque cllas de,·em perm:mecer, 
como; por exemplo, a .parte que regula o erocesso 
dos despachos, etc. Assim, tambem :ficao reYO· 
gadas as disposiQões em "Vigor sobte as to.ras, o 
que nilo é conveniente. 

Nós temos tratados, em virtude dos quaes .os 
ganeros dos pn.!zes limitrophes deYem entra~ para 
o nosso paiz livre de direitos. A'ta1·ifa parece 
ir do encontro a tt.es tratadôs. 

Deste modo, senhores, poded. perguntar-se : «E 
os objec~s. que l"êm por t erra pagão ou. n~o 
pngil.o d•~e1t••s? » Será. tal..-cz proc1so lançar rnao 
Jee$c meto de <JU& em !S a se lançou müo ~ res
lleito das mater•as primas para 11s fabricas, isto 
~. · de uma int.orpreta~ão. A tarifa não as daYa 
li\7cs, e requerendo os !abdcautes, o finado il
lustre Sr. Vasconcellos disse em seu. parecer que 
niio era possivel que a pauta tiveSse dcstrwdo 
a,.lei de 1800. Entretanto essa pau~!!. tinha em 
sua regra · geral lançado direitos svbre produetos 
qne jlndessem entrat no paiz, de qualquer qua
lidade que fosse. E por outro Indo, p elo que· 
respeita ús nações c~m que · não . temos. traiados, 
repetirei, não seria. de grande vantagem que nus 
recebessemos os seus productos 'pelas fronteiras 
de . terra ? Que mal dahi· nos poderia vir ? Se nós 
qulZ~Ssemos fiscalísar . essa ~ntradA não i ria a 
despeza q_uc, tivesse de fazer-se com essa dscnli· 
saçào mu1to ale..n de · qualquer lucro que dahi 
nos pudesse provir 'l De certo que s im. · · 

A respeito, .senhores, dos objectos livres, pelas 
not.a~ aqui lançadas vejo qua o regulamento actual 
ó.· t·evogado. 

As~im ess~s productos que são nccessarlos par:t 
. os- ~nusoos, para gsbinetes :particulares, de socie

dades, e publieos1 . esses ob}eetos de his~orla na
tural, . cuja entraaa até hoJe era livre, virãõ a 
pagar direitos~ Ficaremos. assim pri\"ado~ de todos 
esses. objectos·que fazi:ío parte de um reguliUilento 
multO bem elaborado por uma coui'wissilo a que 
presídio o n obre .Sr. marquez de -Abraote3,CUJQS 
conhecimentos neste assumpto eu nlUlca deixarei 
de reconhecer • . Pois desapp!J.recen\ e~se reguia
me'nto que apresenta~ o Brazil na escalA das 
nações mais eivilisadas t Perderemos nós todas 
essas vantagens, tudo quanto tínhamos obtido de 
melhor ? Em vez de se aperfeiçoarem as leis tão 
boas que já tinhamos, . ficaremos nós priY&dos 
d ellas '! · 

Seria um trabalho lon~o estar. eu a .discutir 
cada um de~tes. objectos :ae per si. · . · 

O nobre rniuliitro ·· dá fazenda e e. . se~iio do 
conselho de estado disser-.io quo de. modo rugum so 

· augmentárão os direitos ·da paut~ actusl, mas 
eu offerecerei a S. Ex .. uto:~ pequens demons
tra~ão do contrario. São mater!11s estas qu'> se 
nito podem tratar se.não.em gabinete, e que não 
são proprias de discussão:.... . . 

.O Sn. PRESIDE..'ITE: DO CoNsU.IlO : - E. verdade. 
O Sa. FERRA7. : - •••• no emtanto npresealareí 

alsruns exemplos. · . 
'Ekr:lriio-se as·. taxas dos vinhos do 'Porto, dos 

vinhos doces, do Champagne em cascos, do mus
cat.el. ..• 

O Sa. PaEsiD~TE DO Co!\SELIIO : - Ele\·ár iiõ-se 
a5 taxaS ou. as avaliações' 
. O Sn. ·FEll!LI.Z : - .Elevã.rão-se as taxns sem. àt

: t ender-se á avaliação. Os vinhos do Porto que 
pngc.wíl:o 2-20 rs. por: medida paaiio hoje 2-l.O rs. 

O Sn. PnEBID~-rE Do Co~sELHO: --' Mas deviiio. 
pag:u· õO "/• ad. valo1·em • 

O Sn. FERiuz ·: -Mas V. Ex. sabe que os vaio
res rorão ·tomados. . ha ~ quatro anno.~s, ·e d e então 
para cà os ·preços t•~m soffriuo grandes modifi
cações. O ferro, por exemplo, e todos ,os productos 
deste metal, estão muito : mais avantajados, e 

. entretanto conserva-se-lhes a mesma~ ·a\'aliaçiio, e 
ao mesino tempo que sôbre outros que ~iiG têm va

. r indo de .. preÇo .se carregão .grandes direitos. A · s:e
:menfo dll mostarda,.por exemplo, paga hoje tanto 
que V. Ex. verá. que dent.ro em ponco tempo 
não poderemos te1·. sinapismos entre nõ3. (Risa
das.) A semente de Ulilstarda compra-se no noss[). 
mercado .PDr 200 .e tantos réis, poueo mw. ou 
menos a librn,· entretaoto que a nossa pauta se 
lhe marca um imposto · d~ 480 rs. por. libra! ..• 
Tomou-so a avnliaçao da arroba pela . de libra. 
N1io se nttcndeu senão tio augmento e nilo ll 
, ·edficaçiio de valores. · . 

O Sn. PnEs m&, -r& DO cOÍ.s&~no : - O B1·azil pro-
duz muita mostarda. · - · 

O Sn. F.enBA% : - ·Então são direit<Js prohibi
tiYos os que se pro~tõe na. pauta, o. o systeooa 
9.ue nella se segue nao . é n em o do . comm./i:rci() 
hvre, n em o protector; é o .prohibitivo, .para au
gmentar a rein:ia I I q. r~sultado:ser(l. gu14po. . . · 

Estou porém pei-suadidó que o facto que apon
tei foi devido a ><lgnm er.ro de avaliação, erro qlle 
não póde ·deixar de ser· .. notado por qualquer pes
soa · que mais ou menos ~nheça o preço porque 
n semente de most~da se vende no me1·cado. 
- Os pannos . de .lii· que tr:m a qualidade de 
melhor . .que .ordiuario pagão SiO rs. por VBra 
qu.a.dradã, e no· meu ;·jlrojecto de reforma se · re

. duzia esse. imposto a 7:11) rs...pocque esses panuos 
sltv um artJ.go de .. ~e extracção: em ·tódas as 
provinciAl! ·do impeno.o:(l nobre 'ministro.ube- que 
os artigos de mais extraeção, e Pat:a .r..• ·!UI.? · daa 
clas:ses pobres, ·. devem _ior .uma. dimmw9no do 
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ta.u, pm-qn11 essa .d!minuiçiio ~~r-.\ .. como resul' . 
t.ado imml!diato o. augme;oto <to. cçnsumo, .e :pou . 
~onscquencía o augrnento da r~ita. Pdo pr?":. 
Jecto. de:vetn .. p~&gar . li()&~ 1 1 . . , . ~ . . . _ 

0$ mo rins e madapoliies actualm.el!te pagao. GO, . 
80, 100 c 1M rs. por vara, conformo as · qu.alidA-: 
des • . Segui11d0 o projt": to o ,systema de qualidades: 
inter:neâias •. foi . pç,o:. ~élle adaptado, não obstante, 
dar lugar sempre a grande âilliculdade nas· qua-: 
liftcações, dar lugar a quutões e a' muitas in•., 
justiça$. Em virtudo do que, a.~ qualidade$ que · 
~tualmente p<Lgüo ~c 00 .a lOO'rs." passã? a Jlllgar 
pelo· numero de fios 120 rs., isto é; t1verão .9.' 
ant;mento· da 7õ '% nos direitos, sendo de notar 
que na. qualidade il. .fazenda referidll que tem .18 ·: 
fios quasi· oão fn difl'ereoça. alguma da que tem: 
19, quo · aliás· -paga .~ dobt·o · da qne tem 18, _e· 
que no entauto .. nàl) se pódc considerar quah- · 
dnde :fina, nem entr•·liaa.. . • . 

OrD, os: morins' e mad_a_poli.ie:> são objectos de 
consumo geral, .,. e .. não. é . po~s~vel que esse con~:: 
snmo contimte com tão espantoso augmento de. 
direitos. . . . . . · · ; 
· Como os morins e mndapoliies, a chita . em :reJ.a, 

lhos teve a mesma $Qft·~. Os retalho.> de chita e de . 
morim, etc.; silo objectos do consumo ·da classe · 
mais misera.vcl do piliz; e que no· mercado nuncà · 
têm o v:üor da fazenda em peça-, "9f!m ~pagar .o· 
mesmo qno as fazendas em peça·! Nao posso·· 
realmente comprchender em· qne · ·$e ba~<le cs~e 

!315 
isto é , o de Jantar n"uma .columna os . v:.bres 
das mercadorias, querendo. que i~to . fosse per
manente. Lã está na · pagina 13 de r~latorio d~ 

: com~issão a que perte~i·uma _dec!nraçiio .de :que 
aqn•llo era um trabalho· prov1sono ·pam servir 
de base · á discussão, e que tal co)urnnn · de va
lores de"eria desapparecer· da paut~ ·que se ada
ptasse . •. A~tribue-se~me tambl!m· censura ti tarifa. 
de li>.!. I, e se disse ter ella · prestado muitos ser· 
vi<;ós. 
. Eu, senhores, C€nsurei a ' tarifa:de 18U, yorque 
o. seu autor, que De~s. tenha em· sua glona,-con~ 
s1dcrou-a pelo lado :·protector, e cu mostrei que 
ella niio tmh'a produ~ldo· ·os · bens que se e'spe
raviio, e ·qu.a não tinha · essa verdadeira bnse. 
Mas flUO a tarifa produzia · bens, não ha dU>ida 
alguma ; -augmentou. a receita do estado ; mas não 
deve í$so se1· sómente attrlbuido ~ tarifa. · 

Nenhuma âdministrnção 41.ntcrior pôde' fazer 
cousa .alguma. em mnteria de .tarifa'", porque o 
tratado com a lnglaterr!l o probibia, . c,· n pri
meira Rdminil!tra~ão q.ue tr~tou .d~si;e .objecto foi 
t>. de 1843, em CUJa. le1 d·o orçamento passou uma 
disposição. tt este respeitei; Eú. nunca cenlluro pes. 
soa alguma pelos resultadel$ ·bons ou máos · que 
possão ter as suas medidlls ~ eu. combato idéas, 
cilmbato principias, ·combato aoutrinas ; e as pes
soas que as susteotiio eu as. Ad.oro conforme ell-a~ 
mereccm.-

0 F . 0cTAVI.,,..o di~ un1 'aparte, augm6nto· de ta.'<n. .. ·.. · .. · ' : . · 
Senhores, a ·unica . van_tag~m :que descu):lro, ·na o ·-sn. PnESIOE!<'l:E Do Co:l<SEUIO ,:__ ÜJ p ~Iiodi~ 

reíúr.ma· qne se· propôz e procm:n··se dlmmu•r·.<> • cos nilo pagão sello; . . 
imposto Sl>bre os gencros alimentiCi?S a ~5 •/o : Dll ' ' o Sn. FE~IUt:: ~ Oú~ras "l·~fiexão poderia aq~i· 
carpe de xarq)te s e obsen·a essa dJSpe>stç11o. M~.· ofrerecer , mas acudirei no ;reclamo do ·nt>bro de-
o q\le· e mni.s .€ngraçado é que tambem so con- · á · .._ 
sider&u • comó ·:genero llliment'icio para a ., popu: · put ado relo.tivamente · imprensa, · ..... nto mais. 
lnção 0 milho ae 1~ngoln (d sadas] , que é para os quo.nte> o ·nobre ministro ·diz .que n. imprensa não 
passaros,. que pagará dir.eitos unicamente na.rnzlto .pgga sel!o. Em . mi.ol1a opinião o papel ó inateria. 
de õ •/o ; entretaot'). que 0 .painç<>, ·que tamberri prin1a que serve para. auginento e perfeição da 

8 1 A d - 1mprens:t, ·mais ainda ile · algum ·modo faz qu·e 
é para. os. passaras, . . paga· O '-0 1• ceva a .nao. por meio-· doss_o vehiculo as luzes se ex~andüo . . 
vem:· .ao ·.nosso mel·cnd.o ·Sen.ão como droga: a.·. · 
nossn pop\\lacão não consome absoh;tamente. essa Todo o munün conhece que ninguem p ó e fazel· 
geriero; .é, alem .disto, ,objecto de .nossa .. prodoc-,. '.uma obra· n:o Brallil, j>orque .. a impr:ensa é muit.o 
ção;· ll entnitanto foi el!e . considerado como ge-.. ·cara ; · donde provém· isto?: Vem de pagar .11·tinta 
nero necessario 4 vida com direitos minimos, de .. direitos e · dit·eitos fortes, de pagar o .papel cli~ 

d i1 reitos muito fortes, de pugar o JI'!Brroquim, . o 
sorteque .• pareee .que .o governo ,quer ar· ce~·a: Q • couro nora_ a enco.de~açii_o, . e. até. · as ·aparas .do 
ao po,vo. (RiSadas. ) . ,. ... . · ' · · · ···' 1 " •- tar •- d t Eu poderia ·cillll'.· outr.l?s. muito~. contrasensos. pape pagão por· es.... 1"" 1re1 os . ·. 
que .. appal'eeem 11 ~sse trabalho ; mas u camar&·, Ora, a . taxa do . -sello é mais jus tüicavel, ·por~. 
me perdoará que . o não laça, .. pois ,que quero.. que llco.baria com pequen~s. periodicos quo. dUfa· 
uni.:aiXI.ente . fru:er . .'.sentir : aquillo .que . é hoje · .8 . mão o nobre ministro, a mim e a outros Srs. de· 
oplniiio,de tpdo 0 putJlico . cio-~io , de Janeiro, · e·. putad.os, quo para su callurem é p1·eeiso que tirem 
é que. niio bou-v:o .~ento nem .. reftexão. na ractnra·· o sueco da polieia, quc.nào .. prestão serviço algum 
d t b lh " ... _ - d ·ta me- ao pniz, e faria com que . se subsistissem -as 

e um ra a o. que. a...., careeta e mm ' .. ra. ndés empresas. em. presas quo podem ter pos~ 
ditaçii.o e expcriencia. ·. : · · -• " • 

}''aço .. est.E:s reparos para que .. o congelho de;· soas-de luz~s qub escrevão •. Se o imposto do sello 
estado pleno, a quem tem. de ser submettído Q.: fôr estabelecido conforme c3taj)eleceu o act.ual mi~ 
tnesinõ trabalho, lbe .. preste toda a sua attcnção; nistro da fazenda da Inglnterra, esse celebre escri
íaço iaso~ainda. mais. porque, senhores, eu penso. ptor de quem já. t enho muitas -vez;~ !aliado, será· · 
que o ministro da . f~Uenda de>e . ter uma opl·' melhor ·cio que o augmeni.O da taxn sobre a. im· 
nião. sua:.s.obre essa. materla.... portação de suas muterias primas, .e sen·irá ao 

mesmo· temoo de taxa do eorreic. 
o SR: PRESmE.-ITB 00 eo~~Ll10: -Apoiado.· ' E~. sobre$' :es tas·. mo.ter.iaS·· . que: de-vemos muito ' 
o SR. Fxftn.u:..,... .. .' .. e ·não deie ·deixar· este; · estudar, porque melhora-se .todos os · dias por· 

trabil,lb_ç· lateiralnén.te .. á s~ção. . .. . · ... ~:· meio .. desses estudos .nã.o. só· .a condição· do povo,· 
Aqui. ·no·. parecer ·<ti. . seCção diz-se que a . esta-.. mas ao mesmo tempo o estado das nos$&& fuianças. 

tistice: .::omm~rcial . di) . ls:'!~ a · 18:>3 á.~uito.ll!e-',. Senhores, repito o que disse ainda ha -poueo; 
lhor elaborada. do que a ·. de l8l5 a 1~9, .fet$a.: ach()·me calisaiio, ,já vuu .·fu:ando velho~;. :.. 
pela e9D:Imissão a que :pertenei; . p~rece·me .po,:,.. 0 S.ft. lliLLO FJU~co,:;:_.NãO diga istO; . 
1·ém que. nJo eiliw' tal eíitat istiea. de 1851 :a ·I~" ·. . . · 
e_ a . ultima .. q!lo bjl é ,a ·de . 1848 a 18!9; u !!JD.is.. o SR. FE!l~Z :··-. :: nio·· .Poo,erei· :pois ter essa<· . 
sao· as. tabellàs . resu~id$8. ,que . acompanhao· o., . fortaleza de . discussão eomo tem o nobre mini~· 
reliltorio: do. li obre .. ministro, e q~e u-atão . em.. tro da tazcnda~ A discusSão sobre· a . tarifa me· 
~cmt · das .cousas, como, · por e:r.emplo, fazendas:_ levaria longe ; não. me persuadi mesmo que ·hoJe · 
de algodlio, fazendas . d~ lã, .etc., . 6em. !azer .. dis-·. · tivesse.de filllar ;. ·V. Ex.-Sabe que não tinna. inte· · 
tineçãri·algum·a . .- Pa~a. qu;e elo~iar 'o que não. ex~~,:. r esse· nenhwn em !altar: hoje, nem · mesmo-estava·, 
Foi 'sómente. ·pam . lançar .. a , .reprovação no que... preparado. Uma illscussão .aobre esta materia. é 
foi · fei\(1' ·-pela · ~mmissão"'a:qúe· .pertenci l ~ · -... maiS ·prop~ia do ~bineté, ·4a imprensa, do que · 

Attrib'uio·sc·in'ê_uín pÊn'samento qúe niio é meu, · da tribuna ; é preciso combfnar U.lllas com outras 
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eou.sis, um trabalho eom outro, examinar bem 
eertas matería$, ter eonbeeimento pcrfcilo de c:et'· 
~ mereo.dorias. Entfetanto ponderarei ao nobre 
ministro o seguinte : «Se vter ao mercad<) uma 
mercadoria ·que não possa s er· Dt'-m fazenda de 
algodão, nem desta ou daquella materia conhe· 
eida, mas de uma materia qlle não tenha ignal 
<lU semelhante . no mercad~. nova inteiramente. 
eomo assemelhai·&! Que di~itos ha de pagat:? 
Não se r egula este parte. 
· O systema de a.ssemelhação .tem ido mal em 
muitos lugares pela Jalte de uniformidade: .uni· 
camente na Russia (e V. Ex. de;e ler alguma 
sat.isração em faltar nesta potencia, porque em 
Yerdadc tem-se adiantado muito nas seieneias) ... 

. O Sa. l\únQUE% J>E P.m.~ox.t : - Estimaria mai.s 
que falla.sse uos alliados. 

O Sá. FERR.~oz: - (A.té nisto estamos eru OpJ>O· 
soição) .... na Russia o systerua de asscmelhaeão 
tem produzido grat~des vantagens, porque logo 
que uma alfandega procede à as~emelbacão re.
lll\!tte ao ~er central as amostras rcspecti\·as , 
o elle as colligc, r evo11a ou· não reToga, porque 
tambem nessa adminislt"ação central e:dstem peS
soas muito llnbilito.das, com os conhecimentos. 
necessarios para bem avaliar essas mercadorias ; 
depois de feita a as3emelhação, remettem-se as 
amostras para as differen~s alfandejlas com o 
4rbitrio tomado para qne se dé a uniformid:ide 
necessarla em taes materias. 

Admittido o systé:ma de asseroelh&<liiO sem esta 
providencia em um& al!andega nimiamente zelosa 
como a da côrte (Jé. vê Y. Ex. que faço elogio ; 
Irias deve ~tte:1d"er- qno tambem podem haver 
zelos pharisaicos), certa mercadoria sel'.l. asseme
lhada a certa outra, e n'outra alfandega a diffe· 
rente. O juizo é arbitral nes te ponto; eu julgo 
ncce;;sario que se oução os pra.ticos do commercio, 
a inda dado o recurso para o thesouro, pelo me
nos como i nformantes, e até mesmo pnrque o 
tribuunl do· thesouro <leste modo. ficaria mais 
habilitado para bem dar. sua decisãó. Des·confio 
muito actuãlmente dos praticas fiseacs; porque 
A experiencia. n i . mostrando que ao presente são 
meros automatos. 
· Cahe 11 pello tratar do· systema adoptado das . 

quali-dades intermediarias. Na. tarifa propostP. em 
geral se repelle .este systcma; mas em alguns 
<>bjeetos de grande consumo, como os marlapol
lões, pannos de 13, ele., o adopta com grande 
1i~Ol". 

E ' um mão systemn, ~rquc dó. azo n ques
tões continuas. O rcmed10 · do juizo a rbitral é 
actualment~ illusorio, e me . p~rcce que melhor 
seria que se désse aos inspeetores o arbítrio de 
tudo regularem e qualificarem: porque nssim ao 
presente se proecde. 
· O íeitor não du seu laudo sem consultar o 

inspector, se em consulta o dt\ retrata-se depois 
por mera obediencia ; muitas v ezes este f1\cto ao 
tem -pl'l'.senciado com admiraçiio de t.;dt's. . 

Para que pois essa formul& vit que nadn ~n
rante '! O juizo arbitral . nil.o existe, as decisue:~ 
são dadBS a capricho .dos inspectores. 

. Outras vezes os regulamentos fiscaes são en
tidades de· um modo inteiramente tnannico. Pro
duzirei um exemplo -de reeente data. · 

O regulamento de 1836 at·t. lSi determina qne 
não se dê abathnento algum nos direitos dos 
generos depositados tm·trapiches quer por ava
ria, quer por outro qualquer m otivo de q11ebra ou 
d.iniinuição; no caso d& não se ba-.:er a ·avaria, 
~te.. verüicado por meio d e vistoria anws da. 
e.ntrada do genero no trapiche. · · 
· Esse regulamento- , em · seu esplrito parecia re

conhecer sómente a .avaria. da a:gua do mat·, e . 
nesse artigo citado não podia abranger a inLrin
&eea, vistO que os cenero8· acondicionados sob 
ditrerentes en"\'oltorios n:\o podem á primeira \ista 

· e -Sêm a abertura · de3te!'l, mostr<1r a existencia 
da avaria intriuseca, ou mesmo dar s uspeita 
delta. ·. 

Entendido o dito artigo ·no sen :maior rigor, 
deve·se pt·esumir que tratn unicamente de aba
timento· de direitos quando ·a aTaria é parcial: 
no ·caso porem do genero ·estar arrtúnado · de 
modo que a saude publica e:xija sn illutilisação, 
parect:-me que n:lo põtl.e ter la<.>ar a ~brança do 
direitos. de consumo pelo que se n1lo consome, 
ou utilisa. 

O Sa. Pr:KSIDEl<l'E no· Co~s&LHO:- Ãbi:m.tooan· 
do-se, nil.o tem lugar ó pagamento de direitoS. 

o SR. FERRAZ: -E' isto mesmo que se não 
QllÍZ admittir. Eu vou referir o facto . 

A casa de Le Breton & C. tinha no trapiche 
do Bastos, 56 tinas eom bae:1lháo, que verificou
se ter ayaria intrínseca. Em virtude disto, a mesm~ 
casa requereu qve se aceitasse seu abandono. A 
alfandega da eõrte ni'io aceitou. nem admittio aban
dono e obrigou a parte ao }:lagamento dos direitos 
dos objectos _que se abauilon:não, iu.ndada no 
citado art. 18! do r egulamento de 1836. Eu lerei 
o despacho : · . 

" Não tem lugar o abandono para isentar dos 
" direitos, os qnaes são devidos na fórma do 
« art. 18i do regulamento de 22 de Junho de 
« 1836. - Alfandega, 7 de Julho de 1855 ... 

Parece que o regulamento não póde assim ser en
tendido; a lei fall.a de abatimento, hOU\'C abandono, 
e neste caso o regulamento de ISlQ não obrigo. a 
part~ que abandona .a mercadoria ao . pagamento 
de direitos. E no caso, de se acb~r o gcnero ·ar
ruinado de modo que prejudique a s au.de publitm 
é elo t·cgulameuto das avarias a prompta inuti-
lisa~.ão. . · 

A.qui está o documento que comprova este facto. 
E u o oft'~reço á consideração d :\ casa. . 
· Outro. decisão h ouve da qual resulta perda para 

· a receita e perda para o seguro; é a seguinte : 
A embareaç.'lo amertcana Mengunticooh, ·e como 
sabe o. nobre minist.ro, ao chegar aqui incendiou 
o carvão que tinha; trazia a seu bOrdo tambem 
fazendas; foi para um trapic1lo desçarregar por 
neces;;idnde e provisoriamente essas fazendas ; 
estaviio todas a'\'arladas: o nobre ministro dcs 

. negocios estrangeiros sabe bem, porque era então 
nlinistro ds. marinha. q1te o arsannl milndou 
abrir alguns rombos no ·navio pa.ra e\·itar n con
tinuaçiio do incendio, e dahi resultou a a\"llria.. 
que r efiro ; as fazendas vieruo para a alfllndega, 
a avaria era mtmifesta. Ha uma dispo9lçno do 
regulamento (o de 18l9) que determinll quo {!Uando 
o abatimenr.o resultante da •varia fór superior 
a 8008 do deposito; ·a concetliào do nb1Uimento 
dt'pende de approvw:ilo do tbesr>uro. Bem ; nilo 
obstante poder isto ser dispensado, 6 lel e dove 
ser (UillJ;ll'idn. Julgada a avaria proc<ldente man
dou-se d1vidir em lotes· os differentes fardos nva
riados, e assim divididos foriio á prao;.a. 01• lote 
obte\"C o lanço de 4:0001, ma.s ni'lo fui entregue 
o ramo: no entretanto outro foi lu-rematado. 
N'outra praça oll'srecériío-so ditr~róntes preços, e 
o ramo niio !oi entregue; eontinuãriio as praças, 
e os lan':OS ido sempre·diminaindo de preço, p')r
que as fazendas -molhadas vão-se arruínaudo, e 
depois 'de muitas praças eft'eetuou-se ·a Yenda com 
grande perda. Um lote ·que tinha obtido o lanço 
de 3:000S na primeira· praça, de -2:0008 na se
gauda, vendeu-se ·por 75.0$ depois. Outro quo-.. 
na primeira praça tinha a1cançado o · "lanço de 
l :OOJ)S, _ne. tereeir-.1 praçà obteve -apenas o de 
2!08000! . . 

· ·Assim ~la demÇJt'll. "Perde~ o· seguro e perde11 
o estado. E por q11e .razão_, ·oo;i -di7.·er que· este 
procedimento funda-se na referida · disliOsiÇiio do 
re~ulamento que dá. .recurso ex-ofticio. ao .tbeso~&
rearo quando o· abata~uto . é s.uper1or a ·SOOS ; 
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m:l3 p:uece qnc o regulamento se -t·e!ére a uma 
çet-1..'1. mercadoria, a '-!lll fardo tRh·e-l, e não o. utn 
1ote feit.o a nrbi'tl'io do ·;nspector,- c quando isso 
f~M~Se assim era prudente fazer-so a vend:i, depo
sitar-se o p\·oduct<>, até a decisão do thesouro, 
eom o que ni'O perderi:t o seguro, nem o es
tado. 
.. .. A equídado é R ba;e do poder administrativo, 
-e Qllando fosse legitima tal intelligencla, jâ. por 
•}quidade, já por zelo ·pela. renda publica, .este 
passo se devia toma1·. . · 

O nobre mini~tro tem-por v~zes ndmittid() este 
P,rincipio; quei:to-me unie!lznent~ do outro prin
c.tpio que llcrdou da e~la de 1Sa2 e 1833, que 
:vem a ser: sustentar ·. & todo o ·transe uma au· 
toridade que se desmanda pelo principio de dar
lhe Curça. mot·al, e isto nãG obstante o preju.izo 
das partes. Este princípio é muito perigoso. O 
nobre minis tro mesmo . d iz muitas . vezes para 
sustentl!r seus subordinados: « Sim, senhor, co
nheço que a COUS& não é. assint. mas agora assim 
se ha do fazer • •.• » 

O Sa. Pn&SIDE~F. DO Coxs&iuo:--:- Não, · nõo 
quero isto : conhecendo que a lei é contraria vou 
com clla, a difficuldade e fazer-me conhecer isto. 

O Sn. l~EIUL~z: -A dilH.culdade é V. Ex. d izer 
que sempt:e · que ha justiça ••. · 

0 !)_o. PRESIDENTE DO CO!iSELU:o: - E' bastante 
para satisfazet·. . · 

O Sn. FERRAZ : - E" o. mesmo sy;;tema do nobre 
ministro da justiça. . . 

Por exemplo, na alfandega da curte um indi
viduo apre$'entou a despacho uma porcilo de _papel, 
CIIjo comprizneJliO era duplo: o leitor o v1o,- re
conheceu que niio havia fraude , declarou que 
devia r.agar · os respecti ,-os direitos como papel 
CC?mrnu.n_; fo i para a p~rta , niio se qui~ dar sa
htda, e 1mpôz-se uma mul\4 -do quadruplo dos 
dir eitos ; c o nobre ministro que n<ío r econheceu 
.a justi~a.._ . 
· O Sn. PllESIDE:o:-i-F. . oÕ Co~sst.sio: - Pareceu-me 
que era justa a multa. . . . 

. O S~t; F.Esa~:~; : ..:.. O feitor iínÍut l'econhe~ido 
que ,nao h11via fraude. 
. O Sn. PnESIDÉ~TE DO CJ:sS>:LIIO : -Ed'io quatro 
folhas por U:ma. · - · · 

o ·sn. F.t:nn.\z: ,.... v. Éx. · ·sabC muito bem ; a 
escola antiga seguia uma. doutrina terríve l, era 
...;. sustentar e sustentar semp re Q s<lOOrdinndo e 
o amigo opezar de . tudo, . e . com . s·tlcrifici.o de 
tudo; . . . 

Eu. poderia lll)resentar tnm~m· uma certa in· 
demnisaçiio de capatazias, e então poderia V. Ex. 
àizer se não aeilava razão da minlia parte ; mas 
para que? · 

O Sn; ~ni::SID&-.-rE no CoxsELiio : ·'-Eu mantiYe 
& suo pratica. 

O Sa. F _En!WI: ..:_ Pe1·düe-me, · nilo ha ttl.l. 
·o Sn. · PRESIDENTE no CoNSELHO:-Tlve pr~

sente tres ~rocessos feitos por V. Ex. declarando 
~ mesma . tõrma que.agora se arguo de pouco 
JUSta. . . 
· O Sn. Feaa.u; : - Más digo a · V. Ex., de · que 
serve tudo istot No· tribunal do tbesouro .cada. 
director· tem o seu· voto, mas são adstrictos á 
vontade do Diinlsko. · · . · . 
~ o Sn: PRESIDENTE ~.cOxSELifO :-Militas vezes 
~ vencido .o :voto· .desses director~s. 
· () Sa. Fmn.u: : .:.;,.Eu, se fosse (l_teS1dentP. ~o 
thesouro,- c· presidente c O!IlO V. 'Ex . ... e rtao. 
quizesse que um· negocio pass!lsse, · dari~ .. de o Ih o 
a .alguem parn Ievar.~s . pape1s resp~cttvos para 
casa, e depols· esperana o ·re3nltado. · · 

O Sn. PJU;:3lDEl\'TE DO Coxst:t.uo: - Isto seria 
u ma trica . (Risudas.) 

o· S~~o F ,&aRA% : -Sr . . pre$idente, '<'OU llnolis:~r: 
perdóe-me V. Er. e a camara o deseonehtl.\:ado 
do meu discurso: perdóe-me o Mbre ministro se 
-eu toquei . em algumns eol.~.>ns que ll!e possão · 
olfender • 

O S~t. Pnr:sme:>;Te: oo CoNSEL!Io :-Não, senhor, 
em nada me oft'~ndeu. , . · . · · 

O Sr.. Fe:tuu.z : - A;; observações . que .fiz são a 
favor do eommercio; estou prompto a · discutir 
eom qualque-r pessoa todo o systerna da tarifu 
actual, .e a mostrer a inconvenieneia de mu itas· 
de su11s disposições ; assim i:otrio não po~so deixar 
de r<.>oonhecer que o meu trabalho tenho imper
feições. 

O. Sn. PREer nE:n-.E n~ Co=<~&l.HO: - Creio que é 
impossível fazer·so cousa a lguma perteitll. 

O Sa. FERRA.Z : -Tenho clmcluido. 
VozEs:-!\fulto bem, muito bem. 
A diseussiio ftca adiada pela hora, e levanta

Se a sessão. 

'SeS»Iin em 2o:t d e Julho 

PR.t:SIDEl'(Cl .\ DO . SR. YISCO~DE DE B.\EPEl.'DY 

Somu.mo. ·- E:cpediente. - .Ap•·esentação de p>·o
j ectos. e indicações. - Ordem do dia.- Oq;a· 
mento da recei li!. Discu•·sos dos .S1·s. p•·esidente 
do conselho, José Ascenso e B >·andl%o . -A.•·ti
gos. addilivos ao w çamento. Discurso do S1·. Ta 
ques . 

A" born do costume faz-se a. cham .. da e acbiio
se presentes os Srs. visconde de Bacpendy, Ma
chado,- CotTêa das Neves. J,ima, cone"O L eal, 
Azet·edo COutinho, Bandeit-a .de t.fello, -~·. Octa
vlilno, Fausto, . Ribeiro, D11tra Rocha, Góes Si
queira, Taques, ·?aula San·tos, Pad.ta Fleury, 
Caldre e Flil:o, Bretas, Ribeiro da Luz, Luiz Sca
r es, Dorni.ngues Silva, A.rauj o J orga, Sant<ls c 
Almeida, Almeida e· Albuqttcrquc, Eduardo Françn, 
Andre B11ostos, Teixeir a de Macedo, Ribeiro de 
Andrada, Augusto Chaves, Carneiro do Campos, 
José Ascenso, Cunha, Somn Leiio, bariio de Mn
roim , Viei.ra de Mattos, Amuio Lima, Teixeira 
de Souza, Pacheco Jordão, Aprígio G uim11rães , 
Seúrn, D. l-' t·aneisco, Souza :r.rcndcs, R lgO B~~.tros 
e Leitj!o da Cunha. 

Compiu·ecendo d.epoi~ os Srs. Paula Fonseca, 
Raposo da CtAmaro, Mendes de Almcidll, Parn· 
n&Guá, Fernandes Vioir11, Mello 1-'ranco, Pnul11 
Baptista, Livramento ,Antonio Carlos1 Secco, Dins 
de <'..arvolho. Sarah·a, Burnardes ae Gou\·M o 
B:ubosa da OuntJil, o ~r. presidente · abre a 
sessão. · 

Comparecem depois os. Srs. concgo Silva, Za· 
charias, Augusto de Olivciru., :Vlrintv, ~Ienrigucs, 
Paes B~~orreto, Si e Albuquerque, Pedreu-a, Para
nhos, Jacintbo da :Mendon~a. Siq_ueirol Queiroz, 
Barreto Pedroso, Gomes Ribeiro, Brandão. Cos14 
Machado,., · Rodri:t'!es .Sil\"a, Sayão Lobato, Sayíio 
L obato J unior, !'lebias, P into de CamPQs, Can
sansão,· Thco(>h_ilo,. Ferr~irn .de ~guiar, ~-r~q~e. 
Belfort, .José M.athtas, Ti tAra; L1mll e Sll v a ::>o· 
b rinho, .Antonio O.andido, :Figlleira de· Mello, Can· 
dido Borges, e Rocha.. . . 
.. F.altárão - com participação os S1•s. Paula. C~n-
dido e Fe rraz. . 
· L~·se e _spprJ\'J.·se a aet:~. d:~. s~3sto · antece 
·dent ~ . 
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Um oflicio do Sr. ministro da fazenda, enviando 
·a consulta de 2 de Junho ultimo, . r.:lntiva . .ao 
impo~to 'llc 5 % bll{ado P')ln assembl6alegi..slath'a 
da pr,ovincin do C{'atá sobre ns 'fian~.as · erimi
nat>s sujcitu por lei geral á taxa de 2 9; do .~u 
valor.-A' commiss1io de ~ssembléas pro,·inci~. -

Do S•·· ministro do imperio. communicando que 
S. ~f. I. fi cura inteirado das pessoas que :<:om
poem n mcsn destn camara no c01·rent.o mez..-
:Fica n camara inteiroda. . 

Um reqtltrimcnto dn ir•nandade do. Sant.issiino 
Sacramento da ddtJ,dc de Coritib:~, pedindo per
mis..~ão para p)ssuir bens de raiz . ....:.A' eommissiio 
tle fa7.1.1nt:la. 

Do pndt·e Josá D<>mingucs Nogucim da Sih-a. 
subdit<> portugucz, pcdinJo dispensa. no. lei para 
ser-I.aturalisullo cidadão brazileiro.-A' eommissão 
<}$ cons1ilaiçi!o. · 

Lem-sc c nppro\"ii-J-se vnriM redac~õcs e ··os 
seguintes potreccr~s: 

" A commissi'io de constituiçi'i,), n que foi pre
sente .o requerimento rl~ José · Coutinho de Aze
vedo Vasconcellos, subdito portuguez, pedinJo 
dispensa do lapso do tempo exigido pela lei pos
t•)rior á declnradio que ·pe:nnte a eamttra muni
cip:<l dos rcspectivGs domicilies devem fnzcr os · 
estrangeiros para pod~rem obter earta 'do nnturnli
saç,íio, nttendcndo que é elle casado com brazileira., 
c por conse:luinte dispensado pela lei de 23 de 
Outubro do 1~ daquella l"esidenda, e de parecer 
que nada hn que deferir por scL· d~snecessario o 
neto legislativo ·que •·equct·. · · · · · 

a Sn.la das commissves , 21 de Julho de 18;>;;.
D. J:, lle lllacedo.-Fiyucim ele ;lf~llo.'>> 

~ A commissiio d ~ iltstl·ncçã:o public'n, a que foi 
pt·esente um requerimento do Dr. l\Iello ~Ioraes 
pedindo auxilio dos cofres publicos para a im~ 
pressiio de uma obra sua intitulada Diccionario 
de -'\leaicina, o'bservn a ~sta au~ust.a. cnmara .que 
n..'io tem no S•~tl seio . pessoas profissionaes que 
possão njuizllt' de,·idamente. do merito dn ··ditá 
obrn, c nss~m é de parecer que . seja commettido 
c~se exame n commissão de sande publica. .com
posta de 3 membros illitstrn.dos da classe medica 
pnra a qu:il ó dest inado o dito DicC'ionado. ' 

«.Sala da3 commissões, 2G de Julho do 1$.';:).-
F. Octaeiano.-J_ J. da Rocl>a.» · . 

a A commissl'i:o d~ pensões e ordenndos;.tendo 
examinado o requerimento de'~fanoel Rodrigues· 
de )-Iello Uchôa, que pede uma remuoerru;t1o dos 
seus ser viços: :atendendo, que comqunnto sej:!o 
dig>!o~; de serem nt tendidos os bons serviços que 
de lon!:'lS nnnos tem prestado t,1o dinno servidor 
..lo csl&do, não IÍ da altribuiçiio · da ãssembléa a 
ir!i~~a.ivn em . tncs rnnteriM ; ê de parecer que so 
dmJa, o sn_pphcant.o ao governo imperial, que de 
cer.t.o ~dinrtt com · sua costumada tmparciAlidndo 
1.1 JUStiça. 

~ Paço "da cnm:~rn •la.~ dcl'utado~, 2G de Juiho 
de l::lj.),-D. F. J), da Si/l)cu·a.- J , E. de N. S. 
Lobato. » 

APRES'");T.l.f:'.ÃO DI; I'IIOJilCTvS E I:SDICAÇÕJ::S 

. Sã~? julgados objectos de deliberação e vão ·a 
tmprtmtr para entl'llr na ordem dos t rabalhOs os 
seguintes _proj ectos: · 

" A asseinbléa. geral legislativa res?lvc: 
cr A.rti;:o u nico. Os contractos feitos por corres

ponde nela epistolar , em conformidade com o S)4• · 
.do a_rt. 1221 e com o ar_t. 127 do codigo com~· 
merctnl, eslllo comprehend1dos nas disposições do 
.art. 4t·t do ·mesmo codíso. · 

" Paço da comara dos deputados. 2(1 de Julho 
~ de l~'l.-Fl'ai'lci~co de Paula Sa1lÚt$:» -

" A assembl<in geral legislativa re:;ol vc: 
a Art. 1• Fiea. ereado um i:ollegio eleit.orol na 

villa da Boa Vista de Tocantins do. pNvineia de 
Goyaz, composto dós eleitores · da mesm;L Yilla. 

« 2• Ficão reo;ogadas as disposiçÜ('s en1 con-
trario. 

• P~o d'11 camara, 2ô c!e Julho · de 1855.
O conego_. F!:liciano Jo~e Leal.» 

ORDEli DO DIA 

ORÇA~ESTO DA nEC.:ElT.~ 

Continua . a 2• discus~ão do art. !.1• .fh:Ílndo a 
receita do imperio. 

O SJ.". ':\.IQ.J."q'l'<O"- do ~~>:::>.n ó. (JWCSide;Ltt: 
do ·conselho t: mini.st~·o da (a::enda) :-::Ir. pl·esi
dente, tlitO julgo n ecessario .responder ús . obser_
vaçvcs reHas na. sessiío de nontC)II por um hon
rado · deputadn que por uma cspecie de . systema 
pessimista entendeu que O? empenhos do Brazil 
erão taes ·quo não os podenamos .;o 1 ver ; prognos
ticando-nos por isso uma ruina intlllh·el. 

Ct·cio, senhores, que a diYida· que pcSit sobre 
o imtJerio nüo é ~up_erior . aos seus recursos. 
(.·lpoi ados.) Se tl\'e11nos paz .e tranquillidadc, se 
a _ voragem das revoluçiiP.s aa anarchin nã o estancar 
todas as fon tes ·da nossa producçlio, esgotando 
por conse~uinte os recu,rsos do estado, teremós 
sem -du..,id•\ com que satisfazer a todos os en
cargos ·do pniz. 

Itcconheço, Sr. . presid~nte, que o syslema. de 
imposlç~s. entre nós, recahindo na maxtma parte 
sobre as a.lfandegas, pôde; ~m um caso de guerra, 
offe•'ecer embaraços; mas penso que · teríamos 
entiio a possibilidade ele lançat:. m1i.o do outre>s · 
meios pl;Jra sustentar as despezas publica;. 

Não. entro, pois, na rcetificaçiio dos progn o&; 
tico;; feitos pelo nohre deputado. Como elle r-eco
nhcç.o que é um mal e.~sa not.avel teodeneia. que 
os nossos concldadnos manifestão para o lunc
cionalisnio : como ene· .sinto _ ~as as difilcuJdades 

· qne dabi nascem, todos os embaraços quo rcsultão 
para os mesmo·s prt"tendentes-;-m!IS niio ct·eio que 
entre nós o desejo de occu_p~U: posições · publicas 
seja maior \lo .QUe o que cx1sle em out•·os pai zes. 

Somos novos·na ·ean·eira da indUBtritl; mas ella 
'l"tli começando a apparecer, c é de suppôr 'q_uo 
as novas empresas · d~m nova direcçito ao cspirato 
de uma grande parte dos brazileiroa. (Apoia<ros.) 

Tenho; Sr. presidente, de r espondo1· pi-inoipal
mente ao ulttmo oradot· q tte hontem fallott em 
opposiçiio ao Or{.&manto da receita. 

Voltou esse nobre deputado !\. carga sobro a 
opcraçiio' feita relati'l"llmente·oo · empreatimo do 
tt!Zl. Continúa elle a rcproTnr que de nccordo 
com os nossos credores, tivesse o go,·emo con• 
segaido mais 10 annos de prorogaçüo para esso 
emprestimo. Pat•eoe estar convencido o nobre de
putado de quo nenhtuas · csfureos so fitenio para 
contrncta~-se nm no\'O emprestimo; JlOnsn que t~Jda 
a diligencia Olllp~ada pelo minaatro bruilt:iro 
em Londre:1 se limitou aos copitallstoa Rotbs
ehUds, e por ventura ·aos nosso11 agentes finan
ceiros. · . 

Sr. presidente, tenho de observar ao nobre de
putado, e devo· fazer esta declsração em re~ito. 
à verdade, que aqnelle ministro compartilhava 
as npprehensões do nobró dépu~o. Enten"· 
dia, que a prorogaçiio desse ·nosso emprestimo. 
que a :emis3iio de .~ovos coupons: 'podia alfectu; 
o credito do Brazd~ Tendo, pois, · eHe,- de longa 
data, instrucções para contrahir um nO'VO empret~
'timo sob condiç<:>es auitaveis. 'sendo limite mi~ 
nimo o mesmo com que se coiltmc.iàta .o de .. l852,. 
é visto que :niiQ deixaria de (azel' · ~odos os. E!Sfor-: 
ços para obter um · émprestimo de . a~eordo com .3.!1 
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condições q u~ ~stavão pr~script:ls, recorrendo a 
todos os capitalistas. . 
. Mru; ainda qU.8ndo S<l limitasse ao> principaes, 

e não procurasse todos, o nobre deputado, melhor 
do ·que ninguem, sabe· que uma vez encetada 
uma negocia-cão semelhante com capitalistas de 
primeira ordem como, por exemplo, os Rots
childs, a procura d~ outros é quasi inutil ou 
eseusllda. 

. Estes capitalistas não têm c~rtamente em seus 
cofres as sommas que contracLao emprestar aos 
governos que dellas precisão; s:o.b~se que quan
do se _occupão de taes negocia~ões entrio em 
accordo com outros caJ;Jitalistas. E' pois visto 
que sahindo-se deHes, mdo-se -procurar outros, 
encontrão-se identicas condições, ou mesmo re
CllU absoluta de tratar sob•·e. negociações já. 
encetatias pelos eapitalistas de primeira. ordem. 
· E' portaiJto, Sr. presidente, esta supposiçiio 

do nobre deputadcl meramente gratuita, nem 
eUe \lÕde em verdade ter dado alg11m para jus· 
tificol-a; e mesmo deve desapparecer completa
mente desde que affirmo que· o ministro brazi
leil"o est.wa dominado por ap(lrt1hensões· iguaes 
ás do nobre deputado. 

Ett, po~ém, senhores, felicito-me muito por mo 
haver mostrado firme em reba.ixar· ru; condições, 
mediante as· quae·s· autorisei o cootraeto de um 
novo emprestimo para pagamento do de 182õ. 

A c amara ja . vio, pelos ofl).dos que li na 
casa, que a maior offerta obLich. nessas circum
str.ncias foi a ,que fizera Rotschild, de· 91 Y.· 

Ora, se aceitassemos tal offerta dP. 91 '4 eni 
apolices de 4 V. •/o o. emprestimo viria a rea-. 
lisar-se, niio a 9 .V., mas sinl a 89 v.. pois que 
tinbamos da mais a pagar os 2 °/o de com missão 
que costumito levtw os contractadorcs do em
prestimos, c que tambem Jeyou Rotschild pelo 
cmprestimo de 1852. . ·. · 

Tinbamos, portantó, que as apolices serlão emit
tidas a 8~ Y,; e ~ ·tnf caso , • ., Y. :Ex. e ve a 
cnmara 'que teri11mos de pagar o mesmo jlll'O 
que pagavamos pclD.S apolice;; de 5 •/.. O jul"o 
de r. •/9 em um capital de :!,200,000 lb-. ost. andaria 
~nnual111ente em · 11;0,000 lb • . st. Para .obtermos 
esses 3,200,000 lb; st. seri á necessario que emit
Hssemos uril caEital nominal d~ 3,600,000 lb. st. 
l.l então o juro de 4 % •/o sobre este capital viria 
n ser o mesmo que pagavamos pelas apolicss 
do 5 •/• : não haveria nenhuma ;antagem para 
o thesouro, antei; teria o grande inconvemente 
de ficnr devendo demais uma. somma equivalente 
fi S,CUO:OOON da nussn moc1da, a qual teriamos 
do pa~nr quando houvessemos de resgatar o 
capital. . · 

Porto.nto, sem fazermos nenhum!!. economia no 
juro, fienl·iamos devendo um capital maior que 
tC1'illmOS d~ pagar. . • 

Conscguintontente ,.ô V. E~- qc..e esta mesma 
oiTol'l~ que foi feita pelo capitalista. Rotschild, so 
fossa ~ceita, trllri& encargos para o Brazil que niio 
convinha de sorte alguma tómar. 

Nem mesmo era i~Oilllivel na occnsião contractar 
por tal modo. Eu li tambem na. casa.· um ou outro 
offi.cio do ll!inistro brazileh·o d'onde ·se ve que se 
Rot>lellild fez uma semelhante offerta l'etirou-11, 
pois que em outra occasii.io lhe deu wna. oxpli
caçito dh·ersa,_declarando que nem na l'!lZMO de SO 
faria o t'mprestimo. .' • 

t.E>.rP.ss&.;; para o paiz, nãc> dei:.}\ de o ser psra. 
e!les. (Apoiadus.) 

~Ias, pretendeu o nobre deputado que essa 
operacão foi obtida filzendo-se despezas com a 
imprensa. Sr. presidente, semelhante imi-utll.ciio 
só. podia ser pronnnciada por quem fosse poueo 
versado em taes negados ; não de..-ia. do manei
ra al::llmll pllrtir do nobre deputado, que mais 
do que· ninguem eonbe~e o estado dll prac.a de
LÓ!ldres, e sabe se esses meios podião actuar 
;wbre a imprensa daquelle paiz. · 

Sr .. presidbnte, quando disse ao nobre depntad(} · 
que algama despeza SQ fez com artil(os para a 
imprensn, foi pnra ser em tudo veridico, porque 
eu ].)O.ie:rla. callar uma despeza de cerca dG 100 tb. st. 
que. não ebega a. ·1:000~ para pa~ar a jornaes. 
Mas eom que fim se fez essa despezlt? Para 
Olfll$ear a praça de ~ondres? Não; para mostrar 
as· vantage<~s dessa negociaciio, <> credito do 
Brazil, os seus recursos, a. fideLidilde com qua 
\in\la satisfeito a to<:lo:s os seus ~ompromisso$ 
durallte a miuoridade, apezar da anarchia que 
nessa época agitou o paiz , e cl)nseguintemente 
pam dar a nossos credore~ a garantia de que 
continuo.riamos a salisfaze•· nossos empenhos. 

Se em nlgnns das arti,.,os inseridos nos jornaes 
de Londrr;.;.os interesses de nossos credorlls fossem 

. lesados, ou soffressem os interesse" desses capi
talistas com . quem quedamos tratar, não seria. 
de certo o Brazil recebido na praça de Londres 
coma foi o gvverno pol·tuguez e outros? Admira. 
que um espirito tão esclarecido como o do nobr~ 
deputado, depois ue uma opemçiio· semelhante :i. 
que fizemcs com tanto successo, e que não deu 
occasião a rMlamação nlguma dn parte dos inte
ressados, "Venha depois de um_ nnno e tanto fazer 
censuras a esse respeito. 

Expõz ·o nobre deputado o estado do mercado
da Bahia. ponderando a. falta de moeda. para 
troco, e tambem pareceu suppôr que no interior 
da provincia se fazilio t~ausac~ões com moeda 
falsa ... 

O Sa. TAQUES :. - Lá. não ccinsta isso. 
O Sn. Gô.Es SiQUEIRA.:- E' uma supposição. 
O SR·· Du-rn~ RocnA: - Ne~ta parte o Sr. Fe1·raz 

·não podia referir-se 1'1 Bahia; 
. O SR- Rrm>mo DE A:>oiUD.\ i:l:l um a.parte que 

. niio ouvitn[)S. · · 
O SR. M.\RQUEZ nJ;: P.I.R-~~1:- Parece que •·efe· 

rio-so ão Paraná, P- o Paraná talvez seja em 
Goy11z. 

Mns, Sr. prcsiclentJ, o. que posso. Mseverar á. 
camnrn é que nl'io ·tenllo noticia dada ,Pelas auto
ridades de que taes transnc~ões se fo.çao. (Apoia
dos.) 

DeTO tambcm dccl&rllr que tod11s 1\s vezes quo 
tem sido pedidt~. ao governo moeda paro. troco, 
tenho socco;rido el! pro>incias com repetidas re
messo.~. quer do moeda pnp~l de 1,~. 2S ou úR, 
quer de pro.ta ... 

o· Sn. Dt.-rnA RocnA, -A falt~ da troco é sen
tida na pro pria tltesuurario. do. Bo.bit~. 

O Sn. MA.RQUEZ DE P,uu ... -:.t:- Não dnvido, se
nhores, .que ap~zar <!e todas D.S remessas, o troc!Jo 
seja diffiçil... . 

O .sa. GóEs SrQuE111.\: - Niio é sufficiente. 
o s~- M!..RQI:E7. DE PAru.x.t: -0 que poss<>. 

asse\'erar e que tenho acudido a todas as recla
mações dns tbesourarías · a semelhante respeito. 
llJandando quer moeda papel. de pequenos v<:~lores. 

Assim, se recusando então a offerta a. 9l, viesse, 
mos depois a contt:act&r o novo emprestimo segun
do a ultima offerta, teriam os aind..a de ver aug- ,. 
men.Lado o capifal nominal da nossa divida com 
setQ m~ .e tantos . contos .mais.· · 

Em viste.· de· tudo. isto a camara deve reco
nhecer qüe ·n~nhu.mo. operaçii•> podia fazer o ·go
verna n1ais vanWosa para o paiz do·.que .. aquella 
que 1·ealiSou; entendendo-se com· os sellS proprios 
cre:dures, .. e obtendo . delles , essa ·prorogação ·_de 
l(l anllos que- ao mesmo .templ). que era de .m·. · 

quer prata cunhada na casa da moc_da. . 
Pa.ssou o .nob•·e deputado a me!lcwnar a. cnse 

em .que esteve o .banco, e _entendi· que eensurott 
ao governo por _ter autor1sado _ p_or U!D d~eto 
aquelle estabelcctmeeto .pata em1t~1r · ate o trrplo 
dQ capit~l respectivo. Devo · deelarar que esse 
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cleereto roi eondicional, e que em officio re~e~vndo 
indiquei no banco o U!iO que dc,·ia fa:.er de se-
melhant.e medidor. . 
· A camara sabe mu~to bem que o banc:"o nl!o 
~milte o:,m not:ls toda aquella somma que poderia 
emittir s~ndo as regras da sciencia. Os seus 
~tatutos linlitão a emissãa a~ 4uplo clo c~pit3:l, 
gar:~ntida por letras : mas os prmc1p10S da sctencm 
demonstrão q.ue l.aes emissões podem ser elo
va.das ao tl'lplo ; por collseguinte niio tinha e 
govcruo motivo algum para que deb:asse de 
acudir A prnl:.a na neeessidade em que se ae!Java, 
segundo n represcntaçiio que o banco dirigio no 
:;overno. 
. Niio . considerarei, Sr. presidente, · se alguns · 

erros foT>1o commettido;; pela direcção do banco, 
<l que c,..;es etTos pudessem ter mais ou menos 
lnfiuencia na · criile que. se apresentava; mas 
tenho para mim que nem todas as medidas que 
forilo tomao!as p11lo banco c censuradas pelo nobre 
deputado tt.w erros. 
Çon~ordo em que no facto de não ter o banco 

procurado desde o principio r eduzir a moeda o 
<!apit.>ll d:1s entradas, _houve al.~umi\ ne~ligencia; 
h<)nve talve; csmorecJtnento, ou falta ae nctivi· 
dade na crca.;iio das caixas fi !ines; mas não ccn
s~dero que fosse um erro deixar dé recebel· di
nheiros a juros, assim como tambem não considero 
que erro fosse o facto t.!e fazer a chamada na . 
occasião. dessa crise;. pelo contra·rio foi o banco 
Cl!nsurado por ter reta1·dado a chamada do seu 
capital' eiTecti\•o, que· aliás se julgon necessnrio 
para o estabelecimento ser montado. 
. Niio considet'O. igualmente um erro ter sido ele

vado o juN á. Yista da- tcndenc•a em que se mos· 
trava a prnca, c · pelo estado elevado tio cambio, 
cs:;a ~IJàcnc!a era justi~cad_a pelos principias da 
se•cnc1a; e portanto nao JUlgo que possa ser 
com razão' censurado o banco por ha\·er ele\·ado 
o ~u jtll'O n mais 1 "/o do que estava estabe-
lecido antes do decreto do. ~toverno. . ... 

Pretendeu o nobre deputa~o n1ostrar a desne
cessidooc da medida auwrisada pelo governo em 
vista do u~o que della tem feito o banco. E' 
<:erLo, Sr. presidente, que na actualidade, e mesmo 
jâ ha mufto ~empo, .as emissões do bar,co . esti'to 
drcumscripl.as n~s ]imites marcados pe:os . esta· 
tutos; essas emtssucs nem mesmo cl1c"ão no 
duplo do capitnl disponh·el; e to.10 bem é certo 
qu~ fraco u,;o kt o banco do decreto nos pri
meu·os mc~es ;. mas .cumpre notar que o· facto de 
não émitJ.ir o banco .na fôrma que lbe facultava 
o dee•·eto não pro\'& a desnecessidade da medida 
•ll!e .elle a~ttol'isou. . . · 

rodos nos sabemos que a cnse proveio antes 
d.e 'um pnnico do que de cau:~as rcaes ; 'l a me
dida do so~·crno tendia a dissipat• esse panico, 
a~udando u. praça c r.:stab~lecendo a confiança. 
Na cr1sc que em l~l:l aqut nppareceu aconteceu 
e:uctl\mentc o mesmo : o auxilio que o governo 
quiz dar á praça na realidade não foi aprovei
tado scniio pelo antigil Banco do Brazi!; e ainda. 
-assim em mui pequena escala; l'e$tabeleceu-ae 
porem n confiant.n por essa medida. E'· o que 
ultimamcn~e 6Uccedeu. . 

·Se agora o banco nilo faz uso da autorlsaç:io, 
o, fez du:rantc certo espu.ço em que acudia ás 
necessidades do commercio e da industria ; . por
tanto a )nedida d<.1 governo fica a salvo de ·qual
q,uer 'censura que _o nobre deputado lhe possa 
fa:<er. 

Reconheço, Sr •. pt·esidente, que os regulamentos 
dos. senos · olfer.ecem inconvenientes ••• 

O Sn. :Ba. ... ~uxo : -Apoiado. 
O Sa; MAnQUEZ DE P.~ru.x.'": -Reconheço que 

~m paiz q~e tem sertõe$ tão vastos, para onde 
e . necessano r cmetter-se · papel sellado e para 
onde as communieações sÃo caríssima$, o sello 
<>l&orece muitos ineo•wenient~, e a despeza que 

delles resulta deve abranger uma boa parte d<> 
P"?ducto de~se sello. Creio, Sr. presidente, que 
u.~a cert4?. ponto se; podem adaptar algumas das 
d1~postçoes do ultlm? regulamento inglez a res
peitO do sello adhesl>O de · que alli ae n;;a d~sde 
Outubro de 1~ para cA. · 

Chamiio sello &dhesiYO no que se corta e se 
colla ao objeeto que se quer sellar como os st'llO$ 
do correio. Creio, Sr. presidente, que haveria 
fantagem na ndopção dessa especie de sello ma.s 
não póde ter npplicaçiio a todu as transn~ções · 
assim como a não tem na propria Inglaterra: 
Ha mutto pouco tempo que o regulamento pu
bl~cado . naquelle . paiz; é conhecido nesta cõrte, e 
nlem disso_ aemelh~te sello ~ confeccionado por 
uma maquJna especial que nos nuo ~ssuimos. 
N ã.o é portanto fscil adoptal-o desde J{l, mesmo 
p.orque as pl'escl'ipções da lei do sello nol·o 
vedão. · · 

Para ·que pois esse systema seja adopLado • 
torna-se necessaTio que o corpo legislath•o auto
rise o governo a :llterat· não só as disposiçües 
regulamentares n resyeito do sello, mas nlnda 
as. dispos~s legisl:J.tn·as pelo que toca ao quan-
titativo das . taxas. · 

Não duvido .c< nseguintemente aceitar qualquer 
autor!.::ação neste sentido, a qual Cl!mpre nesta 
occas,ao dc~larar que deve comprehender a raeul- · 
dadP. de altera1· as taxas estabelecidas por lei. 

Não julgo procedente, Sr. presidente, o que diss~ 
·o nobre deputado ãcerca da revalidação. Para' 
quo c~r~s documentos sejão l~vados !lo seno pelo 
propr1o mteresse das partes, e necessario que da 
penalidade resulte, ou que. o documento se torne 
nullo sem o scllo, ou que a sua revalidaÇlio se 
torne pesada; e o jnro que lembrou o nobro de' 
putado a.nnullar.se-hia inte iramente em certas 
circnmstancias, e em outras ' seria muito mais 
pesado do que a hnportancia da mais cara r cva· 
lidação. ::\!UI tas vezes não Sll busca a re\·~lida~lio 
senão passados longos anoos depois do ·doeu· 
mcn\0 ter sido feito sem o pagamento do sello; 
e então, desde que tivessem decorrido muit()s 
annos, por pequeno que 'fosse o j c.1'0; excederia a 
taxa. cstabelocida . pat·a a reyalida.cão. E' preciso 
que.a camara se convença. de que nem todos os 
contractos ·01\ documentos que não recebem o 
sell_o. têm neces.sidade de r<lvalidação, porq n~ 
mmtas vezes as pnteS', .quando ha neUas . certa 
probidade e boa ·fé, concordãO eoy refazer o acto 
e pagão o sello, isentando-se deste modo por •í 
mesmas da penalidade e satisfazendo as suas 
obrigações sem necessidade da revalidação que 
só se torna elfcctiva quando ha pouca probidu.do 
em uma dns partes que contrahirâo a obrigação, 
porque então a outra parte se vê na necessidade 
de recorrer a. juizo é de procurar. a revalidação. 

Creio pois que não pôde ser diminuída a quar.tia 
estabelecida pam a l'e\'lllidação sem inconveni· 
ente para o pagamento do stllo, e ~ue não con· 
vem por ora estabelecer' o juro snbstituti \'O que 
lembrou o nobre -deputado. 

Nada tenho a dizer, senhores, a respeito das 
consideraçõ~s do nobre deputado no que toca o.o 
imposto do eonsnmo da aguardente cobrado por 
meio das patentes, porque, reconhecendo n.lguns 

' Inconvenientes no reg!J.lamcrito e :alguns dos Te· 
-xan1es que· deste reslíltão, pedi autorisaçiio para 
retocar esses regulamentos e a lterar algumas · 4e 
suas dispbsitões. · . · · · · ·. · · · 

Não tenho porém ·como uma censura bem cabida 
a que fol% . o n?bre depntado · reptU'Ilndo. que o 
excesso a respe1to da arrecadação do 1mposto 
de que se trata· chi!gasse · a ponto de ser elle 
lançado na agu.ardeute eomprada· . para uso . par
ticular. O nolire 'deputlldo; faZendo e!lta censura, . 
esquece~-se sem d~vida ; da =·natur~za de seme· 
lba.nt.l Imposto; é um · 1mposto de · ·consumo. e 
desde que os particulares comp'r&l~Sem· o genero 
para coneun1o, ~ evidente que o imposto se de\·e 
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4:c.bra1-. Devo t:or~m notal' q'tle em g~ral o inÍ
pGsto se robn quasi exeluSi·umentc daqudles 
qn·e consomem a~:Uanh:nte comprando-~ . nns tn
Yernalô, e· não · daquelles qllC a mandao buscar 
de fót·n e importão para suas casas sem pnssar pelo 
-tn._piehe da ordem, o -sem ser pol' ·iutermedlo das 
· -v~udas . existentes na capital. 

I 
sel de parada, de ostcntnção, muito propria· setn 
duvi"d:l pnra angariar populal'idade, ns bençãos 
do commereio estranjleiro, prineipnln>~mtc ·com. 
mercio inçlez, muito f&vQrecido n essa ·t.:uifa, mas 

I 
niio proprta c.:rtan\enfu para cooservar-n .. ,. aquella 
porç:i<:~ do renda que · temos intleclina\'1!1 neces· 

Tenho . agora; Sr. presidente, de occupal'me da 
parte do discurso -do nobro deputado eni qne 
"tratou dn no\'a tarifa. Entenda-se bem, Sr. presl
dente, que eu louvG o nobre deputado por se ter 
oecupndo desta materio, e que longe de pretender 
desncoroçoal-o de oecupar-se della, eu o convido 
2 . fa-zel-o · seriamente, expendendo as suas ldéas, 
seja de "''iva voz, · seja por escripto. A tnrifn, 
Sr. p're&idente, está ·em estudo, e todas &3 obsel'
vações' justas que sobre clla se .fizerem Lende
r.l.ô sem duvida. a esclarecer o sonmo· sobre 
·um trabalho de t lío transcendente imp(lrtnncia. 

&idade de ·arrecadar pelas alfandegas ,{-., tmpe. 

I 
rio llflm de acudir fi de;;peza publica. 

Obseryarei ainda, Sr. presídente; que a tarifa 
OT{;1lnisada pela commi~'são presidida pelo nobre 
deputtidQ. desviou-se 1\tn· pouco das prescripções 

I que lhe '.forilo dadas pelo govern~: ·A c:.'namissão 
não devi:\. fazer um Írabalno atbitrnrio ; era ella 

1 um~ delegação . do _góvemo, e recebeu instrucções 
; adequadas ao ·eem Jll"eenchimento da tarefa que 

Aceito 'pol·tanto todas as observa~ões, todas ns 
notas ·e censuras que ~;obre ·eua quéirn offe:rc
car niíO" ,só o nobre deputado ·como qualquer dos 
outros senhor·es. Cumpre porém que taes obser
vações sejão fund adas e juet.as, qualidades e5tas 

·que · me . parece faltarem ·em algumas das que 
o nobre deputado fez. Como qtte descobri ·que 
-alguma preoccupação se spoderou do seu espí
·rit.o ·qllaodo tratou deste trabalho. O nobre . de
put!!-do · 4eixoll entrever que á confec~ão da. no~~a 
tar1fa .PI'esidio uma especie não . sei se de anveJa 
se de. despreso ·pelo trabalhQ ·confeccionO:do por 
oub-a commissão de que ·elle foi ·presidente •. 

O nobre-deputado com~ando a faUar sobre esta. 
·ma-teria, contou-nos a h istoría d•> desenho de 
·um bello corsel por elle feito, qltando cur.ava 
·a ·aula de desenho ; fignrou.-nos ter -pintndo o 
crirsel o. mais . bello e elegante que se podia imn-
ginat·. Apt·csenL:ldo o ·.dito corsel no ·seu profes

·sor, este encanegott n outro ·alumno ·de aper· 
'1eiÇ()O.l·o; O alumno porém do .. incte fez um 
" hippo~pho ;· poz·lhc grandes orelhas, augmen
iou-lhe enormemente a. barriga ; . foz-lhe garras 

·de · aguia- ou de· leão; desfignrou-o emfim de tal· 
·modo que o professor, segundo nos disse o 
nobre deputado, CltC\anlOU ·ao Vel-o ! <I Ü trnbalho 

· é novo, mas a especíe tambem é nova. » 
Sr. presidente, sej"a embora de novo. especic 

Q trabalho dn ·$eeçào de fazenda do conselho de 
4!Stado ; · dõclho CDibora o nobre deputado a figura 
des.ac hyppogrypho que aqui ·nos pintou, ·pela 
mlnl!a parte devo .declarar que · o elegante gi

. DCI.Cl do nobre deputado me parece um mero 
cavallo de"parada, um mero cavallo ·de ·ostentação, 

· e que o rorsel que tão· ridieulnmenta do.>CnMu 
· .o nobl·e deputado, arranjodor àrrnnjado peln 
· .OCÇ1io do cvriselho do estado, ~ .um ~avallo pro
. prio pnra marchar : · eu· me cxphcG : 

·Sr. p1:esidcmic; o nobro deputado, ou . a com
. miPão de quo elle !oi .presldentt:,, '?rganlsou um 
tnaba\ho . qne importaria .um defie~t na ren~~ 
publica de 4.000:0001. Nilo era posstvel, conao Ja 
&ive a honx:a d·l declarar nee~ casa, re!er!n
do-Dte a calculos feitos por empregados mu.Jto 

: intelligentes. o praticas i n!lO era possivel, digo, 
•doptar-se scmelh~~e t~fll sen:t que o corpo 
le_gislati:vo, por - lD~i.<? .~de _llllpol'tos m~rnos, procu
S"asse encher o vas>o que na r enda _public& pro-
cluzirla a adopçio de} la. - ., · . . · Ora ·o proprlo tcabiilbo COllfeccionad\l pela 

· secç~Ó do cons~lho ·, de~ ~stado, __ ajudad" poL· al
guns empregados · pratico&, . tcab~lho que cumpre 
dizê!· o foi rei t.o sob . a esperanta da paz, dará 

.. ~m 'res'ul~do a!guin '.decrescillient.o na. ~enda · pu-
. i;,~a.: mas _,&&se apresenta e$Se.d_ccl"ESCim_enlO em 
-. «rt.os pl'Qduc. tos,. ·. ileixa a l)ipera. n~a d.e que . em 
. .o'utrosllaja . augm~nto, .Me-pat;eee porem, sonho
. res, que .é muito mats . poss1vel, IJ?&rebar com 
.~ta : tari.fa ·do que ~;eria CQm a _proJe~tada pelo 
nob1·e· deputado, 11 ;ual como dtsse, c um c<'r-

Tovo 3. 

]
lhe era incumbida. Essas instrucções foril:o dadas 
pela portaria de 18 de Junho de lS.íO, ntt qual 

· não ·se autorisn. a eommissão para isent:lr de 
direitos ll tantos arUgos ·qunntos o projecto or-
gani~ado por ella isentou. A respeito · mesmo 
de objectos <lcslinàdos par-a materias primns; 
prescrevo a portnri11, a que acabo ·de ref~rir·m~. 
no art. 2•, o. se:;uinte: · 

" ProcurarA tambem veriJical' e defini r quaes 
. são as materias primas que servem .de base :is 
referidas fabricas ou mtmufacluras, e sobro ellas 
lançt~rti, q:unndo importadQS de paizcs . est ran
geiros, direitos que nãq exeediio de 2 a lõ %, 
conforme for maioa· ou menor ·a facilidade ile pro
duzU-ns no Braz!l, e o. importnncia das manufnctu
rns em qne i.ivcrem de ser empregadas.'' . 

Conseguintemente n cornmi5Siio, isentnndo . to-
talmente de direitos ns ulnterías primas, .nüo 
cumprio ta. tarefa que lhe f~i enearregadn ; ndq_ui
rio, como· já disse, grande. popularidade, grandes 

·~ encomios de commercio, mas não podia mcrece1• 
esses encarnios do goyerno,_. porque s.~ ?ilo era 
possh·cJ ndo)!LO.r-se uma taa·1fa com d1reatos taes 
que nos imi!!lrtMsem um defi,cit calculado em 
mais de 4 mil rontos, seria um gfa.nde ·mat que 
·embalassem ·o publico com tMs espetcançM · ho-
·mens P.raticos que devem te1· o. conscioneia da 
impossibilidade de serem ell~ r calisa.daa. 

Assim a secção do conselho de estado, o.judada 
pOl' empregados da alfandega do Rio de Ja
neiro, t.ive de refundir esse traõalbo. Servio-se 
dns bnses, dos estudos já feitos pela commissiio 
presidido. pelo DGbre deputado, tirou grande pro
veito desses estudos, mas nito os podin seguir 
inteiramente, visto que tinha dei dar cumpri· 
mento ais proscripções da portaria de 18 de Junho 
de 1850, que nilo tinhiio sido a.ttendidas pela. 
commíssão. 

Disse o nobre deJ?utado qno nilo sabe q_ual 
fõra o systema segutdo pela secção do conselho 
de · estado, se foi o· systemo. do comme rclo l! vrc, 
se o systemn protcctot•, se a tarifa fiscal . Sem 
duvida nessa ra\ta de conhecimento quo o ''obre 

· deputado figura ter a respeito dJl classift~aç!o 
que ao deve dar ao systema aegwdo ~la SCCÇ.'IO 
d·J conselho de cstadG ba alguma preoecupaçno ; 

· creio que o S)1õtema · seguid<> pelR_ soecão . íol o 
systema 1iseal. Propôz·so a secçao adoptar nl

- guns melhoràmentos tendentes a. favorecer o com· 
mercio de ac~rdo. com as :pre;cripções da por
faria de Junho de 1850, sem comtudo .d~ta1eor 
as nossas rendas . a ponto de tornar_ mdiSJ>!lll· 
savel · ou cmpresttmos, ou a. decre_taç_ao de liJ?.· 

_ postos in temos capazes . da substituir o vasa o 
aeixado nas ·rendas das al tandegas. 

.Notou o n"obre deputado que. sobr!) poucos 
utigos deixavilo de recah!r dlre1tos, e fez en~
mcração delles. E11 já ·lembrei que a portam~ 
que. estabell;c~u .as_ co~diç~s do· trab.t~:lbo da pn
meira condaçal) nao a tinha autonsado ·para 
abolir totalmente os direitos ; não nego . OO!_IlLudo 
que ~m t'órina de proposta, · eS!;A c:omm•s.sao -pu-
· desse seguir o systc·ma. quo adoptou ; :~ · d~vtd~ 
estava em que essa systema pudesse ser )UStt-

41 
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tieado em sua totalidade, o ponto est.na em 
mostrar-se que o trabalho era aceit.a\·el, ·que não 
podia produzir o desfalque que mencionei . 
. A secção, Sr. p~esidente, nii.o Íói tiio mesquinha 
como figurou o nobre deputado. E' certo que os 
arti<>os totalmente is.,Dto;;; de direito são em pc
que~o numero; porêan ·.ha alguns que sõ silo su
j6itos a 2 %, e.euznpre notar que os direito~ de 
;t% equimle1n · q nas1 à isenção de direitos ; pois 
que todas as mercadorias que hoje se despachilo 
nas alfandegas lirres de diL·eitos pagão 1 ~ % 
de expediente; assim os .2% impostos em alguns 
artigos pela secoão equi\'alem ao que hoje se 
chama is"nção de direit~s. · 

Ora, são n os artigos que têm direitos de :2% : 
com diL·eitos de õ% t~mos 77 :ntigos, c bem s;, 
ve que uireitos de ::; % são direitos mui mouicos, 
que os objectos importado~ que pag::ío t.aes' di
reitos não podem deixar de cons1Jerar-~c como 
muito favorecidos- Direitos de 10 % rccnhcm em 
32 artigos ; de 15% em 10; depois seguem-se os 
de 20 e SO %. A respeito dos vinhos é que se 
continun. a manter os direitos de 50 % ; note 
porêm a. cauu•ra quo a secção do conselho de 
estado foi muito moderada ainda assim, porque 
consen·ando nomiualmente os direitos de 50%, 
as suas Rl'aliacões em relação aos preços actuaes 
são assaz modicas, equivalem talvez .a :J()% sobre 
~s preços actuaes. 
· A camara de,·e observar que· sendo a nossa 
rcndn municipal, quasi uniea a das alfandegns, 
não e•·a facil fazer um trabalho no srstema do 
comni.ercio lh·re. Mas não pense ninguem que tal 
s~·sten1a de commcrcio liyre não seJa protector; 
os ingleze~ o adoptúruo, pmcurão persuJldir as 
outras nações sobre. a conveniencia. de adaptar-se 
~ste s-çstema, systema que. elles melhor que :cin
guem iJocl'ifio seguir porque nüo temem nonhnma 
concurrcncia. .... 

O Sn. BnA~DÃO :-Apoiado, isto é exacto. 
O Sa. l\hnQcoEz DE PAttAN.\: -~ate a camara 

que 11este mesmo systema ·as .materia.s primas 
são imp(Jrtadas isentas de direitos na Inglaterra; 
e o que é esta importação line de direitos senão 
protecçíio concedida á fabricação? Se por ,·enc 
tun fosse systcma . meramente fiscal, então se 
deveria est.abelecer t:J.mbem direitos sobre oatras 
materias destinadl\S A fabricação ; lll!ls desde que 
outros generog png<io e as materias primas mio, 
está visto que ahi mesmo ha prot~cdio as fabricas 
do pa.iz. 
· Xõs , S!. presidente, podemos conceder ús 

nossas faoricas uma semelhante pr .. tecçãa; pri
meiramente porque as nossas rendas, como jã 
observei,.sõ:o quasi c:~;clusiYamcnte as quo provem 

· das aUandegas, tm se:;urido lugar, deYemos ter 
em ,·ista que não "P••aemos Impu~ sobre certos 
generos, que são as principalls fontes de rendi
mento das aHandegas estrangeiras. Nós sabemos 
que n!ls alfande,.,as estrangeiras produz~m um 

'rendimento eonsi'àeravel os in1postos lançados 
sobre os generos aUi chnmados coloniacs- assu
car, tabaco, café e outros. Ora, no nosso paiz 
estes gene1·os não são importados, são de pro
duc~ão nacional; . conseguintemcnte nenhum ren
dimento podem dar à alfandesra. E' pois necessario 
que o sy~tema seguido no Brazil seja di"erso do 
que e adaptado pelàs nações da ·Eu.ropn. 

· O nobre deputado passou depois a fazer algtt
mas ceDsuras ou obser,·açõos sobre certas dispo
sições especiaes da. tarifa proposta. pela secção do 
conselho de Clltado. Vou 8got'3 occupar-me desta 
parte do seu d!scursD. 

E'. tacil, Sr. pr!!sidente, achar ·uma ou outra 
disposição desse projecto de tarira que possa ser 
justa.me~te censurada, porque o nobre deputado foi 

. o ·pTJD)elro _a reconhecer que escasso foi o tempo 
"que a sccçaa teve JllU'll cmprcgar·so na confecção 
desse trabalho, que em "l'crda-.le não podia por 

isso ser comp!etamente·satisfactorio. Se .se quizer 
con.~iderar holadamentu um ou (lu.lro artigo, facil 
será, repito, t ~har contradi~õe; -e erros, assim. 
como tambcm _:.e encontraráõ com facilidade cou
tradieçõc>o e er1·os lla tarifa proposta pela com
mis!liio de qu.c foi prosid~ntc ó nobre del!utado. 
Eu, pois, reConhecendo que podem eilit1r, niio 
só os erros e contradicções que o nol;r~ depu
tado aponto11, coma outros muitcs, convido de 
no\'o o nobre deputado pnra que continue nas 
StlaS obscnações, fazendo-as mesmo llOr escripto, 
atim de que possa. esclarecer converuentemente o 
no\"ürno 
<> Mas de,·o declarar ao nobre deputado que 
quanto & es·sa dill'>lren~:.a par elle notada a res
peito de mercadorias que, por assim dizer, são 
scmdhantes,. nilo foi ju~ta a llU:l observação, como 
J)asso a demoustrar. 

Se hem me: recordo~ o nobre deputado mencio
nou os morins. e maaapolõe~- A se~ão do con
selho de estado estabeleceu p~r~ . est.as ío.zendas 
tres classes, tomando por base· a quantidade de 
fios. Até JS fios estabeleceu o direito de 60 ·rs. ; 
de 19 a 21, 120 Ts.; e dahl para cima 160 rs
Ora, o nobre deputado notou que ·de 1s·para lU 
Jios ba muito pequena diff~renr,;a de qualidade, 
e que· entretanto o impusto vem a ser o dobro. 

Senhores. é muito diflicil escap:u ti. estes in
convenientes, e a ·pro\·a . está. no que praticou a 
propria commissiio presidida pelo ·autor da cen
sura. A respeitC:J de madapolões e mo.rins, esta
be lcceu essa commissão somente duas classes, a. 
primeira atê 25 il.os, a seganda de 25 f\os para 
cima· até 25 fios marcou o direito de 75 r.>. por 
vara 'quadrnda, e da.hi para cima o dobro; isto 
é, 1:)() rs- Jâ. vê pois a crunara que .entre a qua
lidade de 25 fios e a de 2ll to.mbcm se ãâ a 
exigu::. differeuça notada entre lS c 19; e entre
tanto na tarifa proposta pr.la commissão presi
dida pelo nobre deputado tambem se estabelece~ 
o dob1·o dos direitos. Tenhamos pois que é dif-
ficil eseapar de taes inconvenientes. . 

Para o bvial os seria necessario fot·ma.r uma 
multidão de Classes, que diffieultaria extraordina
riamente o despacho ·da alfan<!ega; ao passo gue 
dos inconYenientes · apontados. uenlmm mo.t .sen
sh·el resulta, porque o commercio conforma·se 
logo COlu ns yrescripcões da tarifa. Encommeo
darú âs fllbncas · madapolões e morins atà 18 
fias, porque sabe quo pagará súmento GO rs: e 
quan()o tl\·er de importar ns outras qun!idadcs, 
as encommendaril do !los tues que a di!l'ereriça 
corresponda nns direitos est~belecidos . 

Xüo contesto porém q11e no principio, quando 
se apresentar morim Olt madapolii.o de Hl .. fios. 
ha de l1aver com effeito alguma difficu\dade em 
pagar por essa qualidade <lo morim ou mada
polão o dobro daquillo que se p~tgo.ria pelo de 
18 fios. Mns são difficuldades que nito se podem 
OYitar, porque, como já disse, seria necessari() 
formar umll multidão de cl11sses, que embaraçaria 
extraordinatiamcnte o. despacho da alíandega. 

Acho que a3. tres qualidades apresentadas pela 
secção do conselho de estado são preferi veis ás 

· duas indkadas pela primeira commissão, tanto 
mais quanto os direitos estabelecidos estão ·de 
harmonia com os preços actuaes da praça do Rio 
de Janeiro. · 

Não me parece que fosse ex.acto o ·n<)bre depu
tado quando pretendeu que este cprojecto revo;::a 
todos os regufamentos. Não t~nho apontanlcntos 

· n este respeito, mas creio que o nobre creputa1o 
disse que seria revógado o Tegulamento de des
pachos livres, e não sei· sê· o dlls · sobresalerttes. 

Sr. presidente, as· disposições preliminares· da. 
tarifa não mencioniio·a revogação de tM!f T~o.
lamentos. Dev~e pois' entender que só mente- fieão 
1·evogadas as disposições expressamente declara
das, aquello.s que forem de encontro :i.s prescri-
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p~õcs <la oo,~t t,1riín., no c:iso de que dla venha 
a ser ndoptada. 

Quanto aos sobresalentes, a secçito do COn$elho 
de e5tado nio só não r-.,·ogou o ~~gnlamento, 
como 'Wndeu a fa:vorec<:l-os ainda algum:\ cousa 
mais ; o que não se den na tarifa proposta pela. 
oommissão presidida pelo nobre deputado, a qual 
l'<lst~ingia grandemente esse regulamento. 

Hoje, Sr. presidente, dú.-se para uso do n:wio 
vinho, aguardente; fumo, char11tos, etc., em quan
tidade sem duvida.limitada, propol'cional á g'uar
>~i~ão, o o 1nais vai par ..... de}losito, ~ só põde 
tiear para o uso do navio sendo despMh!ldo. A 
comm1ssão IJOrém de que foi presidente o nobre 
deputado, etn vez de au:;:mental", alarga1: esses 
fa,·ora~ concedidos pelo regq.lamento sobre <lS 
sobre•alentes, Limítou:os, restringlo-os , porque 
oxcluio o vinho, n ngnaL·dente, o ~há, o rapé, 
4~ charutos, e at~ ·o.s vdas cstcatinnç; o que em 
verdade não sei CQmó se justifica, desde que se 
con.-.cd."l \'elas ·de sebo e de cera., A este res
peito, pois, lon~~ de merecer censura o trabalho 
(la secção do conselho de estado, levou yant:\· 
aem IHJs f:lvores concedidos pela pLirneira com· 
missão. 

Não ho. nenhuma probibiçiio de se conc~d~rem 
como sobresalent~~ aos lHWios e>tes m·csrnos ge
neros. As concessões porém· são em quantidade 

'proporcionada a:o pessoal das embarca~ões, c os 
reslantes dessa quantidade, ou são úaspachados 
para consumo, ou conservados em deposito até 
á sabida da ~mbarcação. 

E. vi;ta que 'faço esta nota úccrca da disposi
ção que e:tcluiLl ns 'l"elns de estearinêl ·dos so
bt·e~alante~. deverei observ·nr o qne btt a cens1t· 
~-ar na Larifa orgnnisado. pelo nobl'C deputado 
<J.Uanto aos ·despnchol a respeito d:ls Yclns do 
<}St-lat·ina. 

O nobre deput:Hio on a commissão a que ·clle 
·presidia, que tLlitls parece. renegar do· cspírit_o 
protecto1·, est:wa compenetrado de todo esse espt

. -ritv quando t1·atou de tatifar as \'elas estearínas_ 
Todos os· aeidn.s f•wão favorecidos eom excep~ão 
do n:cido estenrico. Direi tnais, aJoptáriio·so di
reitos nominalmente não muito excessivos, que 
não pareci ii.o ext,·aordinnríos, mas que de.· factC> 
-,krii.o a c1·escer extraordinaría~enLe por ~ma 
avalinçiio muito superior aos preços do mercado. 
Apresentou-se uma. avnlia~ão do ncido estca1·ico 
muito acima do preço quo se obtiul1a no mcr· 
cad<', accresccntad!l com. os ·direitos· Jú · sa·yt: que 
ainda que os direitos não- parecessem ser grnn
~es, pelo fncto do. n.valiaçiio mnito superior aos 
. Pr«'OS do mercado deu-se um favor cxtmordina
rio lts rabricas de velas estenrinas. 

Eu, Sr. presidente, nll:o ·eondemno absolutn
mentc alguns favores que se poss~o f.tzer t\ nossa 
indqstria; entendo qno alguma proteeçiio se deve 
dar a essa nascente indnstria, ndo n. toda c qual
quer em preza; mas áquellas que podem ter afgum 
f"uturo desenvolvimento ut.il ao paiz-. Poderia cn 
sem duvida prestar-me a uma ímposir,íio tal sobre 

• a estearirta, mas o nobre .deputado, advogado do 
eommereio livre, niio teria a mcsmn. faculdndo 
•1uo eu ou outros de impór por talll\aneira soba·o 
a importRÇilo da ostearii!A no pniz. 

No que toca; Sr. presidente aos ~eneros nlimen· 
ticios, a secção do conselho de estado na.s dimi· 
nuições que propõz comprchendeu as prescripçõcs 
da portuia de _18 de .Jtllho de 1850,- que tinha 
dado a normll, as condi~ões que deviiio se1· se· 
guidas na tarifa. ·qne se tinha de confeccionnr. 
Por co·nsequeneia niio vejo que especie de censura 
:se lhe possa fazer por isso. Devo a.qui dec1alear 
que a. tarifa ultiDllli"Mnte ·orga.nisada foi ·:PUbli
~a com muitos ·erros, que lia m11itas erratas a 
~., respeitO de que o nobre deputado nâQ te-.e 
.:onheeimcnto, e por· isso· talvez muitns eensu.ras 
faça sem justo . motivo. . 
· Assim, -por. exemplo, elle notou que os machados 

ti..-{'SS~ID o Jir<>ito <le 5 .• , quando as enx.:tdas e 
outros o.le aglicultura tinhiio o de lO %. Devo 
decla1·ar f!UC bo'!vc et"r<Js de impressi1o. E' certo 
que hom·e um::t prtmeir:~. <ielibeJ·ar.iio em que a 
sec~ão pareeia adaptar o direito de 5 ~. uta> pos· 
terioim~nte adaptou o de 10% paro estes nhjeetos. 
Fazendo-se estas emenda;; pól!e ser qne e~capasse 
a dos machados, se é ·que. ni!o e~eapou ant5s à 
imprensa do '}U(l f• sec<;ão. Os direitos que real
mente se imp11zerão fonto de 10 % a respeito das 
enxadas c outros objectos semelhante:;. 

Notou-se tnmbem que .a cevada viesse entré' os 
generos alimentícios. Parece-me que a nota. não 
mereceria rc$pOsto.. O nobre deputado .sabe que 
como tnl i: c~nsidero.da a cevada : e post/:1 que 
em geTal, mms sn faça uso della nas boticns do 
que· para niimenta~iio, niío seria extr:tordinario 
qtte houvessem no faturo ·importações desse 'l_e· 
nero para fabrícaçiio, por exemplo, da cen·eJa, 
se não p!lla alimento. Por conseqnencia, niio lla 
rnzào para 5e estranhar ter-se considerado a ce· 
va<la eomo genero a1imcnticío. A'nd:~ no ca;o ile 
considerai-a simplesmente como tiroga:medicinal, 
nem por isso devia ser prescripta do favor col~· 
cedido. . 

O nobre Jeputado observou tambem que a sec
ção d<.l conseU.Jo de e3tado referin·>e o. uma esta
tisti~a que niio existiu. Disge· ellc que nós não 
tinhamos nenllUL1la estatistica commerdnl senão a 

· do anno <le 13 !7, c que n9 en t et:~ ·i to a sec,iio do con· 
se lho Jc est:~.ào no seu ·parecer tqzia mem;.io da esta
tistica de lS.:Jl a 185~- E' certo que niio so achn 
pnblicad'~ a estatística completn. dos · annos dü 
11>61 a 18()~, mas nem por isso a secção do con. 
selho <le estâdo deixou ..te tcl· a este respeito os 
dados necessários pant. .se referir a urna esta
t ística <lesse tempo. 

Todos nôs sab~<mos, e o nol:Jre deputado ·o sabe, 
que h a no tb~souro e;;tutistícas destes •mnos das 
alfand~~as de Pernamlmc... e a.a Bania; além 
disso obtivcr:to·M todos os elemen-tos des~a es
tatística, bom qne nil;o or~anisados em· fórma, 
da nlfondega da cürte; assim sendo as rendas 
dessas tt·es illfandeg~s equivAlentes pouco mais 
ou menos :1 4j:j das de todas as alfandegas do 
imper~o, tendo a sec9iio . os dad-os n~cc.ssari~f? 
para. Julgar a est.:. , st1ca de tacs alfa.ldegas, J"
se vê que estava a11torisada a: ar2;umcntar com<\ 
estatística dos annos de 1&:11 a ~858. 

Uma outra censura fez o nobt•e deputado á tarifa 
que niio parece de todo o peso,'foi o alto d:reito es· 
tabelecido sobre o papel dn. imprensa. Eile consi
(lcrou o papel da imprensa como. materia· prima. 
Põde-so sem dtlYida contestar essa c\assi [ca~ão, 
ll\llS niio é assim que cu justificarei o conselho 
de estado. 

O conselho de estado t~.dopton o. base') estabele
cida polo no b1·o dep11tndo para os dir<!lllls S<~bre 
o papel, qua foi o peso. l'omad!l csto base, o 
papel mais grosso, o quo é destinado 1\s prensos 
quo_ tr!l-balh~o- por ncçito do m~chiniamo, sotfro 
lUOtor tmpas1çuo; ns prensns mo~s J)equ~nas,-que 
niio tum UUltos maios, qud nilo sU:o ajudadas pelas 
machinas, podem filzcr uso de papel menos grosso, 
par eonscq uencin estü.o um pouco mais !~yorl)
cldll.ll· · Mo.s tal\·az hnjo. compensa~iio nns -.·an
tngons quo tii'Q. a prcnsn que usa de macbiuismo. 
- Direi tambcm, em justific~iio d!l. soeçiio do 
conselho de tsta.do, que comparando os direi tos lan. 
~.ados sobre o papel da prensa com os de muitas 
io.rifas da Europa, aquelles são muito favora~els 
do q,ue os estabelecidos na Inglaterra, !"ranç~, 
Belg1ca, Respanha, Portugal, etc. Só nãaosao ma1s 
fe.vor3veis do que os ·da Hollanda.E observarei 
aG nobre deputado que se a prensa qn~ usa. ·de 
machinismo não recebeu _grande favor pelo que 
respeita. ao pllpel, lliio deixa de ser attandida nos 
direitos a r~speito dos typos. 

Oeverei aqui fazet. uma observação, e é que a 
c<>romissão p1·esidida pelo nobre depntado a este 
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r espeito niio foi tão feliz. E' ,.c,·dad~ que ·aJ.opt{Ou 
os dir~itos, se não me engano, de ':J<>j ., ma.'l fi
cticiamente, pOrque send<> a avaliação do dobro 
dos pre'"os daYa em resultado direitos maiores 
do que aquelles que presentemente sÇ querião im
pôr. A sccç:io do conselho de cst.'ldo ue5Se ponto 
fo:;i ou mais sincera ou mais exacta, ou te,·e me
lhores melas de "Ve~ificar os; Yerdadeiros preços, 
de maneira que lançou di~eitos modicos e ;:~.va
lia<:ões tambem conforu,es com o estado do mer
cado. 

O nobre deputado pareeeu·tambcm duYiJar que 
na tarifa confeccionada pelo eonsolbo d e e>Uido 
houvessem disposi~ões tendentes a to1·nar po.;sivcl 
o despacho dos objectos que 11i'io pudessem ser 
assemollhados. Pelo que wea ã :~Ssemelha~üo, Sr. 
prosidente, era uma pre~ripção estabelecida na 
port11.ria. que deu norm~ à. primeirt\ commissão . 
que organisou a tarifa ; e assim é quo a tarifa 
organlsada pelo nobre deputv.do tambem apresen
tou a assemelbação como um meio de se uespa
c~arem aquelles objoctos que não csti""C!!Sem ~a
nfados. 

O mesmo se~:uio n actU111 commissão, c esta
beleceu que no cnso de que o objecto não 
esteja tarifudo, nem pos;;a ser assemelhado, o 
seu despacho se faça por factura. Disto parece 
ter-se olvidado o nobre depulado. Ha poré."ll um(). 
eorrecção, um limite posto ãs prevaricações que 
podem resultar deste systema, que é a fa lcudade 
que se deu para impugnar, não impugnação por 
conta dos empregados, systema anti~o, e jú. re
provado, mas pot· conta do c~tado. E' certo que 
sómento como ensaio se adoptn cato meio de des· 
pncho nas al!cmdcgas grnndcs. 

'l'ambem, Sr. presidente, no projecto de tarif11. 
estão estabclecidns regras pní·a que a asseme· 
lhação, se torne necessaril\. Desde que n tarifa 
seja pot• algum tempo praticada, c h aj a nece~ · 
s idade de recorrer n assemelha~ào, ha dis çosições 
para quo nO\' RS re::ra,; se a ddit tem ú t.firifa com 
direi tos fixos estabelecidos solJl'c essas merca
doria~ não incluídas n ellà.. 

Ante$ que passe a. occ.upar-me de outr.:~s pontos 
do discurso do nobt e deputado de que tenho 
tratado, conv~m não esquecer-me de dizer duas 
palavras como resposta ao reparo que no seu 
primeiro ·discurso nte pareceu fazer ãcerca do 
noYo cutter que se mandou construir parn o ser-
Yiço da alfandega.. . 

O nobril deputado, senhores, foi o primeiro quo 
t·econheceu a necessidade desse cuttor no tempo 
que administrou aquclla repnrtição. Bast.-.r·me-ha 
portant< . . r1poio de suas proprias pala nas para 
d estruiz " .. ::!quer i mpressiio qu~ por Yentura 
pudesse l'•·oduzir o reparo que f~z a semelhante 
t•espeito. 

No seu relalorio o.nnual de 2S de Julho de 
18;)1 disse o inspector da alfaudcgll, qu.J era o 
nobre deputado, o seguinte : 

cc O contr11bnn do pessoal tem diminuído em 
grande escaltl: a respeito p~wém elo que se fuz 
em alto mar, fóra da oarra, c !)')los ancoradouros. 
outro tanto n üo posso diz., r. As duas Z.m·cas de 
l:igia d t:t!la ot<To podem tu,lo 1we~cni>· pelll grande 
extensão de noasas praias. Os ancoraâour Js süo 
extensos e m11l guardados, especinlm~nto o de 
franquia. ,. 

Ora, jú se vê quo quem em l S.)l tinha esta 
oplniito, niio pôde estranhar, c menos censurar 
hojB que n1andasse o governo construir um novo 
cutt~r para o serviço da altandcgll. · 

Agora, Sr. presidente, deixando o mais que o 
nobre lleputado observou a respeito do projeeto 
de tarifa, e que niio par.;ce de 1gual itnportancia 

. aos pontos que tenho procurado examinar, vou 
responde r a duas censuras que o nobre depu
tado fez sobre casos que se derão na adminis
tração actunl dn alCandega. 

llelnl.(llt elle · o facto oceorriJo c:ow a casa da 
Le Brcton, ou outra, não tUe recordo bem ; a 
qual, tendo feito deposito de certos generos em 
tra)'iches, reconhecendo que taes g~neros esta.vãc. 
avariado.s quiz abandonai-os, e·:'eutretanLo !oi 
obrigada. a pagar os respectivos direitos. 

Sr. pre3idente, que os generos arruinados deviio 
ser inutilisndO$, não se .permittinJo quo sejão 
postos á Yenda nos mercados, é uma medida sem 
duvida_ hyglenica quo cumpre ser observada ; 
lllas nao lla cens_ura a fazer por se exit:ir o pa
gamento dos dtrettos por tae.s g~noros. A disJ?O
sição do art. 181 do regulamento da alfandega 
citada pelo nobt·e deputado, á clara e evidente ; 
os seus uns sno conhecidos, e pareco que õ muito 
justificada a razão em ~quo se basêa. 

Diz esse artigo : " Os generos de e.stiva, cuja 
descarga é a.lli permittida, os quaes se não pu
derem acondicionar nos seus armazens o te!Ilei
ros. não serão nella descarregados e demorados, 
excepto se a pal'te quizer lo~o despo.chal-os e 
sahir por terra ; mas será. pelo inspeetor da ai· 
!andega permittida a descarga J,l&ra t~api~lles de 
fót·a. com as seguran~.as con\·emcntes, ficando en
tendido 9.uo nos direitos de taes geno~ros se não 
farfl. abattmento algum, nem pela quebra, dimi
nuição ou a'l'aria que tenhão so!rn~o antes da: 
entrada no trapiche, c n!l:o ter vcrifi.ca•io por \·is
toria competente, nem p ela que lhe possn.scbrevir 
d epois. » · · 

Ou os generos sãO importados com avaria, e 
ent:1o a parte requer o emme e tem esse abati
~mento, ou são import.•dos sem avada, mns a 
parte por sua culpa os deposita . em arma:z:ens 
ou trapiches particulares por longo espaço do: 
tempo, querenuo talvez apur.n~ um preço que o 
mercado ni'io comporta, c ahi se o.rru!niio. Neste 
caso o estado não deve deixar de 1·ecebcr os res
p ectiYos direitos, visto que 11. n~oina dos· g eneros 
é occ:J.Sionada pela-pnrte por ter r etardadc o ·des
pacho no seu propr io in~resse. 

.A. p:.t·te de,·et·ia ser obrigada, logo que entrou o 
genero, a dcspachal·o; mas concedr.-se·lhe, em
quanto se acha em tleposito, u ma moratoria no 
pagamento dos direitos, debaixo porém da con
df~;.ão de q ue se o genero n ão >eto avariado, e 
a ruína que apre3enta é .pt·oveniente da longa 
demot·a no depositó, o_ est11do repito , não deve 
perJer. 

Portnnto nüo ha censura n far.er á ad ministra
ção ã.ctunl da alfandega p<1r te1· observado res-
t•·ictamente esta dispo8ição. . . · 

Damais, é certo que 11e~to e. em outros casos 
os ins pectores das nlfandegas não estão · autoriiia
dos a faze rem ramissiio do dil·eítos, 11. isentarem 
as partes do pngamento delles por motlvo8 áe 
cquidadc ; mas em nlgunias occasiõcs o t t·ibunal 
do tbesout·o tem feito ~ ::c!!cessões. Conseguen
tcmente esta -parte devia recot'l'er áquelle h·iounal 
para justificar que a avaria não tinha pt·ovindo 
da demora no despacho destas mercadori~. (Apoia
do~. ) 

Qun.nto no facto da galera norte-americano, t.o.m-· 
b etu !oi em virLude de disposições do r~gulo.meuto 
quo procedeu a administrtlçiio da ulfandcga. O 
regulamento não parece claro a I!Ste respeito ; 
estabelece que desáo que a .diminuic;iio de dll'eitos 
é de mais de SOOS. n al!o.ndei:a nüo a · póde co.n
cedcr independent emente. dll approv~iio do, the
souro na curte, e tbesourarias nnci yrovi!lcias. 

Pareccr.í, portAnto, julti.fiCAdo que 11110 se possa 
ftner a auematnçiio sem que proceda essa . a~ 
provação do t.hesouro c tbesouraria.S ; mas eu de· 
claro que não teria .duvida algulll& em admittir 
a intelligencia contraria, isto e, que ae .Procedesse 
a arrematação e se depositàsse a qu·antia. ficando 
embora dependente do thesou~o a · dlminiliç:lo. d95 
direitOS em conseq llCDCia da. avaria... . 

E' o que tenho a observar ao no.bre deputado. 
Sinto que não estive3$e .. eUê hoje presente • . mas 
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como proY"velmente ler:J. o meu discurso ,e.sp~ro 
não J.esRcoroçottl·o de proseguir na tArch que 
tem encetado; pelo contrario o convido de novo 
a. que fa~a verbalmente, ou por escripto, todas 
as obsen·açõ~ notas- e censuras qlle e!lklnder 
justas em beneficio do oommercio c do paiz a 
respeito do projecto de qne se trata. 

O governo nenhum interesse tem senão adoptar, 
ãcerca deste assumpto, o que f•k melhor, corri· 
gir todos os erros, e conceder " que -fór possível 
e eonci!invel com a necessidade que temos de 
não fliZer uma larga sangria nas rendas do estado. 
{ApoiacZos; muito bem, muito bem.) 

O SI:". Co-a.to. -:Fcrl:"olt":a. :-Serei tnuito breve, 
Sr. presidente. Não pretendo envolver-me em 
questões tão importanUls como são as de finanças, 
que c~igcm ca.paeidades c est11dos especia.es: qtier 
de um elemento, quer de out.-o, na.o dlsponho. 
INOo apoiatln.) LimitaT·me-heí uni•}amcntc a fa~er 
breves cons1deraçües pelas quaes V. Ex. e a ca-
mara. conheceráõ minha fraca opinião sobre o 
estado financeiro do paiz, que me parece mtü 
pouco lisong~iro. _ 

Entcn,lo que devemos receiar ull)a lutn com 
um dos maiores inimigos do estado financeiro 
do paiz-o deficit.-V. Ex. sa.be que o deficit ó 
purentc muito proximo d:~. banca-rottl. 

Desta de certo não teobo medo, não receio, 
por•lUe em paiz como o nosso, cl"!eio d~ tantos 
elementos para prosperar, necessano seria que o 
governo dormisse a somno solto, que o govorno -
fosse sobremodo· negligente para que dé.;se occa
si>io dê lutannos com tão terrivel inimigo ; porém 
receio, c receio mnito as diff!Cllldades que· nos 
póde trazer um diftcit, se ello :fizer parte dos 
nossos or~ameutos. 

Não pretendo set· temerario ; apresentarei a Y. 
Ex. e a · camara os dados que tenho á minha 
disposiçiio para poder arríscar tão- desagmda vel 
proposição, isto e,- o defiait pretende visit!tr-nos. 

To-narei por base do men raciocinio os annos 
de lSãi ate 1857, para o qual presenteménte es· 
tumos "legislando. 

. Ahi verá V. Ex. que o governo tem con~tau
temente fixado a receita do pcti?- em 3l.000:000S, 
o que é prova de que o governo reconheee que 
a prosperJdad~ do pai~. não 6 tat que possa. offe. 
recer uma matar quant111 .•• 

0 Sa. B~t.~NDXCI :·- Apoiado. 
O Sa. CosT.~ FEaaiirti.A. :- SJ compararmos as 

dcspezas fixadas n.e&tes 3 annos veremos qua a 
sua tendenéia. e pa1·a o_ crescimento : assim, de 
l$H a . t855 a âespezn. fixada. excedeu li do 
anno n.nterior de lSi>iS a la;)! a 800 e tantos.eont<lS 
de réis: a despe~a. fixada de 1855 n lSW excedeu 
á do anno anterior a mil cento o tantos contos 
dê réi!l; a despeza que havemos de fixaf a:;~ra 
excede· a mil e trezentos. e tantos contos d~ rets: 

. porla.n,to, se os clcm~ntos de re~eite. fi.ciio ostll· 
cionano>< c ns neceSSidades pubbcas crescem do 
um tmno para outro, não é muito infun~Btl<> o 
mfou rec.eiu a respeito do deficit. 

Lembro-me d~ um argumento do mais accordo 
com S. Ex. o Sr. presillente do conijelho: disse 
elltl que a tendencla da receita era_ a diminui
ção, e que o decrescimento jli. se tinha d11do em 
alguns artigos impo.rtantos. de impo.rtaçiio e ex· 
portaçii.o, e quo a cnusa dJil&o nasc<a da guc1·ra 
em que se liavião empenhado as principaes po· 
tenci,ls da Europa e Ja reducoiio de 2 •f• quo 
so:lfr~riio os objetos de expol•tação na conformi
dade do decreto de 23 de Março de 18)3. Não 
insistirei, Sr. prt!Bidente, SQ bre a!õ rnzões de S: Ex. ; 
ac~ito sõmente o facto, 1sto ~t, a tendenma -da 
receita pnra. a diminuiçã<;> e a da despeza pa.ra • o 
crescimento. T.ambem -vcJ o qu~ de 1852 a 1853 
tivemos um &aldo de 4..000:000$000; e o saldo 
que preSentemente temos é de 200:000SOOO; por 

conseguinte pf<nso que o defieit ~sl:í. m~is \'izinh~ 
do quB se pensa, tanto mais qunnto os elQmentos 
de des~eza q:te presBnt~mente tetnos silo outro,. 
que n11o cJ'àO nuquelte~ annos_ .TilStificado 
assim o meu receio quanto a um deficit, cllm• 
!_)te-me agora apreseutar á c:>nsideração da ~ 
mara. o que me parece conveniente _para. com· 
batel-o e evitai--o. Parece-m€, Sr. pres1dente, que 
temos elementos poderosos pau combate< a esse 
inimigo que no3 am<!aça. Se o governo quizer 
desenvolver toda a sua prote~çdo e a.ctividade 
em favor da a<>ricultura do pai2, e se quizer 
dotal-a com machinas e instrumentos, que lan-' 
cem por terra. a a.nliga rotina,. e tenda a me~ 
lhora.r e ap~deiçon1· os nossos geueros e traba· 
lhos da lavoura. sem duvida o 1neu receio 
desa p parecerá ... 

O Sn. Bn.~~oÃo :-Apoiado. 
0 Sn. COSTA FERREHa:-A.inda mais, se O go· 

verno procurar concluir as obms de canaUsnçã() 
a as estmdas que f•jrem conhecidas eomo f~ntes 
de riquv:as, facilitando o transporto dos :;0neros 
da agri~ul-t.\1-ra que a.bund;"(o no interior do -,paiz. 
e que lá ftcno pot· falta de meios de conducção 
para os grandes rnerca:los, não teremos que rc~ 
ceiar os etl'eitos de um tiio poderoso inimigo: 
fallo do defieit. 

Mas, Sr. presidente, n respeito do qu~ aeabo 
de mencionar pouco enxergo n acção do governo. 
No orçamento do impedo v<i-sc ser a Yerba reil
pectiva a conducções e c~tt·ad~s da insignilicaote 
q uautia de 400;000$. · No ann o de )8;;2 a 18)3, 
tendo o governo a sua disposição :) 00:0(){1$ para 
serem empregados em. canaes, estradas, etc., e 
assim convenidos em ~apitaes, com dür do co· 
rnçã... vi que essa quantia niio teve o destino 
qu~ se lhe tinha marcado; pelo contra\"Ío deixou-se 
yer a qug.ntia dé 80 e tantos conto> como ace~es~ 
cimo de credites, que depois furão eon vertidos 
para evcutnaes! M~s. Sr. presidente, espero. 
que alguma cousn se faça a semelhante respeito. 
porque -vejo grande tendencia no cspirHo p11blicco 
para os interesses n:ateriaes . 

Cheguei naturalmente ao olJj ceto que me fez. 
pedir a pala.vrn, o p01·tanto de,·o aprcserit11.r ao 
::lr. pl'esid-ente do consl'lho ns necessicfa1es da pro
vlncia elo· :Maranhi'ío, as qnaes sendo attend1das 
e satisfeitas, teremos não pdq_ueno atl.~mento na 
riqueza pttbli~a. Alli e:o<:ista um cnnal denomi
nlluo-o canal do Arapapahy,-o seu fim é pro
tcp;er c tornar mais acti\•o o commcrcio interno 
da proYincia com a sua capital, e Jh·ral-o do 
grande risco que corre no trnnsito do Boqueirão, 
QUC t11nta IJCrda de vida c capitacs tem clluiado. 
Esse canal j4 se acba muito adiantado ..• 

O Sn. SA.~1:05 E AI.M&lO.~ :-Ainda estú. muito 
longe. 

O Sn. CosT.l l~•:nnEm.~:- Muito longe nfio; o 
pr()ptio Sr. Olymplo Maeluulo nos diz que níio 
excedo a a tia eonclusiio ao trabalho de Hl mczes, 
c esta tempo naio pôde sor considcrad·l .. muito 
pam 11. conclusüo de umn obm de tanta impor~ 
r,a.ucia e ''antagcns •.. 

O S&. SAx-ros ~,; AL:.tl>lDA : -Se hou\'er~m os 
capita~3 precisos. 

O Sn; CosTA FEnnEmA :-Foi mesmo para pe
dil-os que occnpo a tribunn, foi para pedi"r lU 
Sr. presidente do conselho que· dê os caprtaes 

· ncccssarios para a conclusiio de uma obrt~ qne 
desde 11.7 foi rcconhccidn como muito necessa
ria aos interesses provinciaes e geraes; 

Sr. presidente,- o meu pedldo é de muita jl.is· 
tiça, desde 1171 se deu I?rincipio a essa grand$ 
obr!l, ms.s 1\ faltll de cnp1taes - e de pess!>as ha
bilitadas _para a poder levar ao fim c que a. 
tem p!lralysada. . 

O eapitiio-mór Joaq1lim de Mello e Pavoas, de 
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acc<mlo evm a camt.ra municipal, impõz ~ol>re 
os generos de exportação da pro..-incia, c em 
1~ ~ssa imposi<:ão cl<>YaYa-s~. ó. q:>nntü de 00() 

..e tantos contos, que foriio JistrahiJos pelo go
't-erno geral; desd<e> cntüo a província tem l'ecla
tnrulo, c s0 em IS.J2 ú que o goyerno, tendo jt\. 
os poderes do cst:\do recollhecido· a jus!iç!L dessas 
reclam:~çõcs, m:mdou-I!Je dm· 2:()00$ mensalmentr, 
ou :)-t:OUOS por anno pnra !\ continua<;:lo de:;s~ 
obra; tem sido pois <'~S<O o unico adjutorio que 
se tem pr<'stndo em compcnsacfio dn. perda (llHl 
soffrc a pro,·incia dn (iüO c tantos rorotos d~sti
na<los pma uma Tia de eommunicnçlio qtle tanto 
prom~tt'' .no thüsouro proY~nci,,l e geral ! 

Om, esse sy.;t,_;nta que t{?mos seguido ate i1ojc, de 
o)lnpreg-na· pequenos capitnes em obras de grande ,-a
lor, nii.o ser\' c >'t:!li'to de os de~t.ruil·, e uuncu chc
~:umos n mn fim 1tt.il. Se S. Ex. LIYCt' i\ bondadú 
..!~ conscntit• que Se tome uma medida convc
lllente para se conseguir t:to importante obm, 
estou cotn-cncido que essa fonte de riqueza tmrú 
gr:u1cles beneficios pam '-' p<ÜZ. 

Dc\'o, Sr. presidenl~. ainda apreseutar ao ;;;,-_ 
presidente . do conselho umn outra difficuldad.e 
com que lut:l n provincia do Maran~ão, e que 
com&m m\lit(> sn· nttendiJ•J, pois que muito 
con.;llrre para. o augmcnto d,l 1·ique~:a· pablit-a ; 
,.~~h-O-n1c üo uosso :pt:.·ss:inlO systema ele r~cru
tame11to, o qual tem sido desenvo!Yidol naquella 
pro,·incia de um modo espantoso e de uma ma
ueil·a llot·t'iYeL O terror do recrutamento no Ma
ranhão faz com que umt~ gruridc IHll'te dos 1:1.
Yrnrlores fujiio da ~gricultlÍn<, uns para. procu
r<uem padrinhos que liü·em n um úU outro 
pm·eL\te F~ preso; ouh·os intc,·nuo-sc nas mnta~, 
em <'rocas apropriadas pat-a n cultura do~ cam
pos, de so,·tc que fidio as roças compleül.Uleute 
abandonadas. Eu quizcL·a, :;;,,_ presidente, que o 
~oYerno pensasse em un1 meio de n<lquirit· sol
dado~ para o ~xcrcilo) '{lle não fos$c 1le uma 
maneim tão directa a1Tectm· a. líW·•\U~t do puiz. 
T,ü meio Sr. r.re~idente, parcce-1ne que é rncil 
o niiu t:1o dia'ic1l como <;o tem •tpr~sz·ntado, e c,; 
toc~rei nisso de passagem. P,u-~co;·mc que o SY5-

temn de distribuir-se o uumero de recrutas p]·e: 
c:sos pel~s !lw,·íncías, e a dfL-a que tucm· a 
cada uwa de!la:; pelos respectivos quarteirões 
ficando os inspectores obrigados n. dur o num<lr~ 
.:orrespondente, f;,;7.c.ndo-so efl'ectiva responsab!
Hd:~,Je del!es 9uando .!JauYer abuso, esse syste
l(lfl, di~o, mmto concon·.:r:, para que a pop~tla
ção traí'l:,lhadora não se disperse c o tmbal~o não 
so!Tt·a. _ .. 

O Sn. Conni':A D.l.~ :t\~;Y.es: -Já existo um ranu-
lamento nesse sentido. ., 

O Sn. CosTA F~mr.EIUA: -Se <'Xiste n:1o .; o!J
servn.<lo, c o recrutamento no Maranhão u fcít.o 
..le sort.; qno espalha o ten·o1· por todos aqudles 
•1ue se el!lpregão na lavoura, os faz abandonar 
o tmllalho, c de p1·oductore~ s~ tomem eonsu
midoms, o qu~, como todos saben•, é um grande 
ma~, o afféct·L muito a. renda. do patz, e neces
sarto se torna qnc o ~r- prcsLdente do conselho 
attenda mui seríal\lcntc parn isso. Demais, sabe 
o nobre deputado como se r .. z lllli o recruta
mento? ell lh'o digo. O presidente da provincia 
solt.1 uma patrulha para recrutar; o respecti'I"O 
chefe p1·cnde a casados, •·iuvos e solteiros, o os 
solta me\lianto uma irn,POsição ! Ora, convém con
íEssa:r !JUO tnl systema e prejudicial aos interesses 
pro\'mcta~s e gernes. 

·Tenho, Sr. presidente. a respeito de minha 
pronn!!ia ap1·esentado duu.~ medidas que julgo 
~scnemes para augmento da riqueza pubiica. 

'Eu o.n·i o nobre presidente do conselho dizer 
41ue 3; n?s.sa tarifa em toda fiscal , ou admittia 
<> prmc1p1o fiscal ; se bem que seja estn urna 
;mat0ría multo impo\·taute, c eu mesmo não 

tenha anim9 de entrnr nel111, dcw todavia apro:;
sentnr a uunha fraca opinião n respeito. 

Parece-me que em um paiz noToniio e cs~e o me
ll!or systema' pn•·ece-me que set,ja mais con,·e
mente o cclectismo, isto é, o governo devia . 
npr~sentar-se como um productor indirecto da 
agricultura e do comroercio do paiz, pondo em 
ncrão o :;:ystcma da liberdade do commcrcio, 
lançando mào do systema protector e fiseal quando 
~ exigissem us circumst.aneias do paiz, mas o 
fiscal propriamente dito, sómente no ultimo 
caso. 

Se o go,·et·no der algum çlcsenYolvimento :tos 
gmndes elementos que possuímos, certamento 
que não nos le1iüwarernos, nem de,·emos ·tct· 
uma _tarifa que SQja proprimr.ente fi~cal: c este 
o mutto fraco parec~r de um deputado que bem 
pouco animo tem de dar maior. dcsenvol\·imento 
a esta questão, por ser clia lllUito importanter 
c que por isso. se limita n nprcseutar a su::l. opi
nitio, mesmo porque parece que a caillata já est{t 
com \'ont:ldc tlc encerrar n di<eussão. 

O Sn. RIBmno nF. A:-:nn~t>A. : - Tah·cr. já esto:ja. 
pot· ahi alguma rolha prcp~rada_ Wisada.,;.) 

O Sn. CosTA Fmumn:A:- Pois bem, eu não 
quero scr\·ir de . obstnculo a que a discussão se 
(mcerrc, c por isso termino agradecendo a Y. Ex. 
Sr. prt>sidentc o tcr·me propMcionado mais esta 
occasiüo de pronunciar-me. (!i{ttito bem.) 

O SP.- Co:<EGO L~,L re•1uer o anc€rramE'ntó da 
cliscnssiio. 

E. approvado este requarimeutó, e em s~guid(l 
todos os paragl'aphos d n receita. . . 

E' tombem app1·ovado e s~m d~bate o art. S• d<\ 
proposta do orç>lmento. 

ElltL'll em discussão o art. 10 que nutorisa 0 
p:ovcrno 11 cmittir bilhct~s do thcsonro ató 
:;.OOO:OOOS como anteeip:J.ç,io da receita. 

o Sr. nrandão:- Tomei a palavra pam 
pcd1r ao nobre pres1dentc do conselho explicaçlies 
a respeito dest,) artigo. 

Rec,,rdo-me qLle nos ~rçamentos dos annos an
teriores . o governo pedio ao corpo le"islatiy0 a 
faculdade par:t pod~r emitlir uni~o.mcnte" a quantia 
de 4.()()():000$ de l>i1hetes do tlwsouro como anteei
paçiio d;) J·enda para fazer face a dcspcza. no 
principio de cad,, exercido, was obsen•o que este 
unno ellc se nâ? co_ntcnta com nquc!la q.uautía, 
e pede o duplo, 1sto e, 8.000:000$. Quero pois saber 
que causa, que motivos se dito que possão jus
ficar este seu procefiimento. E;;tou.bem certo que 
esta emrssi'to dupla d() bilhetes do thcsour<i de\'C 
ter um fundamento, e pois eu des~j~ não ·i,.,norar 
qual elle é. "' 
. E. tanto mnis, S~. pr_esidente, não posso pres

cmda· de un1a ex pl1caçao a este t·espei to, quanto 
de\-o crer que no thesouro hão de existir sobras 
da. receita ·passada que fazem dcsneccssaria não 
só n emissão de 8.000:000$, como 11inda a Ge 
4.000:()()()~ que se costumn;-a yatar nos amios an· 
t~riorcs. Ao menos é isto o que resulta do bn
lanço que foi distribuído na cn~a. o qual d:\ como 
liqu~do um saldo d~ . 4.000 e t!lntos contos, qt1e se 
renhsou. no$ exerc•c•os antenores; 

Ora, tendo a. recci ta continuado se não em c•·es
cimento ao men"s no mesmo.pé ..... 

O Sn. Pm;:stn~~TF: })) Co~~ELna :-No me3mo 
pé? 

O SR. BR.\!.'DIO: -·-· Sim, no mesmo pé, como 
-vejo dos orçamentos, e não se tendo declarado 
llo corpo legislati vó 11 applicação que se deu 
aquclle saldo, devo saber qual o destino 1ielle, 
e para qne fim quer o Sr. tninistro da fazenda. 
a emissão que pede de 8-000:000$. 

Digo que existe saldo nii.o só pelo que consta 
do balanço ultimamente distribuido, como tambem 
porque nos orçame ato;; dos annos anteriores !orao 
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,·otndas alguma-i v.:roas, que me p:u·cce nã•J 
torem sido ill\Biramente gastas ; por t>x:emplo, a 
da tropa de linba : creio que esta não foi esgotada, 
como Jà th·e ocensillo de mostrar .. :. 

O Sn. P.nEsmv:xT:,~ no Cuxsc:r.no: -E' po_ssh·~:l 
<}ne se g astasse mais. 

O Sn. Bn.,xoio:- O qno S. Ex. niío pódo ne· 
~ar ê que ella. foi calculada para 20,000 pra.(ns 
de pret . na importanciA d e oito mil c tantos 
contos de réis, e ~l.l.e a. commi~siio · e o rcilpec:Uvo 
ministro da guerra confessárão nesta caso. q~tu 
o nosso exereito nunca teve esso numc1·o d•: 
pra~s. nunca elevou-se a mais de 1\>.0C,O homens .•.• 

O Sn. PnESÜ>EXTE no úo:ss~Luo :-E quantos 
f(Unrdas n:1cionaes esti verão no serviço com o 
exercito? 

O Sa. BnA..'IDÃO: -Creio que para isto ha outra; 
YCrbas, h a a das event.u.aes . por exe(Dplo. 

O Sn. Pn.:~toEXTE D:> Co~s1~uo : - Está enga-
nado. . · 

O Sn . . D.nAxDiO; - :Mas supponba-se qu~ o tbe
souro niio te10 essas sobras, não obstante estar 
cu persuadido que as de\·e ter, ,Perg11nto : não 
fo~1o S11fflcientes no3 annos anterwre$ 4.000:000$ 

·pedidos pelo antecessor de S. E x. para satisfazer 
á dospeza que pudesse oc~orrer no principio de 
cada exercício ? }'orão ; portanto deve dizer-nos 

·•1110 motivo tem para exigi\ .. neste orçamento o 
duplo daquclla quantia. Meus senhores, C•l en
tendo q!le tacs o.utorisações como esta que pede 

.o Sr. miuistr o da fazenda SÓ de1•em ser conce
d idas ·quando estiver bem de!llonstro.da a sun ne
cessidade~ o contrario disto aeanellria um grand~ 
peri~o. 

Nao digo que S. Ex. tenha intenção de abusl\t, 
mns nem elle, apezar de todo o Sl!u pod~r. esta 
habilitado a a6ao._ar que sea·á ministro a o tempo 
tlu execução desta lei, nem eu me acho l'esolviiio 
a dar-lhe votos de confiança; por isso concluo 
aqui, ftgaardando as suas explicações. 

O Sr. ~::rurq uoz d o Pa.ran.a {pl·esident~ 
do conselho e minist1·o da fa:;cnda)) : - O nobre 
deputado pensa que e)(iSte um uldo no thesouro ; 
mas para se conhecer se existe O!l não esse saldo 
é nece~sario ve1· as contas da despeza do nnno 
que findou. Ess~J.S contas o thcsou ro ainda não as 
ten1, n!lo as póde. apresentar no nobre deputado ; 
dependem do conhecimento das despezas que se 
t< n 'lã o v~ri1icado nas provin.cias; e então fech C\· 
rem·uo as conlas no n.m · de Dezembro deste anno. 
Ainda 1nesrno no fim· de Dezembro, se ato; essa 
fpoeâ nno ti"'erolm chegado as contM dns pro'fin
ci os, não ~e p6de saber se· e:!!.i stc ou não sa1do. 

Não é nresumivcl que es3e saldo exista. E" 
'\"erdade que do anuo nnterio1· p assou ntn saldo 
d e 2,1)!)() e tantos contos; porém a camara sabe. 
que este anno ~ renda não foi suflicien·te, sabe 
qoe credito!' extraordinarios têm sido a bertos 
para differ entes · despezas, sabe que muitas des
pe:Zas legaes existem q11e nlio foráo con templadas. 
no orçamento do corrente anno , • dcspezas q_ue 
entretanto se fizeL·õ:o ; s~'>be 1ioalment~ que n1ém 
disto a ex.pediçlto p11.m o Parog11ay alg11ma. des
peza havia d~ causar. As;;im de\'e-se presumia· 
que esse saldo .de 1853-lõiH t erá sido absor· 
-vid.J com 8 5 deape:taS que se tiverão ue fazer 
-vindo em coneurreocia com ellas a dimin!lição 
1·aal da Teceita. · 

Nestas circumstnncias, sendo mesmo presumí
vel que alguma .massa de billieteg .do thesouro 
l'e$le do e:c.ercícío antecedente, ~;Cria impreviden " 
cia da nossa' parte se .não pediso.emo.s mais a L
gum alargamento na faculdade dessa· emissão. · 

Se em circ:umstancias ordinarlas, em que a ri!~ 
ceita chega precisament e para a d~peza , é. ne· 
cessario 4.0()1.):000S de bilhetes , quando se pód.e 
dar alguma deficiencia llâ receita, qu.ando temos 

d e d. cretar uma n;,,·a ta1·ifa, que púde diminuir 
alguma. COilS.a d" t·enda caleul:lll:o das alfanole
gas, seria, repito, imprudencia se viesS<J pedir 9 
gO\·erno a mesma som•na de. bilhetes do th;;soum 
que a pedida nos a.nnos ankriores. 

'l'eru-so dol <>xecutar n nova tarif:~, e e>la nova. 
tArifa púde dar uma diminuição de direitos e 
cntli() ilcar;A o cs~!ldo t> descoberto so não '~ 
pudcl!SQ cmiilh· bilbetos. Uma tarifK uo•·a de or
dinarlo aprcscnt.1 algum •.leflcit; porq11e ainda 
m~smo que não s~jn calculada . para isl!o, essa. 
IIOVillmdtJ no commeJ·cio sempre produz tal ou 
qual esta~naçiiu , tal ou qual cou.o que cessa
riio no.;. despnchos de -irnpol'Ulção , ar.tes que 0 
conunercto s~ Ol't~tl te, f11ça as suas contas para 
(>Oder s:1bel' com que proveito pódú conta1· etc 
E' portanto possh·ol q 11e appare~a u.ma d~flc<e11 : 
cin d·l a·eaJa. Demais como disso t ivemos a des
peza com a expedição do Paraguav; não sabe
mos se essas de~pezas estadio sal•ladás, se cxiSU\m 
ainda em clrculaçilo alguns bUhetes tio thesouro 
emit~idos J~Or · conta dos annos anteriOl'es no ao no 
desta lei, e então jü se võ qne é nceessuria uma 
au t.orisação maio r. . 

. ·Além disto, d~,-~ decl~ra~ â Clllll!lJ"a um:a OU· 
t>-n r a:..uo qne íez com que ell pedisse uma 
mnior somm11 de bilhetes do thesouro. 

'f mt11-se de mudar à agencia de Londr,-s. Os 
nossos agentes em Londres er.1o Go!dsmid 
'l'umpson, o K!ng: um destes é Callecido, ex!s: 
tom dO ilS, Goldsmld o .King,. O contraeto que ha· 
,·in parn estn ngencia om oneroso. 

Aw commissiics cobradas do tbesouro não são 
elo noJhuma vantagom para o Brasil; ni\o só as 
er>ntnti:o\&"'les lo~tl,,:i, t\ltl-6 tnes.mo algumas que p~
l'CI!<! lll 11110 a;~tnr comp1·chendidas no contracto · 
uo !111\1\ei.<R. . 'lu~ m.:>tini.rão M! reclarna.çiies qu~ 
111. ~~~~ AL•·•l ucsie anno .por pnrte do thesouro. 

Cumqnunto o p1·imei1'o contrneto de ngencin 
com estes enpit.nllstas de J.ond"res fvsse cele
hr~tdo em 1~!'1. em 185·2 fez-se um novo con
tr.teto por t res nnno.;, o qual ·fi ndou no mez 
·passado. Em virtude de,;ta contrncto devíamos 
pagar <lc commissl!o pot· cobrl'.r letras !{% ; por 
far.e1· qualquer po.gamcnto·. por conta do governo 
outro Y, %; por pagar juros ou dh·idendo d.e em
prestimos daquoll~s q11c não stio pagos pelos 
proprios contract!ldores e sim pelos ng~ntes 1 %. 

·observo, ~rém, q 11e se~undo as C<Jntas apti!
sonta<l;~.s, em ve~ de se cobrar són1cnte ~ com
missão de 1 %, c·>brou· s~ o prilneiro y,% do paga
mento de letras , o segundo Y, % do pagamento 
do dividendo, c o quo ê m:tl~, tirava->e um novo 
X % por este pagamento de dividendo$ ; o que 
supponbo ser coutratío ti letra do contracto , 
porém mesmo dado que estivesse CJlllprebeodido 
nelle, vc-se que é muito oneroso. · 

Provoquei no,·ns propostas , o obtive-as Cavo
raveis, quer de Rotschild, quer do Union · BJlOk. 

Mas _pelo contracto antigo os agentes t inhào 
obrign~.ao de adiantar at~ a somn•a de 100,()()(} 
libras. Não julgo que . se. dova di ;pensar este 
cr~dito abet-to J'}U. pr:wa de Londres. 

O governo pode fazer rerneS3ilS a tetnpo ~ mas 
essns Ntne~sas de letras por quebras superve
nicnt.cs podeo'. •lii? ser aceita~; ficnrinmos. neste 
caso sem o· dmbc1ro nceessan~ para oceorret ás 
nossas despezns, se não · tiYeseemos um credito 
aberto naquella prttoa, e n ão pudesscmos dleJ1ôl." 
de 9_uanLias que supprissem semelhante !alta. 

Alem disto, c ircumstancias internas do paiz po
uem o brigar o governo a não fazer remessas em. 
ta~s ou taes oecasiões, ~or baixa de caoabio ou. 
por outros motiV(IS, e nao de\·iamos 1icar arr.is
clldos a Dito satisf~Ucr os uossos empenhos em 
o tempo competent-e . .Assim, senhor es , niio posso 

·prescindir do credito abet·to do LOO,OOO Ubras, 
pelo meno5, em J"ondres , para nos servirlDOS 
Clellc nas occurrcncia.s que fta"llrei, e em outras . 

·Mas para. at>rir-se est.e cre ito o Union B&Dk, 
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qne é aqnelle que ofrorece condi<;ões mais van
tajosas , pela natureza do seu• estabelecimento, 
exige garantia por letras do thesouro ou por 
.apolices. Para garantir estes ndinntamentos jã. 
,.ê a camara que, pelo mPnos, en teria de dispór, 
t!m letras do theoouro, de mais de t.OOO:OOOS. 

E' e-..·idcnte q11e eu não poderia deduzir d:~ 
somma de 4.00U:OOOS que até ag<n·a se podia 
t!ntit~ir em bilhetes do thesouro, UlüO;O(lOii para 
esta gnrnntia , pois qtte ficaria de~falcada a 
somma que ntt! ugora se tem reputado neces
saria, em casos extraordinarios. 

Cons~guintument~ th·e tambem essa razão para 
pedir que ~c augmcnt!'ls><e a rnculdade de emittir bi
lhetes do tbes<>ttro. De 1·esto se a emissão de oito 
mil contos é peri~osa, a de quatro tambem o é; 
. a ~0n1n1n dos Jlengos niio S~ augmcnt~ pela quan-
tidade da emissão que se faculta, • 

Mas, Sr. presidente, s~ja dito em 110nra do Brazil, 
que os precedentes rTe nenhuma administra~ão 
:mtorisa a que o corpo lt>gislativo tenha receio 
em augmentnr a fo.culdade ·de emitt!r bithet~s do 
thcsout·o pnm stipprir.- a deficiencin de •·cnda, on 
as demoras da arrecada~üo. E' o que tenho a dizer. 
{Muito llem.) · 

~'''' h~wcndo mais q1tcm peça a palavra, e 
pondo-se a votos o ar: igo é approvado. 

O art. H entra em discussão, e sem debate õ 
tambem approvudo. 

,\!:.TIGOS Ai.DITIYOS AO ORÇ.~).!E::>;TO. 

Lem-se, apoiiio-se e ~>ntrüo em discussão os se
guintes artigos addith·os: 

Dacommissão de fazenda:--« rJtferccemos, .como 
artigo addlth-o ao projecto de or~amento da 1·eceitn 
o projecto n. 22, o.pr~sentadc ptla commi5sào. 

Paço da cantara, 25 de Julho de 1855.-C. Ccw-
1lcü·o de Campos.-F. Paula Sancas. " · 

". O goYerno fita autorisado para conceder nos 
eollegios ·üe instrucçiio se~undaria estabelecidos 
nas capitnes das pr·ovincias , coru as mesm:>s 
condições e plano de estudos do collegio de 
Pedr·o 1I, as mesmas vantugens, e uiL·eitos que 
por lei competem ao mencionado collegio ;com tanto 
<[UC os presidentes das pro\'incins sej:'io nntori
.sados pelas respectinrs nssem!Jlé.ts proYinciaes a 
soliciUir do governo geral esta concessão.-S. R. 
- ,l(anoel de :Mello F>·anco- F Paula Santos.
L. S. d~ Goueca Ilo,·ta.-C. A. R. Ho>-ta.- Pauln. 
Candido.-Dias de (;(wvalho.-I'eixeira deSou;a. 
-Co,.,·<'u das Neves.-Paula Fonseca. ~ 
Em~ndn :u~ artigo ndditivo offereddo pelos 

S•·a Mello Franco e outros: .. 
« Ficando o governo autorisado a transformar 

o collegio das attes a•:tualmentc e:ttistente na pro
-vineia de Pernambuco em um estabelecimento 
.de instrucção secundaria, igual ao eollegio d~ 
Pedro II.-S. R.-Augu.sto de Olipeir;z. , 

Da com míssil o de fazenda:-« !\o ftm do art. S• 
dos additlv<>s, em lugar de um por cento ao mez, 
~iga-se de tres 9.11artos ao mez .. 

'· « Paço da cnmam , 2.> de Julho de 1835. - C. 
Co.n'!eil'O de Ca.mpos.-F. Paula Santcs. » 

Artigo ndditi v o:-~ E' autorisado o gov11rno adis
pender com a decoração do palacio archaepiscopal da 

. Bahia 10:0008.-Pinto de Campos.-Pm·a>wgud. -
Góes S1quein~.-c.,,.,-,;;a da$ N<roes. -Correu o Leal. 
-Conego Sill:a.-Paula Baptista.-Pinto Parxa.
D. Francisco.-Leítiio da Ctm.ha.- Licramento. 
-c~ndido .Mendes.-Araujo Lí,:na. l> 

«. O governo mandará construir na capital da 
pro"\'"ineia do P<1rá um cdificio a.,ropriaao para 
,, estabdecJmcnto de educandas da mesma capi
tal, dil.'Jlt'IHI~ndo até a quantia de 60:000$-
.Fausto .A. de Aguia1·.-A. L. da Cwalllt. » 

" As eon~ns dos vigarios colle.dos do bispado 
de Goyaz ficão ele\'adas a. -lOOS: · os cncommen· 
dados porém 1iciio percebendo as mesmas, que 
ora pe1·ce1Jem.-S. R. 

" Paço <la camara dos deputados, 6. de JuUto 
de 18;Jõ.-C01aego Leal. » 

· " Os 'l."cnelmentos dos lentas de th.-ologia dog
-matiea , e do moral da capital da próvincia de 
S. Paulo ficilo desde já igualados aos dos. hmtes 
de iguaes materias da cidade do Recife.-S. R. 
-A.'<-aujo Lima. » 

Projecto n. 44 de 18.'}1:- «Artigo unico. Asn-po
lices dos emprestimos !ltó o presente decr~tados peln 
assemblé·a legblativa provincial do ~Iaranltüo, go
zaráõ dos mesmos privilegios, de que !'lozito as das 
províncias do Rio de Janeiro c llfinas tieraes pela.~ 
leis ns. 317 c .'>a de 21 e 28 de Outnl>;o del813 e 
1M8.-riei,·u 1Jel(o1·t. >> 

Emenda additiva ao ~ 22 do art. 5o do orçamcllto: 
-« Fica o go~·crno aut?risndo a fuzcr todas as 
despc~as necessarias para a p>·ompta realisação 
da obra do melhoramento du porto de Pernam
buco, pod~ndo pam es~e fim realisa,r tod:t$ as 
operações de credito que mais convierem.-S. R.
Augusto F. tle Oliu:im.-Paaua Baptislrr.-Fm•·
dsco C. Bl'andt7o.-.4. C. cl~ Sti e Albuqztel'qtte.-J. 
J. F. dd Aguim·. » _ 

Da commissão de pensões e ordenados : -
<<' Fica o governo auto risada a rnanda1· pag11r 
a Manoel Antonio Bastos Racticliff o ordenado 
de carcereiro da cadê& publica da \'illa do Pillar. 
na pr~\·i:~da da Parahyba. do Norte, a razão de 
lOOS por anno, c<>nfo'"n1e o seu provimento, desde 
o 1• de Janeiro de 18 12, continuando a pagar 
esse vencimento aos maia empregados da mesma 
ordem na referida província: 2.• Fica o governo 
da mesma ~orte autorisado a aposentar na fôrma 
da lei no lugar de carcereiro da .cadi\a. da yilla 
do Pillnr, pt·ovinda da Parahyba a Manoel An
tonio Bastos Racticliff, que tem sen·ido ~~ 
nnnos. · 

cc Sala dos commissões, 2 de Julho de lt3ó5. -
D- F. JJ. da Silveim.-Gomes Ribeü·o. - J. E. N. 

·S. Lobalo, l> 

o Sr;. 'X'o.quc" !-Sr. presidente, na ultima 
lei do orçament" passou um artigo pelo qual se 
providenciava. ácerca da remessa que develll· fazer 
os escri vãcs das certidões ou notas das transnc
ções sujeitas á sisa, afim de qUB as thesourarias 
possiio . verificar as contas dos seus collectores. 
Nessa occasião pronunciei-me en eontra esse 
nrti~o, e o go,•erno parece t~r reconhecido n 
ínefl\cacia de semelhante disllosiçilo. O artiGO 
prcscre\'ia que o juiz de direrto em cort·eiçuo 
examinasse se os escri,·ã~s tinhão feito ás re
paxtições de fazenda a remessa. das .certidões com() 
âeviào, e no caso de a não haverem feito l11es 
impnzessem a pena. correccional d(': . .suspe nsiio, 

l\{as, Sr. presidente qual.(! o . meio de ''~rífi
carem os juizes de direito a falta. dessa remessa? 
Nenhum absolutamente·; porque es~us certidões 
niio são remettidlls pelos escrivães por intermedio 
dos juizes. da direito ou com o seu visW •8 as 
thesourarins não communicão. aos juizes de di
reito quaes aq uelles escrivães que cumprirão esta 
disposição, e quaes aqualles que a niio Ereen
chet·ão. Como pois, podert\õ os juizes de direito 
verificar se os escrivães cumprirão ou não esse 
preceito? Não o podem fazer. 

O SR- SIQUEin.~ ·QoEinoz :~-v erifien-se ·com uma 
nota nos autos. [Risadaç.} 

O SR. PRE.SlDESTE no CoÍ.sEI..Ho :~Nlio se· tral.a 
aqui de nlltos. _ 

O SR- TA.QuES ;-0 gol'errio tem reconhecido a 
inefficru:ia dessa dispostçi'to, e a primeira com
missão do orçamento propõe agora uma nova 
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SESSIO EM ~7 DE JULHO DE 1855 
providencia que diz respeito porém. não 8Ó aos 
escrivães, mas tarnb~m aos juizes, e á qun! eu 
não posso conceder por fónna nlgnma o meu 
voto (apoiados), porque e t!io iniqua (apoiados), 
tão eontreria ao.s prjncipios qu'j d~vem r<?guh.&r 
as l·eln(Õe:s entre o poder judiciario e o poder 
administrativo, tão !ne~equivel e oJiosa, que 
adoptnl-a seria um vcrdaoleiro cscandalo. 

O artit::o a que me refiro sujeita mteiromcnte 
o poder judiciario ao poder ndrniuist•·ali1·o; su
jeita o juiz que não man"dar :í the.;ou.-aria. no 
prazo que ella marcar, os documentos o infor
mnçocs ~:tigidos pclàs repartições de fazenda,. :i 
multa até de 1 :úOOS l... (Sig-.taes àe J•ep1·o~ação) 
E pouerú hav~r. senhores, l"elação nlgumn cutrc 
a natureza da falta e a gravidade de uma pena 
semclllante? 

O Stt. Jh:xmQCf:S dá. um aparte que nilo ou
vimos. 

O Sn. T~Qt;Es :-Eu não sei mesmo se o artigo 
sujeita os juizc3 que niio derem no prazo mar
cado as info•·maçõcs pedidas p0las thesonrarias 
ÍL p~na de cadi!a, po•·quc o nrtig•' •·cfcrc-se n<'> 
art. 313 da ld do orçamento ue l:l:>!, que r<lfodndo
s~ a disposições anteriores impõe aos t·~sponsa
Ycis <la fuzcnda publica que 11:ió cumprh·em c•JHJ 
ns suas obrigações não só n mult•l de l:OOOS, 
não só a perda das porcentng~ns, c a obrígao;~lo 
<lc s:ttisfazercm os juros legacs das quantias re· 
tida<, co•no a prisiio ltdministmtiva ! 

Eu· n:to sd ·pois se s iJlustt·e comtn-L;são do 
orç:amcnto qucL·or[, ou não :,ujeitar a nJngtstrattu·a., 
não só a uma multa tão forte ~orno essa qnc 
lhe llnpõc na lei uv or~amento de l7 ue Setembro· 
de lS;:il, mas tam!Jem á pena de prisão admí
nistratil·a a qt!e estilo snjeítos os collector~3 e 
outro.; ";·csponstwds pelos _dinl,~ü·os pu!Jlic-.~s. 

A cam:un d,"·e nota~ o que jú U!m acontecido 
n este t·cspcito na minha provincia O tlrti"O ·!\ 

quo me tenho referido do. l·~í do orçamcnt~ de 
1::151 diz respeito llOS rcsponsuxeis pelos dinbQÍl.0< 
publicas, e o insp~cto1· da thesourm·io. ·da minha 
}H·o;·íncia cnt.cnde'u, segundo colhi do e~tYacto 
ile umn. ordem do tElesou1·o, que esse m·ci~o era 
nppllcilwl a.~s juizes; c deste modo amcacou 
os jlti7.cS municipaes e· de Ol'phi'i.os quó tlii~ 
tornassetll as eontas ex.igidas na ft::lrninistração 
dos OCilS de :lUSClJtes, e ll<l<t prOffiOYo)SõCffi Culn 
a celeridade conveniente nessa. Mrecadaçiio, com 
a m•llta de qu~ trnta o Rrt. SG dn lei do or
~"mcnto d•l ll;GE. O the~onro não npp~O\'On o 
procedimento do inspecbl· <Ia thcsoururln dtt Bahia 
porque n lei a -que me tenho référido tmtit dv~ 
respons<t>cis do thcsonro, c os juizes não estão 
nessa caso. Eu não faço censunt alguma. 

O thesmn-o dédarou que os inspectorcs de 
thesourarias deYiiTO c~igir dos juizes as inf<Jr- · 
ma~õcs precisas, e · devHio martar um :prazo 
para sero•m presbd:lS as contas respectivn~. mns 
no caso de uão s~rem satisfeitas ueviã•> os inspec
tores pm·t.ícipm: no thesom·o. para se torn.trom as 
pyçvidcncia?J. .n~eessaria~, não·. sei ~e a 1·csp0nsa
b•hdad<l do~ Jtutes ou a pi"Q\'Jdcucla ilo artigo de 
<jUe trata. 

Não cen>m•o tam\lcm o insp~ctor d.:t th~souta•·ia 
da B•1hia; é um empregado lnuito digno, probo 
e zeloso dos seus deveres ; m ns. os cmp!'cgados 
das rcpnrti,ões da fazenda das provincins não 
podem deixar de· segnír as tendencias, o impulso 
que lhes c <lndo pelo thesouro, o um inspector 
que se ,.ê todos os dias agullJarto· pelos <hrecto, 
rcs do tribtm;ll do thesouN, que·· todo~ os dins 
é chamado n contas pelo directo•· do contenclúSO, 
não tem outro remedio senão empregar os meios 
mais cncq;:icos, e ·muitas ,·ezes ir afém d<> que 
deve, impe!l1Jo por essa f·Jl·ça superior. 

A. cnmnra dc.-c ter em cont9. os wconvenicnt.~s 
que podem seg1iir-se dn ndopciío desta disposiçiLo. 
}:as p•·o,·indn.s pequenas ns colisões·entre os em-

l'OMo 8 

prP-~atlos de faz.cnd:l. (! os juízes sno freqncutcs 
e d:ver~o~ motJ,·os J:>nra isso concc,rreul. :!'.l:ll; 
sd·a poss:vct cn~lse~tu·-;;e q?e os inspectot·~s de 
th~s?urana possao Hnp<.>r tao fortes mn\t.as aos 
n'lagJ stratlus _só püt·q~c não dc1·ã.o em um p1·azo 
mnl·cad~ as_ lnforn1a.ço~s que lhes peolirão, e que 
cllcs . na o tl verão me1os de snti~f~zer prompta
mente? 

Eu1 um i tos cn;;o essas multns serão i mpostns 
Sem ncnhnm [undf!mento, poro]ll~ OS OffiC!OS dll 
tl!esota~tia. são enh~cgL\es nos diY~rsos munjci
l)J()S) nao nos seu:; Jlll'Zi!S c.::ffec.t.ivos, nlas aos r;up
pl?utcs, e ac_o1~tecc que os supplentes n:i.o t.rans
m_H!•<m aos JU_!Zes e1T~cii>"os n oruern qne rece
berao, e cstra.gtw aas archivos. (A.poi<cdv~.;E ontii.o 
senhores, colno ~ujeit!l.~ o j1\iz effcctivo rt nm~ 
llHllta _p~1· n:i.o ter sa~isfdto em corto p1':1zo numa 
r~<llllst<.'il<> de que nao teve not1cía. (ApoiQdn.) 

O Sn. H_ exmQues du um a]Y.ll"to que não ou
-vimos. 
.. O .sn.. TAQt;ES:- Eu sei qtte as thesom.wías 
J ·~ .t~ m n fncu lua ué de lll.n<:ll,. snbre os j ni Z•)S m u· 
mc•[}aes o de orphii:os multas 1'''~' falln d~ zele> 
un nn·ecada..ção dos lic·ns de ausentes~ Es::;l\;5 mul .. 
t:lS J>ort\m não ""~cdcnl a l(ln~. Sei tambcm quo 
p~l':' ,-cgula•wmto do scllo qna\qnet collector de 
aldca, qu~ um 'u-rcmatante m<•smo de rendas 
póuc mult:u· um jniz, a p1·ímci..a aatori·hd€ dÓ 
Itq:::.u, pa•· te1· dc~pacho.<lo "rc i)\ICrimcntos ou autos 
so1n o. scllo ~los documentos: ma.;, Sr. presidente, 
d c,·m·a conttnuac .c~te sysünna ·1 

C,.cio qllO n·'io, c os mesmos intc~e~~es do fisco 
:t.c:on.;.elilÜO o. ·sna cess::u:.fto, nté porque ctn "Cral 
t' SR~s lnl.tlt.a.s não se tornãc ciie~:tiva.s, oxi8t·~n só 
.no pap<•l, s:io incxe'luiYeis e dão \ug~t· a coli· 
sões cnt.re as aut<'ridades· ndministro.ti..-ns e as 
autoridades judíci::o.ri:J.s qu~ deYi~o ~.poinl·as (l'rpOia
do~) ; e n co nU nnar .. os se SYStcma, o rr.snltado 
s~ní. r1ue se lc\:ant(lr;\ contl:;t o podl!r nurninis~ 
k:ltiv,, (l· indignncilo. ()Iaúos a11oirldos.) 

O. S!l. F. Oc-rwrA.:-<o:-: E' um luxo .de p!;epo
tcncJa. 

O ::it:. TAQU.os: -Sr. presiJ.ente, con11cce-sc q,;e 
o espírito do fisco, que o pod·~r do fioco tudo in
vade ; hoje a suprenl(tcia da ::ld!llínistt·~ção e4ã 
no tElc;;ouro (a11oiaaos) ·: o thcsomo llfio procura 
condliar os out1·os interesso·; socinc>, si> tem em 
mirr. o interesso da ~ua 1·eccita, nenhum otttco 
(F!p~iadosl ; é só este interesse qno o. pr~occltpa. 
Trnta-se de pl"Ovidencia para obter rocei ta·? Ni!o
c:\lct•l•\ n thcs~uro com a considera~üo que clc,·e 
ter a ou~ros pode~·cs: nas rclnt,líes qnc de\'em 
c~istí•· entre uns e ontr.,s poil~res publicas não. 
sito lo.vad~s em consillcr:>.t;ão nns j}I'OYidcncins qno 
o thcs01wo toma. 

E11 leio na constitl1i~:i.o do impcrio que o podct· 
jlldici:wio é independente; nfio .sei como o lhe
somo se põJc nnognr nttrihuíção de fiscalisar a 
mnneír'~ par 'l\\C os juízes cumprem o seu dc~·er, 
mlmiaistr,<o ju,tiça. Se o juiz, na !l.n'CCild,lçil~ n qne
dov.e J.lrOccdcr como encarrc:::ndo da :uTecnda,_,ão 
ndmi•ush·nç~o de bens de <1ef1mtos e nuscnt·~s. 
niio cumpre com o seu de,·c•·,. seja re~pons:tbill
sodo perante o tl·ibnnnl competent~, niio póde ar
rogar-se o thcsouro a fa~nld<idc de imp(>t penas 
conccCJonaes nJministrativnmente no magist•·ado. 
porqlte não cumpre com os· deveres que lhe são 
unpostos pela legi;;la~ão do 11aiz ... 

Ulr Sn. Dm'UTADO:- J,;to ó que· é ntacilt' a ín
depcndoncia. -tos poderes. 

OuTR" Sn. DEPDTA.DO : - Esl-:i zangado porque
toca-lhe por ~SlL 

O Sn. T.tQtiES : - ::\iia estou fall:mdo neste as
sumpto por. esta maneira porque sou magistrado. 
ucm vorque rccei~ que as pena_!l com ~ne este a~igo 
ameaça. a.os mng-tsLrados possuo cah1r sobre m1m ..• 
(.-J.poiaclos .) 
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(.;" ~R· DJ.;;I't:T.~DD: - ~ão p1·ecisa disto !•ara 

cu1npa·n· os ;-;cus de\·crcs. 
o s~. T.<QUli> :-~[as eutondu quo faç-> um 

sea·Yiçü n:' gu,rei-no do 1ueu p~~í"". qu:.tmlo •uostrv 
.a lll!cutisjJa.Jc J.c tontut·cnl ...::aa ~uusiJeratH{v LOJ.Js 
-us in-:..:rCtSSL!'s ;:;~.J~iâ•!::S, t.lt;;: t·t.~speiLa.r JeviJa-tr.:,:ntc os 
-outros ,lJUJen~s, .e uàv th·graJat-()$ .U.O:S S..:US pb.;; 
e tl(,S S13US .:.tgt•Utt·S. 

Ell chatuo a attcllt;;lo t.l.J g'O\rCl'JlO paro\ llln r~tt;tc). 
A int;,:rft:"J'CIH.:ia. (lu.._• o thC:~ilUl.~ú Yat t~nJv ~~nl ne
g~)a;jos (l ue perieucew á n~pn.1·ti~.:~o Ja j ustka tdH 
szJ.u lC\"ãJ~I. a Uln pülltú qu~ já. a iuterl'rct.a.~:.tu 
J~ls le;s t~stá êu.uúa.Ju a.u tribunal J0 thesvtl
ro ! ... 

Vor.~-:~:- E~ ,-e•·dadc~ E~ ''~tdadc- ~ 

O ::;t:t. T~iQUics:- O thc.>ouxv i11tctT~m úlll toJos 
os n~..~~(Jt:Ít•:s que pcrtcnc~nl ú :-tdmiai~tra('ão l~a 
jnst:~a ; a maLCI'I:t Je ~ucc..:ss0es, a • uccla
mç;\0 do tlil·~it~> ciYil, dv P'""c..:_ssu dYil, do pro· 
cessu ~..11.! vl't;lt;..to..:., tudo~~ r~!gu.la~1Ll tJ4.:1o t..hc~ ~uro! 
Os contlictvs d~ jm·í:::Hlil~\-<i·J ~tca.har!lu-s~, por,tne 
em iug:u~ de te-va.ntar e.sses eunilict1J$ de juris
dicç;lu c~ltl'C autol'i..ta~.les j nJici-lll. .. .i.a.s tHní\..; con1 
oútras ou l..'llt.l'C cs;;a:::; auloâJa.d....:s .; .as a<ltnitits
tnltiva.s r-.:curr;.:-;;c ao gvvcrno, c o gtn·;.:Tit<fl..l't..!
cilh: t.ud•) pvr uxisv:-;; u~ tt·!'utLuaes cumpett:flks 
para •.kdd1r t.:!Sscs eonflict,>s 11úo L•.':1u qne faher, 
portJt.tt! ca.d;l. ~!u~li re~orre .;H) g,J\"el'JJo ~ cst.J dc
due ttl<l•) .•. 

U:.r Sn. D.c:~<;T.HJo:- Tem f,llado nwilo bem! 
. O ~n .. T,\.Ql:.E.::i ; - ~-ir. l·l'~~i.lent0~ u~to p"ss._., ·~p~ 

pütuJlr ;<,,~lHúlJJã.Ute rnüJu J~ pr ... n.:eJe,:, pul·~!U.e l};tv 
rl..'t.:Oilhe<;.~v que o go,~.:rtl(J 1u~u1 u1c:;:11fJ o mini.:s:t.ro 
ela jui-ti,;a =s~ja o ~hef~ d(1 pudt.:t juJk~arío · u1n 
t,;H~1pt·e(:!alL) Ll<'L adluiui:;~r;u;.i.lo lii-~t.J ~ o chefe~ do 
po~.lt:J.: jthl kiad·•,. _qat: é LLIU p,nt_,:L· d:sti•a:iV

1 
s.:· 

p~lra...Lo d\lS out.rus pvJL.!res, tnbuta a jJUili•.: ll;L
g'13ilt <!Ue Je\·c aü :1ngasto dlt~fc. do poder ex.Pl~nti\'o 
que inslituú 9 ln::~istraütra.~ pu1·eu1 a u~a,rist ··\
'tUl'~L n:to_ 0 tuna t..lcpt .. aJ(InC~!'L . .lo riO\·Cnl0..,; ~;ll 
l'li..ISSO p~1.:t., pel:.t no~::::~ ~.:unst.t.ttução ü j us;.ka u .. tu 
~n1n.nn llo P '-~Jct· real,_ nãv é a.lLuinL,tt·aJa em 
n~HJt.": do t·ci, a nla;:(i~tt'a.tur L u::lo r~...·prc.scnta a 
·sua Yontatlç. Cumu [Jurtan(o possú en per.su::tdi~
me guc o mesmo Sr. minist:·o da j asti,:;t suja 
cons1dera.!0 com, , dtde ;1,, r;ockr jucl<,:iar:o, u:1 
lll~SuJa :;OrLe qlti..' '! l.!r:i em Pr.ança polo senntu:i
<:OitSult0 .Jc thertn<do1· t'tnno X, o gt·:io-juü qlt~ 
:::;8 n.chitYã 4,_:. .. !ll1.1J 1 lll~ n~ p\JnLu • .Jc int..erccs3:lu 
~lltl·,: o po~l;;t· ad1nini::>~rath·o e o p;..,...l .: r jaJki~t
r~v "! C,;~ÍIO il ..! i d<! c~~ns:,l~l'~t•· qltJ o no!.Jr.:.. mí
u_Btro_ Ja. justi•:a [~'ssa im,oü1·. _ao i'"·'c'· juui
cHtriO 41 l!Ü ~: rpr~t:l~"H 'J J..~::) l.:l::i- :lt:J ClH CUSQ (;úl'
l"ClltC "? 

~ii·• ['OSS. l aclmiLLi1· istv. 

P~ 1.~ o pú{le~· execut!YO H:-~Hr ~~ J,~s~1 :n·~J:L~r o 
S~H:, J•l'? _,la le: po~: Ylrl tk l'·.'~~t1:1D1 '•nt tS 0 llf~ 
<1l~t•!HH:a~1 gyt·~ll: pl) l(l tn.•nlJ ·tu 11111 udnist··o c-•m~l 
(•x.~.~· ~u~nr d_n::;. L· .. is C~J?lh:al~~l=~ de um . moJo obri .. 
gilt.•Jl'ltl. pudí~ (hterhltnfl.l~ o se.t ~(~ qt!~lo1 pa:·a. em
}'l't\~iit!O~ 'lUt! ille .:.:i 11 IH•~l·:u·~·hkamento ~ttb t1 rdl
natlos: pnr(qn a;l• 1 plldc iHlpt'n• :l $U;L iiHt·•Hig('H~·ia. 
a<)$ '1~'~ pt~L'J.t~a~~<Hn a uu1 p•Jder flistlu r·t.o. Pú le 
a t-:í.pllt"a,:ao~, \) P.'!"idlll'l~cilw.!nl t) dadv p:.:lo 1ntnistro 

·OU por un1 tribuu.al adminh5lnuh·o, :-;~r i~~vn•~a·l~ 
Jlela. ~-Utt.n•id:.1:Je ·d:t li·1lltl'i11a., llll'tS fl:fr> pd:L Stln. 
~tltt..,L'Id.'L· w ~ · xl.:nl:t, l.!ütn 1 L~ndo for•.:~1 para s·-~~· 
lll~f'?Sta a. h:·:llll>ros 1le .n1u P·lti,~r Utstiucto; um 
1n1_rn_s ... t•·o do po.L!t' ,•x(~t:ntn·o n:10 pôd~ irnp(j1• n. $na_ 
(;(-llaia ' ' :.1 lllll ltl· : lllhl'lJ do podei' jttlida.t·io~. Cmu1• 
p~Jis. pvtlel'ci a.rlmj~[i; ;\ :n•L~hJ lrtl pt.ll" '!U~ \rt-jO a~ 
Ol'dC!l~ Ju the::;uuL\J en1 qut.: se diz ~-JU.~ este juiz 
lJrOc-ed.:·n.h Ctll, quG. :Vpt ·~lle proçed~~u mal, ~1ue t111l 
t:tHt!thleu. l;~nL a L~.~1, tjU~! ulltt•v ~nh.!ltÚ~u JU ;:ll '! :S;:io 

. C?U:;a~_r,-ali~·H.!Ule Q_U•.! 11~1\.J Sd Ci.Jtn.J Sl! lJi.ISS!(I) admjt .. 
tu'~ ll:lt) SCL ..;Ontv :$t! })O!SS<t ju~tifit.:ar ú Hlt)UI) in!pC-
rdtl\"0 d{;s ... t\S V1\l1:n;,. pr~l:as qua.e$ ~e .appro\~a ou. 

dcsa~pr<J\'a a intcllígeucia dacla t"ts leis pelo pode• 
j udiclario •. 

Sr. presidente, parece-me ter demonstrado as 
nl><Õcs pur que voto contra o art. 1• J..,s additiYos 
da ca11unlssu<> dJ ot·~,amento. Euú:ninha <>piui<tu a 
clispo~i,iiu de~te •:~t·tigo levará a. pcrturba~ii:o no 
f0t·u e it:s rel.tt;iies 'tne dev~1n existir eutt"e o poder 
n.Jm.ini!:lÜ'ativo ld v judici::uio. 

A hora est(L bnstante adiantada, po1·ém não 
possv f urrar-me á nt!CessiOaJc de fazer . a.l~unl:lS 
IJ I.Js~r,raçl;e~ :'iccrca. tle u.lgUJlS regulatnent•Js 1i~cac~ 
'l'W '-'Ule1:dcm com a aJuüuistraçao lia justiça. 

1\:io sd, ~r. ptcsídcuLc, se o go\~crnv se a.Ch!\ 
antodsa.lu p:na refor!llar o rcgtllamento dada para 
arrt•ca.J.a.~Uo dus bens tle Jefuntos, au:'~ntt}s. e va
gus.: s~ .o g:~)\'t:L'UO precisa de a.utoris!l..çii.u pat•a oste 
fiu\, se cstú Uist,vsLu a. reformar cstu r..::gulau1outo, 
~" novj tenho du,·ida d0 da•·-lhe o meu ,.,,to·pam 
liUC o ftt~a. Entendo qu,! a :l.ctuallegisla.t,;ào r.zla
ti\·a i arr"cadaçào de bens do defuntos c auocnles é 
digna ,le rdarma, tem defeitos e incouvcnien!c's, 
teút 111e~mo ini<lllidades que precisao de acabilr. 
(A1H1iados.; O art. 1• <lu r.::g:ulam~nto de 9 ele l\Iaio 
d,, lH 1-2 •illtllific,l o 'Iue s.,jào bens de tlefmtt''" c 
ausa;1tê$ , e üutr.J:i arttgus qualifi.câo qua~s sejào 
os be!ls \'ago~, e '(!lltre ost.:s o::; do c\~cnto. 

Alg ul!la cousc1. se poderia dizer a r~spcitc' destas 
dispvsiçõcs que tên1 moYhlo <.luYid:.L$ no fôt·o; p.:.
<leria m.,snw lembrar que trntanclo o regulamento 
da an·.,ca,h10iio <los b~no; do evento, comprehenue 
nesta cla~s~ não só anima·óS como escr:wos. Ea
tendem :tlgtms que escravos· não buçRes, porem 
laJinos, se cotnpr~hCihi..lut na cat.,g.wia de bens uo 
1..!\'ú-lltV, e dc\rem .ser arrecadados cu1 be,,eflcjo tias 
pro vincias. J!!;n min1Hl opitdio o e~ento cornpre
hendt.: sõmcn t c C5tr.r:1Yi)S buçaes, que não sabendo 
f~lllar, or·io pela legislav;'!.o antiga cun.siderado::5 no 
lUBSlllO cas~J que ãs 1.h:lSLaS, 411C 0.:5_ auill1U.~::5; OS 
escl'avos 1 porém, l.adit).o:;, c.ujos senho1·es ignoru-.su 
~lll!!Ul sej;i.o. nunca furiio l:OusideraJo~ cvmu b€'11s 
uu C\"ea•v . l'm·,;m C()mO beus de defltntos e anscutes, 
l' Ct)IUO t:l.-'S a.tT~l!~td.;LdO!t ua. fól·ma., e entre outras, da. 
prvvisiiu de :; de Abril cl~ l7:N. 

Para pl~edsa.t· a cotupet.\)ncia. du ju.iz: de au~cntcs 
nesta 1nateria dispôz ~ arL Ll do rcgl!li:une,Ito de 
l\Iaiu ué lS·l·! quú n.<u Be désse a arrecaua~:io como 
de dr:funt.~s ') an~entús, quando hon\csse na term 
r, ,njugn sohrcYivo, ,:scen~ente, · düsccn<l:entes ou 
herdeiros collateraes notonam~nte conhec1dos. Est:t 
dispo..;i~:ão Uo 1·~gnlam~uL~ era ~t1nfol'me cou.t ;.u; 
lli:::;po.~lc:.~Õt\S g"t1n~~s do dll'eLto· ci\~il ! o. c:1n1nl'a onde 
iigLirii,J. t:m!.tH jurisconsultos .sabe quo pelo nosso 
•lír ~it., eh·il. n::t fôrma do alV;\ri\ d~ \I de No\·~mbro 
do l i[H, pda morto passao ex lege LOtlos os ui rei
tos he•·edit;n·ios aos henleiros de qunl•l'lCI" cln<s~ 
que seião, os qn::tes ficiio na posse civil dos bens 
da hel'·an~:i com o~ mcsm•)s cffeitos d~ naLn•·al; 
o rGJ::ulamento purt::tnto <li~póz de accurdo com a 
Je~isla('l•' civil q tte temos. . 

:O.I::ts em !::> ~:, e~~c regnhlmcnto fo1 alterado pelo 
cJ,, -~7 cl.~ Junho, e alli ~c dispôz qae só nii() tl\"esse 
lugat• a. :"ll'l"t•c:ldw;:lo p~!to jui~1) ~Jc ort~h~ios c nu
!;~nt.,~!'; 'PH\Itdo honvcssc na t.,rr::\ C!lUJng~ _e _her-. 
rld•~,)~ a.sr..:!l1dout.cs ou. dcsm~n ~.lentt.!"S; snUst1t.n•o·so 
a. di..;pll·o.it/i.·• d(~ rt:gtt\anwnto anteri•H', p··la (p.tal 
nãn tiniu.\ Jag;lr a ~UTecada~.10 Li~ 1llHWlltt~S i(Uft1hliJ 
lw,,·ia lll\ terra cvllatumc$ notol"iamuntP. conheci
tios Est·~ disposição aàoptad,, no regulamento <lo 
HHr> va•·rce i ' li'llltt. ~, .. tpoifldO.,'.) O reg-•.llallll;ttto 
ant<:orior ddx:t\"a ao prudente arl)itri•) do juL: \"~ri
fi~;"~,- se o~ coUa.t.:raos L'l":lo ou n:'v_) \·er-1at.ldramenle: 
IJ.~rddro~~ se ~st~) onte1vlia pela.s inlOt·1na\·õ~s a 
t)ll~ pr"Vt~CJ.ia, pd.)S il<'lCUtlleP.tOS ~~Ut.! llw CL'ât) pl·c
S ;uL~::s, pvl· ft"t.cto~· notorio::., qn~ }ll'CS.".·Ht<Js cstn\-:lo 
hct·,leil•o-;. r~(~tlnh.ecidus, dt!ixava ... Qs nn posse •ltlS 
bcn~ •tn~..· ~.le\·i:ift ín,·cnt'LL'in.r ~~ partHhar; se, porótn, 
l'lltenui:l ql<•) o; pretendidos hcnleiros n:h• enio 
to1r.s , nu poir'JU~ uiio fosstJm parcnt;:s, ou porque 
lttJLJ\têsse úUtros m:Li!o;. prtlXimo!l, 011 c1u~ 81.! tlavn 
Uuvi•10. .(l, C~:-.>0 t•espeit-o, pt•omú\rÍU. t\ a-t~l.·..:-cadn~ão., e 
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SESS.~O EM 27 DE HJLHO DE 1855 
os não deixa"a na poss~ da herança. Porem póde 
Mr su.;t.ent1tda com justi<;:~ uma <li~pnsit.iio 'lue 
obriga uu1 irmã.o que vhren com out.ro no munici
pfo em que na~ceu, e que c notoriamente herdeiro 
flO irmiio do~.")funto, a. dEisapossar•S(!., no meio do 
luto e do nojo, dos bens de seu irmão, q_ue prc· 
scrcvc scjão csSJ?s bens arrecadados p~lo Juiz" uc 
:tu~cntes, vendidos os movds dcsvant:ljos:unente, 
sujeitos a porcvnta(:ens, custas, e depois se habi
lite o hc·rddr.J par:l ro1cebêl-os? Tão iníqua dispo
'"':"•' n:lo ha qn•lm tenha nnimo de executai-a. 

E' vcr<Jude que esse regulamento ê fuito por 
um homem que deu pro>a~ do seu t:.lcnto, 4o 
seu saber, e .cuja. morte deploramos todos com a 
província de que· era uma das glorias, e o se
nado, de <jue era ornamento (apoiadO.\'}; ma$ 
isto n:"ío basta para qu" eu ueix~ de p~v

nnncit~r-me da maneira por que entendo de,.er 
fdzel-o. • 

A · ;'ntelligencir. do fõro x-e!ntivamente ao t·egu
lflmento rlc• lti::'"' foj des,·airada pot· uma vrJem 
do ·tlwsonro de ~~ de Julho de<se mesmo anna. 
sem criteria in~luida na ~o!lecção das dceisões 
do governo; :)t dias depois da publicação do re
gulamento, o seu pro1prio autor dcr.lara\·a que 
n:lo . tinha lng:tr 3 arrecada()ão do juizo de au
sel!tes, quan·l o hnl'la pt·esentes hcrddros colla
teraes reconhecidos; essa ordem ou aviso referia
se :í dispo:>í<;ão altcr:Hla do regul:l.mento d~ 181~; 
em lH u; d<!darou-se o contrarie; ~ ainda em 
18i):~ o actnat Sr. ministro da fa7.~nda. deda
xou no nvi~,, sob n. 257 a verdadeira intelligcn
cia de,so regulamento ; o nnno passado, me
diante consulta do conselho de estad,J can~tantil 
do aviso sob n. 1:31 ~e firmou a inteiligencia de 
que aind<t havendo herdeiros collaternes reconhe
cidos tnes, dev~ ter lugar a arrecadacflo peloju.izo 
de :lUScntes. __ , 

Ul!A. voz: - Qu~ hon·or ! 
O Sn. 'l'AQUES:- Agora. veja. "- camnra a in· 

col:eJ"CilCÍa quo nP.ste ponto se dá entre essa 
disposiçU:" '' outra:! disposições da nossa legisla
ção. A' ce!"ca dos b~ns de negocia11 tes defuntos 
est~belecerih• o couígo commerr.ia! nos arts. :-ICY.l 
e a:o, c o regulamento n. 737 de 2·, de Novem
bro de 1850, no art. :ll, que ni\o he.vendo socios 
nem herdeil·os present-es, sem distinc~ãp elos col
lateraes, não Sll faça a arrecadação ?elo juizo 
de ausentes, mas se lbes nomêe uma adminis
tração commet·cial na fotma por 'JUe ahi se (!t
dena' o rne$mo tem lugar aind<l que o falleciuo 
niio fo.:;se commcrciante, se dei~ar credores oom
mereíantGs nos termos prescriptos no regula
m ento; donde resulta que estando p1·esentes so
dos ou lwr<lei roa quaesquer, fieiío es~es na po~se 
e administraç:io dos bens, e não entra na arl-e· 
cade.ção e admioistrw;.ão dos oons o juízo de 
orpbãos e ausentes. 

Kr,te mais a camara que pP.lo nosso regula
mento consular n. 520 de Seteml>ro de 18!7, os 
consules só pod~m arrecadar as heranças dos 
que não deixnrem pre~ent~~ herdeitos maivres, 
sem distinc~•io de 11soondent~s, descendentns ou 
colla~.er .. cs. Note ainda a camnra que pelo regu
lamento dG 8 de Novembro de 18jl uma dispo
sição se cstllbeleceu Jnteirnmente diJTerent~ da
quclln que me tenho referido. Quanto á e.rre
Cildação de herança de estra.nll:eiros, dispõe e•se 
regulamento que finando-se nao l!e faça a e.rre
r.adllÇito pelo JUizo do orphiios com intervenc>!O 
dos cunsules da nação resp~ctiva, se não no caso 
de nü.o haver conjuge, ascendente, descendente 
ou lwrd~iros collateraes, reconhecidamente taes ; 
de modo que o estrangeiro gDza de mais fa
vor cn1 nosso proprio paiz do que o nacional .• 

A camara vê portanto a incohereneia que ha 
na nossa legislaçao a esse respeito. E donde, se
nhores, resulta isto? Vem de qu.e caJa um dos 
ministros entre. nós organisa cs regulamentos 

que entendem com a adtnini:>trar:ií(l rla justi<.a 
stnn parti~ipa-:fio .e a.<".t:Ordo do re~pP.ct\vo tninis
tro: o rnínistro da fazenda oU\'Üld'l se'Ue. ün1pr~
gados do fi~~o regula a a.-r~c;lda•:i\o <.le defun
tos c a.u~vntes, em que ~ c\"Cntual o intl!r(•s..;tl 
ou dír~ito da f~ze11r.l~t. O ministro da justiça 
nãl.l tem parte nesse~ regulamr"Jtos ']Ue. entcn
<lcm C•)m snceessiies, interesses <\e orph~os, etc. 
Em Partugal um decreto de 10 rlc :\l~r~o d~ 
1~5~ Súl)le.lh!lnte ao llosso <l~ B de Nrw~mlwo de 
1;>',1, é ,-efcrend!ldo pelo ministro do" U•!gocios 
estrangeiros c da j u::;tir.a : ent.t·c nUs cada um diJS 
ministros, sem a atleuo;iio a que a. malül"ia tolca 
á administraç,io da justi~a, p.-occ<h' como enten
de c os outros uãn te''' parte ncss(l~ trabalhos. 
t;onvil"ia quu na confec~:'lo r\c a t·tos desta or
dem <JUC Cl>tcnJcm com a arlministraçà!l dajus
tir.:a se désse q ui11hiio maior á tfUe!lo que pela sua 
especialidaJe Jc,·e ter em scmclhnntes trab:~.-
1hos uma pl\rté maior. · 

Sr. pre5iueote, jú. quo ténbo a palaYru so!.a·e 
n ll1D.tc1·ia, V. Ex. permitth·á. que f•t ça nma rc-· 
flc:::-;.i'io úcerctl de um assuu1pto conn;:xo CO!U este, 
o Yem a ~er,-a anecadaçclo utl direitos <le ~-hat~
cdlaria,- porque me parece tlUe !ta alguns abu
sos. (Apoiados.) 

Na sesaão do annu passado fiz '""" qt1e a lei 
d., :;lO de ;:\oYembro astabelecb que ~sses Jirdtos 
quan to a cnJp,·cgos uc ju~ti<;<.~, foss, m cobrados· 
por descontos mi::nsacs feitos nos vencimentos 
dos cmpr;;gados; o q~e se faz, pc•rôm, u:t côrt" '!' 
Logo que se pr.ssa u titulo do emprcgwlo ex i
ge-se irn.rnvllia tameHte o pagamento de u•11a pa>to: 
<lesses dir€itos. (ApoiadO$ <! apa l·tes.) :\Io>us se
nhores, ainda ha pouco cu tive de mandnr ex
ttahir aJgu<lS d~s~~s títulos para p·.,ssoa • da 
ntinh~\ pt·ovineia, n1andei se redan1a~sc pat•a q n~ 
na f6nna <.la ld o pagamento dus clil·cit0s ficasse· 
para ~ct· dfcctuaclo na p~oviücia por descontos 
nus onlen.:tuos, e não se qui7- annuir a isto; 
~:<i~(o-se o pngamento de tlma prestação con·es
pom.leJ\Le não sei se a ;~ mezes. 

Note-$e mai~ o lJlH! ba. rt re~pci to dns escl"i
viies; estes fuJlc~ional"ios não tém '-'Cn cirncnto!': 
an[lU:t,es dcterntinndos, e o tb~souro f!x.ig~~ qua 
pelos titulas se paguem integ•·ahnente o• clireitos 
seg•1ndo n lota~.:io dos seTviços. 

O Sn. H.~::xmQvj,;s:.,..:.Apolaclo; assim deve ser. 
O SR. T Ar1t:J::S :-~Ias, senhores, prescindamos· 

da lei de :JO de Nonmbro. O r~gulall\<Jti~O dtt 
chao~clbria. dé 11 Jc Abril d~ l\iU I, na pnrte· 
em qu.c nãQ loi o.ttr:raUü, é o que regnütva~ O· 
nobre deputado nesse regtthnnento Yem liue os· 
cscl"iv,\~s só erüo ol>rignilos a pogar â vista os 
direitos de cha11Ce!laria não excedendo n vinte-

. cruzados; pnssando deslR quantia pagaT;lo .met .. ld.;-
á \"istn, ~ outr• metl\de depois. . 

O Sn. HE:>lUQ~ES dti um apart:~ qu.e niio pu.
dcmcs ouvir. 

O 8tt. T.IQUES :-Se a disposiç<io da tauúlla de· 
18!1, cu suo udverteneia fosse get1crica, com
pr~hcnderi!l os escriYõ.es. (Al'oiudos.) 

O Sn. HE~I<!QVES:- O thasouro tem entendido 
assim. 

O Sn. T.,QUI:il: - Pois bem, ó contra isso que 
reclamo para que O-> escrivães que pagio 40 °/o. 
gozem da cquidade dessa disposição. 

U:r.u voz :-Apoiado, ~ uma intclllgencia per
vertida. 

O Sn. T.AQUF.S;-0 nobre deputado sabe bem· 
que muitas ordens do thesouro têm declararlo q ue.c 
em tudo em qJ.te o regulamento de 16Gl não· cost.á 
alterado deYe ser observado; e ·nest:l. conformi
dade em tudo que.nto diz respeito á importan
cia dos direitos que se devem arrecadar obser-
va-se. 
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~:kTlü YOZ :-Apoiado; o fim ,; llll.nt· di11hdt'O, 

SeJa como f.lr. . 
O St~. T.\QUE~ :- Farei nesta occasiã:o um pc

dh.io. ao goJ\-eL·n.o ác.~rcn. d<\ pu.blica.~ão dn.s lt::is, 
relah\'amente ao prc~'o por que ellas se vendem. 

Estalllos conw <lm certo tempo da Roma ~m 
.qut: as leis erà1) a!lxaJas em lng:u bC1n nlto dd 
n~oJ..() !)1.1~ niug~t~tn ~~.:; pQ1.~h\ l~l·. (Risadas.} As 
cOLlúcç~s de lc.1.s cstao tnuJto cnrns na typogl·a
phit\.. n:.lch~ual. (: pelo systcnltt \.h·ssa.:-; collec.çUcs 
~ n~..::~.d:lal'H> cvmpral-ns jneeiras, apezat· da úiver-

idade d",; nul.teri;\S; ha um volumo que 6 <]Ut\si 
que clwio com o regulalll<õllLO dus unifontlo:S uo 
exct:~ito, c isti) torna a.s ~ollec··ücs bustnDlt:: caras. 
(.-iJloiados.) · 

O s~. F. OcT.waxo: -E' uma fonte de re· 
ceitn! 

O Sn. TAQta.-:,.; :- Cousttl mestno ()ttc tl typogra
phin nu.ciunal tüo lucra com Lstu, pol·qut: as col
leccõcs po1· esta íúl"ma niio se Ycnu~m, c !kio 
atnoutoad~t~ nas prat~leiras. 

Sr. presitlc!ltc, a hora creio qne j{~ l!Stú cs~o
t::\(la, n1a:; pe~o licenc:a par a . f:lzer um ligeiro fê
]:lUl'O ác.:1·ca da min2_r:t~i'io no 13razil: P. uecessado 
despert:le a att ''"~"o sobre este ponto. ~ao svtt 
opposto {t Ulillcra~·üo~ pelo contrario ê11teuJv quo 
dt\hi lJo~.lcn~ YiL' lnuit.as Yantn,g~us U. riqucz~ Jo 
pa.iz. 

.. :\.s prirn.eirus a.Esposi~\)es 1·elativns ú. miueJ.·ariTo 
<h;; terreno.; dinmnntillü>; fvl',lo uenko üc pouco 
tempo alt;::mdc~s; c:lh<s f(>rüo cxccutauas na minha. 
prO\'llld:l, lll:t$ em outra não ú r ... rão. A Ci\.m:U''\ 
,;abe l)llO a c:;.ccu~ã-;, da lei creio que de 18 lei dca 
lngat·. ~tns :.lc.ont~chnt:ntos da Bag:lgcm; seO'LÜO-Iic 
!l nlOJificnção ua l>:~Í, de l11UilCÍi''\ i)llC ]Jc,J'c pb· 
dc-s~ dizel' que a minGl'aç~o c iutcimmcat~ 
livre. 
_Est~u P''rsuu<li,lo <le que :t sitna.;ão de :\Iinas 

nao c a tna1s n:nturosu, e que ha cousas mais 
ut~i~ t.Jlle o ouru o a pt·a.lã; nt~ls nUü me oppo
llhi> aos ra,·ores conccdiuas :'t sutt mi:•c•·a,üo. 
Pon;ll, rC[':H·o que de ::Jl!;!llllS a:mos n cst'\ tmrtc 
t em h:wido muita facilh.tadc em conccssu<'S ele 
111in:-u~. (Al)Oiculo$. ; A ca.ma1·a. :sabe quo um iHus
trc c.:itlac.hi.o, cujn. intelligcncia, pet·sen~~·un~n c 
mnor :'!s causas patl'ias folg<> elo appi:luJil·, tc\·c 
n. necessaria conc••ssolo pnt':l ex.tmhit· cmnlmstirds 
í osscis e qtz_aes'lUCl' mytacs nas duas pt'v\-iBcias 
do ~Jam11hao c do PJauhy; tl um alto fllllccio· 
nado ,]o estat.!o Lruubem foi conc~diJa a min<'
l·nçãü n~t bacia do At~aguaya. o .seus anlLlcntcs uté 
ús cnbec.:>it·ns nas pt'u\'indas de GoyX< 2-lattc. 
Oros.so, lLt c~trnda !):l.l"~l. d1ua; alúm da.3 1niun::;. 
uc çobt·~ do .J:mt·ú . .::;.) a metade tlasta ~onc.os~ilo 
foi ccJiJa a uma cvmpanhia HlcJíatltl: uma r ctd· 
lmi•;~o t.lc lo;J: ú<.\0,~ ~m ac•;\;es da comp:nt h h\. 

Ül~_trü. ciilnd.:1•J tl~\·c conccs:-;üo pat·n. ·miut:·t·úr nos 
pl'<J \"ll.H"l<\S il~ :-:>. PcJro do ::;ul c :::>tmla 0atlilll'iua, 
.(• nss 1 n1 •)tt t.n.'ls. 
~Eu 11i1t) ecn~-:5nro. e~tcs ndos: pnrt~m l .. llt<Clh.l•.' fJ_H;! 

nuo :-:;c <.lcy~ ClJtrtmuat· co1.n o•th'•JS s~me1J,~nt1~s, 
]>Onlnú se na o <~st:ulo pn var~~c dt'~ todos ~~~t (IS 
.tc~l'!'l:IJo;..; t]l! Hlin('l':'ll,~ft•> que pal.'a o fnt.,u·o podem 
t~r tllat:> alto~ ntkt·cs. 

Enx0rg;) lllC~Uiü 111u l\Cl'ig-o 0111 !lmpli:'lt' Jnu ito 
.e~tas cvuccssücs. y·. Ex. s.ahc u1~c j;·, r~iua n n"'io
tqg-.:lu Olll Llln gr:~o u!to pcql'wuo. As n.~~iJCs0 di.! 
dlYt.:l"~as contp:t11l11as, e da estrada ..:e fe rro etc., 
tem uauo lugnr l\ Uma grande agiotagem : $C ij 

mal fõr n" grm·a.uo por cspccu laçõ~s com os t~i·· 
renos puu"hcos niio se· i otlt!c il'lt parar. •,-tpoia· 
dos.) 

Y. Ex. sabe o que o.Mnteceu nos Estaclos t:ní
dos n este respciL'J. Hom·c tempo em que appa· 
r~ccu "lli uma. grande efl'~n'esccnllía rebtivamet)te 
a este assumpto. O d~s~j<> de se possuir tcncnos 
no. oc;t~, on•le já se fan~asiavii.o gr:tndes estabe
lecimentos, bellas cidades tomou-se cxccssíYo, em 

extraordinaria a demanJn desses terrenos, sobre 
<lS quaes se fizer5:o grande'> cspeculaço~s ; o cre
dito, que tinha tomudo l;_l':l.ndo desen~:oh·imento 
e e:det~são demasiado., llall se plide sustell tar; 
v lerão as filllencias, a rui na e uma grave desor
dem commercial. Diz-s'l que a sociedade e1n geral. 
a riqueza publica sempre ganhou com essa e:.:.ci
ta.~:\o das fur~as sociaes, porem muitos se per
dêrii:o, e hom·e bastante que deplorar não s.J em 
retaçã,. aos indivíduos como em relação üO cre
dito e á moralidade publica. (Apoiado$.) 

Eu, portanto, sem fazer ecnsu\·as, reclamo o, 
attcn~ão do governo sobre este ponto: parece <lUO 
estas concessões devem ter um linlit~" 

Sd que houve 1.un tempo em que estas cou&1S 
orão tratadns com menos esmero do que hoje; 
o zelo do governo as;;egura. que serão at,tendidas 
as conveni<:ncias publica~. . 

Antiga.m~ntt:, ha\·endo pcl'to da cürtc un1a g1·andc 
propriedade nacional, a Laglill. ele RodtJgo <1~ 
Freitas, aonde se acha o Jardnn Batamco, fo1 
boa parte dos te1·rotws q uc de\'ião ficar reser'i'a· 
dos retalhada pelo governo por distri \>Uíção que 
fez por alguns felizes, a titulo de arrendamento 
por infitno preço; c houve <[nem sem dcspettder 
um só real t~ve altas g~·~tificaçõcs pela tt·ansfe· 
reucío desses terrenos. 

O 81~. 2\It;LLO Fn.\:;-co :-Qual foi o mínistl'O que 
f~z. ista ·? 

O Sn. T.'-'lU~>S :-H a muito tempo que teve 1 ugar 
este pl'Occdimento. 

O Sn. D. F~<-'•SC(sco :- PGr um dccNto de ruo-se 
todos os mineracs de duas pl'OYincias. 
os~. TAQlJ!;S:-Nós l'econhecemos o fncto e 

ntüot·isamos o governo n ceder pelo preço da 
avnlia~lto esses t~rrcnos nos J,lOSsei"ros nctnaes qae 
ahi têm j.l. Y:J.\iosus bemfettorias e estabeleci· 
mcntos: toco nesta assumpto, por<rne nos rcla
torios não enconti·o informa•;tio alguma a este 
respeito. 

Sr. peesidcnte, teuho .abusado muito da padeu
citl de V. Ex. e da ca: .. arn. 

At.cr;;,;s Smmo~Es :-~ão, senhor; temo$ tido 
mui lo gosto em ou Yil·O. 

O Sn. TAQGI·:s :- C~ncluo aqni as obsen·ações 
q ne t; nha n fazer. 

VozEs :-~fnito bem, multo bem. 
A discussão ficn adiada pela horA, 

Sess,\o CID 2S ole Julho 

Sc~"'·'"'o :-Expadicnt~.-A2)l'eseJJtrrç<<a e dücus
~~rro de ~·equ.eri·m.entos.-1\Tr:!JOC"ios da policia~
)Ji.~c<~>·sos elos Sl'>'. SayiJo Loo"!o 1: Pigueira 
d~ Jldlo.- Ordem do dh\.- Al'li!JOS auditivos 
fiO Ol'~'ctiHCnto.- ]Jisem·sos elos Srs. Fausto, JWC· 
sicknie llO conselho, c Lcitcio <la Cunha,· 

·A' hora do co~tuma faz-se. a chamado.. c achan· 
do-se prcsc>ltcs os ::>r~. \'iscomlc do Bacpcndy, 
Paula Candhlo, 1Iachado, Canca das Xc~es, Lima, 
.Jose Ascenso, Domingues Silva, Paula Santos, 
Teixúm de Souz~, Ferreirtt de Aguiar, conefl() 
Leal, Padttn r•'Icury, F. Octnviano, Euuarao 
F1·anrn, Rodri"U<lS Silva, barão du 2-Iaroim, Góes 
::;irpic'ím, SeMa, S:i ~ Albuque-rque, Aprigio Gui
mari\cs, Jacintho de :.Oiendon~a, Tnwassos, Souza 
Lcfio ::liqueira· Queh·oz, Leitão da Cnnba, Sayno 
L oba.to, Almeida e Albuquerque, Pacca, 0arncir<:> 
de Campos, Caldrc e l?ião, Taques, Yi~ira de 
)luttos, Paranaguã, Pacheco J ordâo, Cost~ l\ia· 
chado, Gomes lttlJeiro, !llello Fr~nco, Anurc Bas-
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tos, 'I'ítãr-J., Dutra Rocha, Antonio Carlos, Belis:t
rio, F ert·az, Horta, Brusque, .IJJlCort, Pereira. da 
S ih·a, Dias dG Can·albo. Paula .Fonscca, Bat'bosn, 
Raposo . da Cruuarn, S:1ntos e Almeida Pac~ Rar
reto, Litna e Silva S obrinho, Bern:u·des do Gouvén, 
conc;;o Silva u Barbosa da. Ca.nba, o S•·· p~osidcnte 
declara ab~rt.!l a sessib. 

Compnrecem depois os · Srs. Luiz Soares, Anlo· 
nio Candido, R()cha, Livramento, Secco,. Thco
philo, Pa•·anhos, Rego .Bat-ros, Araujo Jo•·:,6, 
.At·~ujo L ima, Figueira dc Mello, Uo.nsa.nsao, 
l'iuto de Campos, José Mnthins, ~~bio.s, Ba•·rclo 
l'edt·oso, Fausto, Virio.to, i\.Llndcs de Alm~idu, 
Ribeiro d a Luz, Bauduira. do ~Icllo, T eixeira dv 
Maec>Jo, Hippolyto, Souza ::1-Iend.e>, D. F rancisfO, 
Sobral, Augu::;to Chaves, Fernandes Vieira, Pc:
dreirn, Ribeiro de Andrada, Sal'nl va., Nalmco, 
Paula Baptista, Br:1u..tão c Eretas. 

Li:-sc c· entra om discuss}o a acta da sessão 
.nntet·iot·. 

Q Sr. :P:;u~la. Can.<l.ido :- ••• Peco á c:r.
mara pnra que se dcclat'é que essa falta justi
ftcada. kv~ po1· causa it' eu a sen·íço publico : 
e não for:1o ntoti 1·os particulares que n>c desvi,í
riio de com j)arecel' neste recinto; f11l m esmo em 
el1cctividude daquelle set·vlço encontrado pelo meu 
amigo o St·. deputado Fleury e outt·os collegas. 
(Apoiaãos.) 

O Ss. p,u>uA Fu:un\7 :-Apoiado. 
O Sn. P AULA CA.:<nmo :-Faço esta reclnmaçiio 

por quo desejo que os meu~ constituintes saillüo 
que se eu 111io compareci não foi por motiYo d~ 
pouco peso, mas por'lue devct·es d~ ma.ivr monta. 
me cllamàr:to a outros lugares. ppoütclos.) 

O Sn. ConAí::A n.\s NEvEB :-Isso ~ snlli<l<l de 
todos. 

O Sn. ){Er.Lo F Rl.~Co :-Os jornnes t.êm publicado 
os servico.s d.~ V. Ex. e _o paiz lhe tará jus· 
ti..,s.. 

O Sn. P.\üL.\ CA:>DIPO :-Eu agradeço ao meu 
auligo c collegn to.n ta bondade. 

~ilo h:wcnJ.o qu~m fizesse mo.is obse.;va{ÕCs 
foi a acta appt·ovada. 

E:'i.I'EDIEXTE 

Um oll'lcio do Sl'. n1inistro da guoi·ra, d c\·all•cntlo 
os requeriLnentss do 1• tenente de at·tilharia, 
Fmncisco )\unes d!l Cunha, e <to alfct•os de inÍIIII
taria, Cyrillo Eloy l?es,;on. de llat'l'o.;, pctlíu<lõ 
pas3agcu> para o estAdo uHl<Ol" da 1• cla.:;s<l ; c '"' 
.inforwaçücs a réspcito.-A quem fez n l'C<lui
sição. 

Do St·. minisl l"o do inlpet·io , communic:ml o que 
S. !lí. lmp~rial so digna r .,cebcr no pa~:o da ci
dade á U111a. hora da tarde a ~eputa•;ií•1 que po~· 
pm·tc desta camtt.ra ~em de_ fdtctUl\·~ 1\.0 U.tu. ~~ 
do con·~nta pelo nnnwersa:no· nntllllClO dn s~rc
ni3sima p>·in.:czn imperial a Sra. D. I st\bel.- Fie~ 
a catnam \utcirnJn. 

Um r•:fiUOrlmcuto àc Pedro José paptlstn, ~:s.
cnpittlo do ex.::rcito, pedindo ser rctntcgra.lo uo 
n1esmo post•> de capttiio.-A' commlssi\o do ma· 
rinha. c guerra. 

Di! Antonio Bor~os dn Fonseca, pedindo a sup· 
pt·cssão do sell'O dos j oruacs.-A' 1• commiss:io 
de or~.amcnt.>. 

NEGOCIOS D.\ POL ICIA 

C::' O Sn. 'l\IeLLO Fn.~:s9o :- Peço a pala na cnl 
tempo-

O Sn. PnEsin:&mE ,_E' pat·a fazer algum;~ re
clanHlvao? 

O SR. Mt.I.r.o F&.~:sco :- Não, senhot·, ú pata 
pedir uma urgencia. 

O S n. Po:esro~:.sn: :-Tem a palana. 
o Sr. !'X<>llo F•·an.c<> ;-J.>eço a V. Ex. e 

â enmara, e tnmbent aos nobre..; deputados pela 
prol'incia do Rio Grande do Sul , que se dignem 
Yot.ar a urgencia pa1·a que se continue a discus
!i:'lO do r equeri menti) •h · nobre deputado por 
Pc•·uau1lluco, para que O!U pos~a respottdor·lhe. 
Pé~O nos tlobrcs <f<lputudo~ pdo Ri o Grande do 

Sul <tuo ,-otem a urgcttc.ia. qLHl requeiro, por i~so 
m~•mo que já fallãrào muito . . . 

O Sn. J.-crxTHO o z M•·:xoox<;.\ :-Isso nn:o, por
que lambem eu devo uma r~spost:\. 

O Sn. lf•·:Lr.o F n>:<ÇQ :- . . • o pois podem ·sem 
íncc.nvcnicnt~ consentir na ui~;Gussio \io requeri
mento do nobre deputado por P <Jrnambuco. 

Consultada a casa, ella nnnn~>, e ent•·a em dis 
cussão o req uerimenb do Sr. F igueira de Mello 
sobre negveios da poJlicin. · 

O Sn.. S,\..:Xo Loll.\ '1'0 ;-Peço a pala na. 
O Sn. l'n~<5IDE:o.-rJ:: .-Tem a palaYra o S t·. Sayii:o 

Loba to. 
o Sr. Sn )·t'io Lol>a1"': ..:... ::;r. presidente, 

qmmclo pot· oceasino d::t discussão do or~mento 
da l'cpurlição da jtlsti~a fiz ulgttmns ligeiras 
obs~nu•<ÕC.> a •·cspoito da ac<;ito p<~licíal · nesta 
capi\al dll imperio, soguramenLe, Sr. presldeutc, 
que n i'io mo podia Yir ao pensamento <!De, f,ll
lnndo cu a ruspoito de t :tl nssumpto nesta cidade, 
em face do toua :\' popnl llçfio <!llC cxperimllnta 
n ac.; üo elo. nu tot·idnd<! policial, se pudesse cO!l· · 
testar a verdade do que ctt hn\"ia proferido, e 
qu~ até se clwgnssc a intor).Hctnt· o meu propo· 
sito com<- filho do. mulignit!n-le · a tã.o sómcnte 
expre.ssi'lo (lo inimiznclc c de odio ;, pessoa do 
Sr. chefe de policia! Sr. prcsiuente, o facto <JUO eu 
menci<mei como umn nmostr:1 do dc~Ngrnu1cnto 
da pclicin, inteiramente em pan\ sc1· tomado 
como muito insignificante, como ttão dando a 
m<!dirln do 'l"e se pnssa, do q ue nctlntccc toJo~ 
os dias ne.•t.'\ cnpit:>l ! Foi essu o pcns:tm~nLo q ue 
em gernl excittl tt a leiturn do meu dis ottt'o<> ncst.n 
parte ; mns no nobre dcpul.!ldo dcfcntlcndo o seu 
proprio' ac t>1, pnrcce\t q11o não só dc1·in negar 
todo o futl(l:tm ento da ccns tu·:t qtw lhe ·cri.\ C~ita 
rm qualiu'"lc de ~hcfc de polícin, como devia 
dize•· que c~se facto em falso em t ·>llas t\s !luas 
pn•·tcs, c o era porqllc o nobre deputado diz que 
n'io s~ encon tra uos !lHoS d:r. p o.icin termo 
al)!un> do despejo us3i;;nntlo p or qu_"chl UP. t' indi
viduo, CS!JCcinlmcntc por \ll\l ~ ulJd sto fran~z. 
A minha thes~. Sr- presidc·nic, foi o do)Sr~gra
Uhmtu tl:t pv)icia c n sua ilt t:' r1·cn~ü'? t~·rn_utl~ca 
Jlmtic:ttHio netos c.;tr~nhos a ~n:• JIU'I~d•w•o. 
l'n.>Jur.i o factll de ser pela policin compdlido 
um francc~ n ;tSsignnt· mn t •Jr mo lntim;\nllO·S.J
Ibc de d<!SflPjnt· a ca.;n 'lll<l ocCUJJa\·:t em 2-H1orns 
con1 1\ anH~nc:n do cn.õloa1 t~nH•) cs:;n Ct ll <: cJTc~ti· 
nunüuto nS$Í;ll\OU sem sa lhe da1· lugtu- n n j>l'Ç· 
scnt:u· u. sua o.lef•JS,,, nem a<J 1ut:uc'~ 11 folg'l < c H' 
pcss<.>almc nw cousnU<t.t" o $\:tl n<lvog~,\o . JI.,j., 
pt)I'ÚHl cXfJlh.·n.·S . ..! t(lU o termo que 1l~.:;1r;nun tMSU 
franccr. I· oi\o Vid<>.Y) foi um tem><>, ott uo Lcm: 
\'Í\'~r. ou (lo ~~glll'<ltH:n! ScnliOI'CS, a YC!"•.Lnclt: o 
q11a \'i<l~y asst~nou o tcnuo n;l ~uppi)~Jo;.uo que 
c•·a cllo Jo tliJ:;pcja da c.:\.•11 coufor-nt.:: llto fúl'll 
iutimauo utn~ o tuuilas vêzcs pelo Sr. cilefu do 
policia; c n:i o era •lc admi!'.tlr que esse lermo 
se não inscrcvcoso do d .. -spcJO, pc.•·quc em ~·':r
tla<le seria touito q tto. o tir. cilefe d~ pohc1~, 
tendo con,;cicnch\ Ull excesso que prnticn,·a, qm
zesse consi"lf:lr em um termo a pro1·a tJ>anifest.a 
de tal eJtcesso : e 1 ois nntuL·a lllH:nto se tlou outra 
cõr ao caso, fnzendo-sc iuscnn·er esse termo de 
segu•·a.nça ou de bcm-YiYer, com u Qlte .ainda ~e 
commette a ·maiot· abuso com tla.granttl m f•-accao 
da lei no mesmo tempo quo se extorqu ia tl~ um 
modo tyrannico o despejo da casn- Isto, Sl'. p1·e-
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siucnt.e, se praticou mu:ito its cl :n-:os, -e muito. 
gento I) p resenú .. u. 

O Sn. FtGt:.o:rn..~ I>E :\I.:LLo: -E' f.:Jiso. 
O Sn. Ptu::~ll>Jo;:-<1·,;: - Atten(io t 
O Sn. So\)"ÃO Lnr..\.TO :-E t?:::t:'i. brm vi,t() ~ se

nhor€'S , f)tlC CU, ainda na ndi.li::;Silll3 sur!'Hh:ic;ll'O 
de t~l': pnr in:-ipir:lt,.:.:'io 1 J,~ inim:zndc, o 1.,r,.,p<.lF\.it() 
dt.~ l'ln.mnnr a l't]mta1;:i~J d\., l!llhn~ ,]c?pnt :t l"lo, n::il) 
lrín f:tnt.n,:í:ll' nm fatl•' s~mci!JUU tC: 11:'10 er a po~
SiYd · ·llH~ Ut~'S::il~ tratos ú n1il1hn lmagin:·•~ :l() p!lrn 
tilo sVmeni.t..~ ·fig-tnttr 1Ill.l ]lflhl·~~ s:1p:ueiro f•·nnc ... ~ z 
<' I'Primid'-' pd:\ pnlkh1 .; obrignd•) a a,;signar mn 
t•.!rmo Y(:oxn.v~rit:\ ~ 

St) cu (\'l;.J.\~/~ 1' st:~ f.:tt•to :.'"L C'as~ foi. ponph?. Wtú 
ptLrcc.-ctl u~~ún·,_• l a rh·c.urnst:tnda J c que u. pnlicin. 
se-- in~~r::-:~.1 :·L t:"•.);1g-ir 1..'8St~ il.diddth."' n. Jc!ipcj tw 
:t C.."lSól l., Hl tl llC hnhit.tYa, qn:llldO rendia l) 3.•:-::lo 
COUlJ.lClPJilê lhl jlli7.0 propl'IO, C <jlltlllliO OS <'In• 
\Jm·g·>S Pl"pn:::tos pc.r est•' ft•auccz tí nhi'lo sidt) 
reccbhlos n os pmprios :.mt.>s, c cstll YÜO dcpeu 
denl"!< d l\ •l<'ci«:lo final ! ! ! 

~1·. prc~ !t.\1'1-,t~, o nohn ., d t-.pnt.afln 1n:nulon in
tim!l.r cs~e t'rau c.•e1. '}\lC \!Omparee~S~(~ n!l SI~Crt)t~l'i:t 
d:l }>.'lic iu ~ .. l,"!poi-:; de !J'n· 1nnit!l!!. ,· ..:-z e P- d Íll
tim:u· d~ p:tlmT<~ 'Jll<' ltfl \'Íil de déSp<lj>lr n cas:• 
COJ :2 1 JHWas. o cmnpdJio a a..-..-.i:;!n:w utn . l·~rlll•> 
qttt" hnjf? s~ Jiz S!..'•l' da be1n-vjv~r (J U tie se~u .. 
rança, tcrm.-. porêlll iufonue c in<Jttnliti<:swcl por· 
que lltt fl>nna ola lei, n:lo potlc sr:r tal t ermo 
nc-1n de bvnl viver, nem dj ~ sq~nrnnt;n. O C\ldig1J 
do P""c<'ssn c.rimiual 110 art. t!l e seguintes t em 
:pnuto.<lo o modv porquo se dcYe proceder no~ 
t.Cl'lllO'à d~ ~ ; ·glt\'Un<;a e d~ bt.-nFViYOl', C O nO\.'~'t) 
deJHltndu. nrio pncli!l ign,::>yar a~ dispvs~t;Õei5 U\> 
codlg'l .. n tal r.,sp~ltv. ::-<:oo pod1a portantt> pro· 
ccd~Jr p~lo modo por qu.e se houYe . 

O So.. Ficrc-·.m,, DI': ).l!'r.r.o . - Prvct!di como 
de,·ia.., c con.t1) tCrn prlicediLlll tod os o~ nleu~ a.nt~
cessol·es d esde o Sr. Euzcoio até a:;or<i. 

O Sn. '::>.lY:\.o Lr,n,,To: - O S>·. Ettzcbio nunca 
pr::tticou actos SC!ll(;.\t:tutr·s, n\lo en• possi\·el qtto 
u~sim prati"a~sc. 

O Sa. Ftc:;~;El-aA I>E MELLO : - Praticou, sim 
senhor. 

O Sa. :SAYÃ<l Lonno: -~•!:,'ú a pruposi~iio do 
n obre d~put.a.lo, e a i111la a~sim n1io se <tncll'a 
clle apntlriuhnr com <Jua l•pwr prc(X-dont..:. ::>c ou~•·os 
pratici•r:io o mesmo que o n ohrc deputado pra· 
ticou, O'Jlntne tlê r:lo os Jllê$lno:s execssus c,·us u
nl\'eiS e rcprn,·a.tos como dc,·enl ser. ;.IJJOia<to~ .) 
O facto e 4ue t.">'So ú·ancez fui Yiol.:n!.ltúo sem se 
~lllt l'dlll'l.'UI 1\S uísposiçÜ<:S d:l l o) Í : foi Ílllpt'l!iJ,, 
a assiguar log·• J,,g.., Ulu h'rmo solo pcua d u •r 
pnra ' ' Catl<'a, <J'HUhto é sabido qu., n J~i pat·a 
?S !-C~n,os de :-O••gnrnn•;a \: beuJ viV t.:l' ~:\l'oUl l v a o 
lnth\·l•lno a ~ua <h·fesa., (~ •JUmlllo clh~ t' 111ln 
pôde fnzcr lo~ .. , U.i!,·e :oii•:!'l' e:-;pcrntltl, c u antorl
<JMl-~ é obri!,!~t !n. n trmlS.flt·,r a (h•cisiio Uo l~tiSú 
p:~r~t n. ;mdie nd;l s.·gtlllll<~: Uti·Sc jurunumto ú 
parte quei~osa; om·<>m·S<l :1,; tc~tcnumhus, c no 
t crlllo •e con~Í::!ll•Õ •1 as J ll'O\'IIS, !ictuttlu tuJu put' 
e.<s" mot.!n autltenlilkatlo. 

E, ~r. prtJ~jd4JuLt•, cutu J•uz.:1o n lt'i foi pt''l''j. 
dente a c~te respc.to, p• H"<jUC " oL1·igaçüo do 
nssi::rua1· ttnl t .~rnw ou de segurança, uu de bem 

.,.l,'<)r, in•f•Ortn um ,·,ml"dd!·., luL~o Jau~·.uJo na 
cottdncL<L Ú•! um intli,·iJuv (njJOíauo): ~ um actu 
propriO pnrn <) rd>aixar, para O ucgraJR.I' : U Ulll 
aelo qtw :\ lei l.t;m considerado C•Jil!O n<!g.,eio tlc 
r.onlie<ptencia, porque importa ntna s&ritl. ob:ri
~;ac;!io. e um ~r:mde vexame. Ha r eçtu-so de que 
se pútle ~crv1r o olwigaclo a assigna.r um tul 
termo, e a aut .... ~idade s up"1ior tomando conhe· 
cime!JLo do .caso por via d•J recu•:!io póde dar· lhe 
pro,•tmento, - pr•>VImento que nao t.em lugur a 
l'i!Speito do caso de Videy, porque o reeurso 
não foi interposto, e não foi interposto porq,ue 

o,; potrooos de Vidcy j.lmais b()Ub(;rlio que o 
t t)rlHu U.;>Si;_:nadv e1·a Je beul ,-iv4.)r. Est~ pro,·i
Jucnto porém ubteYc um ntC-gocin nt<:l estabelecido 
11.1.::4a. t(H't..(! COD\ Casa. CO.YalllCTci11.l llU rua. D',reita, 
o qnal Ulll« qu:J.Si id~ntíca Yiuleueía , ,,ITrêra da 
poli c; a. 

Este homem foi c!Jalnadu ú ~cc t'daJ·ia dn po
licia c c:.lll·igoud,, :l :tssignar um semd!J:tuto tcnno 
:=;~w Ht:llbll.IHH ÍÓrllln .Jc ju.izo, sc1n s~ da1· lu,:t.tl" 
iL snn UQftasn, .sen• nel~Jnu\l a ohs.or,pandt~ dt\S dis .. 
p\)::$Í~·õ~s da lql ; ellu intdrpôz o ree ltr~o, c l ovou 
\) t~asv •'- t•claçâo ~to districtú, onJc enti\, .. :i\C ,·irão 
c se rcc.'->nhe~~rà.o c:i..."e ·csc:anda.\o, esse acto iH
form.: •·· )n.,gular praticado pelo ch~fe !lc polic.ia 
tli• curte. A.té foi. mi,;tet· an<~.nja1· ~innütauca
llhHltc nuaa escriptttr3ção que tt5.o ~xistin .. .. 

O S•t. Ftcut:J."" n~o: }.h:u.o: - E· mtntira. 
O ::>a. Pm::~mExT.e: -Ordem t 
O ::;;::. Cunnf:A IJAS N>:YES : -A exprcsõiio não é 

pa1·l:1 mcntar. :-IJwiados. ) 
O S t:. s., \ ' ÃO T.oB.,To: -O tt-ibu.rw.l d.<~ rcll1t;~1o 

da <=•i rtc :tlti ,;:;t•i. pur<t tcstCJriunhar por sua pat·tc 
a vcr~l:tdf.! .. lo \] UC digo. 

O Sa. l;JGu•:lttA n" 1-h:u.o:- E' umn f:J.\sid::u:lc. 
o :i;n. rl:E."lDE~TE: -Attenção! Pc~o a• .. Íwbre 

d~put:tJtl que n:'io intenompa o orador . 
() ~H. SA YÃõ L o1u.-ro; - Figu•·ou·se o:-:sa ~scri

))hn· ~'\·i'io .;vm t11n a vcti,5io Je qulüxn cscdpta. o 
]maJ,t, qu~ r ealmen te ll\io fü1·a drtol ll, t:On:;talldo 
ttto:l d\l proprio termL> 'lu-o a qncix<l fóra ,·e1·ba\ li 
Chttmon·~c uUJ cseüvilo que n[<o tinh·-l. .escl'ipto em. 
s~..·Hwll1nu tc t.~l'Ul!J pnrn. p~~r a cau&n. unl est:ulo 
c.k. ~ut..iJ· ao tl•ll.tunnl da t'cla•;ii.o .do Hio de Ja
llviro, n tJUal, tOIIlü.ndo conhecimen to do caso, 
mcmdoa pot· sou aceord~o cancelhll· <1 termo que 
com tamanhll viol~ nci;l como h·r,)gn taridudc fora 
ilut)()Stv . Fianlmcntc, consta que no tri bunal 
fnllo<l·~o atõ em responsnbilisar o chcf" dt.: polioin 
tlu c;,,·L.:, YOtu •JU" não prc\·atccctl pda in~lutgon
cia •tt\C htnç:l. muitás \'e:t.<>S o seu mnu Lo sobre 
cou>as que d~vi:",o ser ::tpur:ubs o ~stimadas por 
outru na.ulo. · 

1\fa;; YOl t.ntHl Cl ao CB.!W de J<Jiio '\'ick)·, foi este 
lnJí,·:tluo ul>l'i~ado pelo mesmo modo t\ nssisnar 
111n t<õrmo, imimandn·se·lhc uma c nnlitns vezes 
rrn•• Juwir• c.lu c.lcspcjnr n casa dent•·o J ,, 2·1 hor as 
ou ir pnra a cadén. Dc,;t,, c:tso . mu itos ~ivul"ÍlO 
C•.ln )u:CIJII•'Jlhl, C SC' iufcli7.m eute j:\ C:it.:t htljC ft\ l
ieciuu o digno ndYOf!n<lo que era ., patrono de 
Ju:io Yltlcy, o lJ1·. llemnu<1cs Pinhuiro, ai nda 
• ;.,,., vivu " ::)r. Y ictori tlu Ribeiro tlc Oliveira e 
~tlvu, l'TOcttrndor mnito eonhPciJo no fôro da 
c:•l'l.c c •ln•• tmtnva do ncg.}cio de Joiio Vídey; 
cll·· c~lA t•routpto p!\rn ir em jttizo jurt\r R YCt'· 
1hld4; t.Jc tntlo fJ'U.lntll a,·,o.ncei nu~tn casn. l\ ~~s.te 
l't"M(i''h u I Ahi C'St:i tatml)éln o dign o con!>ul francez , 
u sr ~ Tn•uwy •. . 

O Sn. Fr<1t:!>Il<,\ l>F. Mk:LT.o: -O cons11l Íl':l.ncc:z. 
nunca nppareca na policia. · 

() Sn. S.w:O.o T,NlATo:- .• .• hom~m llluito conlle· 
cid,., ~~ ~~tn C.:.rtc c muit.o "stimaclo p or seu ·Ca· 
\'ltllh1it·u;u\IJ,_ pur sou cnrn.t!tcr lnuito dh;.t\uct'l por 
~liU hvr~o~s\itlat!e, p1·udcncia consummu!ln e eir
cnm,;pc~~iio, pr11úcn~ía e círcmnspcc~.ií:o úc que 
ninc.la dón pro>a.s do ca~o em questão . A ·ello 
m~ úirigi, Sr. presitlcnte, pedindo-lhe ·o seu tes· 
tcmunlu.> a rcspcito do que eu lta,·ia d ito nesta 
c:•set quanlo a esse subdito franccz: apresentei
lhe o weu discur,;o ilnprcs:<o e pedi·lhe que at
i,~ntnndo para o trecho respectivo me houves.~e 
de dar o t~stemunho do que o;abia ·da sua parto 
a t41 t·cspeito. O Sr. 'fauna.y, com a g1·avidade 
e cirou.mspecção que o earect.erisa, procurou de
clt!)a r de si s emelhante taref,t; e me diriçto est& 
carta : 

" Recebi a carta que v. fez-me a honra de di-
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rigir-me na dat.~ de 13 do corrente. D~vo Antes 1 l':'''" ut.3, e até de algum nlOdo eu devo ter incor-
d~ t.udl) ao"'1'3d~rer .il 'T · a liSOU!!Cl.l'" "" " 1.111· .,-,., <jU•' I 10 C t .. ~ .,,. v - 1. 'tu m censura por ~r aprescnta:lo esw f<teto 
tem <i l>útl<Ja.J,, <le expressar a u><m rc~pcit<• "o''' ~tuln~·! ta11tús outros ahuucU o · •JU~ in elhor 'lua: 
(a\•~r S~JU dU\'t<la U~!lla~iõl<lv . Desculpar-me-ha l t_lkanau os tledl'cgra mc:utu~ <.l<t uülul'itla<.!i.l poli· 
P<?rea~ su ln•l. couse1·vo na ld~a <i~ que "'''' su I· ctal ·1esta .capital : potl•.Jria t.ra 7.c' l' casos não de 
poJ.c m troduz•r o t cst.uli_Hmbo ~m <~«nLiuu <t <t:tl •ttt<lr ,I n <lléJl<;:l.S ,;ome~~te uc prisiio, p· .. rém cJe pl'isõcs 
uc um :o~e f\tc •;straug.eH·o nas tl i~cu~sõ·,s pal'l•t· l'ealtza lo.~ . como aconteceu com José .i\lendcs du 
meutar~s <\.., p:uz tJUJ qu~ se acl.J.à. Tdnbo a h unr.• l Alrnc!da, <l t! C por ter aC•)ila.:lo ntMI. letra Jc 
.de s.,r, cte. , <.:k.-T. T<nma.,.» Cll!llhto c n<to tel·:l , .J>a go n •• .!h rio SP.u v!!nci-

N:as c u r cpliquci ao Sr. 'Íatm~y ; Ih-lhe ver (JUú mento, f o_l preso por orU.am ch autoritlaJc poli-
6~ . lr:a.tav~\ de Uu\ fa~to ncvut~~i {lo com um ~llb- c;al tl•l d;a. l i o u L.) dd .Fovoreh·~ d <JS te a.nnv 
ditO _f..anccz, do q':'a~ e_u, tl., ul;;um mvdo, p r<.>- del.ido na prisiio p or 10 o u 12 d ias , e d~lla 1ur~ 
ctu-a\·a vln;;a r a lDJun a. a oO'"ns:~ rcceltida, c fm r .,Ja" ndo ~enão qn!'lrido constou ao chefe d e 
que não_ era de r~zào nem de equi<iad.; •1ao e ll a, p<Jlicia •ttte c5se inclo vi<iuo rc·•.Jl<f:rcn\ soltttra por 
nestas cu·cumstanctt\5, sendo o pr<>tccLnr IJ:itl.lral hab~aS·t:n?·pu~ {I r elu?â o (tt) :l ístricto; fol solto 
do seus cumpatrwta.~ me neg:\8 .:1\! um t.ellt<.:~nu.uhJ se r.u ' ll · 
só_mentc a r csp l)t.LO d o facto mo.terial. ,; ,,.),·, <fll•' .m ·: e_ :.c ~~ JlJSW\(msse \H'•Jc~ sso, s~m qU.•} ao 

, • ll lt!<I<.>S s.: l l1c Ü\'C~;e mtnnatlo nota •lc cu lpo.. 
lla? av.mç:LSS~ .JUizo propriu, ai,Jn. qnc wlo 
nch !lnL:t,;sc cvuce~to nlgum n resp .. üto do p t'vwdi- (J Sr.. l •'JC.U.UB.\ L<l: MEr.LO :-E· falso. 
1ne ~to c.lo. a t: t ·Jrlol.tde. E nt:io o Sr. T auuay " bri· O SI\ . .Pm~•r • ·E~TB :-.\tten•;iio ! 
go.J.l) pelas rn;nhai\ l'()g"llltiv-a~, me dirlgic.') c~tn. se-gunda carta : O Sn. SrQUE;:l!t.t Q(:l':rr:oz: -E' exacttssimo ha 

ol.ocumento disso. · . ' 
: ". R•!ccbi a carta que V. mP. (ez a hvnra de oli· · 

n gu nrt •lata de l i! ·Jo c.orren lc. D·!\'O a ntes dt! O Sn . SAY:\o f,'·D.\T•l: - )::o nrdth•o tla rela e.iio 
t~do C•. '_llÍt;.iSilr-me gr;tto a V . p e lns l is•>ng,:, iras ol :\ côrte exi~te .o comp~tCiÜC documento, e at6 
~xpt-essoas que empl'eg.a a me11 rot(p(~i co cout C:)n~tn qno os dl.ctno . .; d t!scmh lrg-~~uor~s os Sr~ .. Pi· 
l av"r sem rlu,•id.a cxcessiyo. N o\d t\ l>el'Cltl•·.;;',,.ssinl monta B tV!nO e Vr\lde t,u·o f,tl l>lrii<J ~m r esponsa· 
<> espero, dllst.e precioso •~•mcdto . . <e GOnS•li' I'O·llle btlt,l;\d~ Jo cbef·~ de. pol1cit~ a tal r~spdto. 
n!l opiuilio d~ '1~·1 um il[;en t.e e5tr ;\ugch··· su.lxn·- . Podul'ia t ruzer casos mnis qunli fiMuo~. Sé. p ;·e · 
d1_na~o _ n !\ pr••pna hletar~llia da sua nat;;lo u<io S1J~11 tc, ou para melhor J i:wr, dol inqn.-lificavc,l 
po11e mtroduztr !lm . senttdo al,um ~ s.·u tes- de;;r~grnmcuto <:lu t\ut•>ri!hde polícial dostu c<••· tcl ; 
tmtn\nl_lr:>: me.;ul? 111ollt ddo, H!lS dis·cus.sõ~s p::tt·la- pD<1t•rüt trazer o ctlSO ·r·e!ativn m <> ntc á .mulllct· de 
rneul.a.t e ... do pai~ C~l 'JIHl r est<le. c.ngn·m-nw poig lUII ftll a uo Bll.rt'OS, pint or •lo l!:re•<tru ~ SUlJ!>OllhO 
a eertJ!icar sem nar.n rnai.<, n respe ito do ·ft·an- •rue se cbnmu LO[>eS •lé Dano~; ; acoutec;;u q ut> 
cez .Ienn Yodey , que , -e ío olle c•' m elfcito 1111 oc- ''S"' p obre ho:nem fi cas:;<: .penli·I'J tlo. cnb eçà 
ca•i i'io ~rn 'lUC se trata par ti<:ipur-utc ., 'JUC lhe t anto •t uo ten t.ou at<i· contn• a vitla da !\lulhor o 
acontecta z:a l'•,po.•·t ição dfl policia, <ld·ibemn<lo Jt:pois_ sahim de C>ISll , n•io. • tuc r~n:\IJ vul i.:tr p::u·a. 
eu entrio uao dar pot· emqmtal•J passo al , nm it. ella. i\ o •lst·1Ju- d,\ d il mcnc•a c :n qu~ se acllav .. 
espc.t••t Je·vtttras infOl'lll ii~Ões. O ueg"cio llâo passo•~ qtt~t·ia-se :.p•·üpri:n· dos vrtlot·r.s . ,1,1s oh.i "o:to~ dú 
d.Uh . . casal, ncs . .,~ c.ita.oJo a. mttUH!l" na.t.nt"o.\.lmentt: n ão 

« Accr.t!SC:~ata.l·ei , o que pód~ tah· .... z pn:-eC~i.' l>a.nl.t~uu c;:;ses va leres a. s~n tn :.&rhlo q ue se 
m enos h::cn ·:lo CvlH o ca~o a qne cntret:tlito refe - ::tc:ha va d.csvairuJ •J do juizll, 'l"~ s~ a chos:-. 
rc-s.l n at ur a lmente, 9-ue o uJagis tra,lo o. 'Cpw se loueo. • . . 
aUudc f~.z n a mesmn c:p•>~a gr;~.nd<l servi~~ G dign•> O Sn. 'F m cmR.\ n!l M~LLO: -~ii1 ha t~l: es-
de to•l!-> lou,•or _ai)S csõrang·m·os p e la S ttpp•·e.<~av , t.·wo. e•~ se:\ perfeito juizo. 
:supt""!lro ~~ .- OSJd<.> por dle prow <>,· iú:t, 1!0 Litnl•' 
de r.:.Jd::nd!\ .. ~ ~lo p assu p ;:,ne local pt~m 0 ; 111.,. O Sn.. S..\YÃo LoD.\ To :-R·1co•·•·en ellc •í p<Jiicia, 
l~Jor ! cx:gencn.1.s essas qttc. crito Htann.ucin~ uo <J • • ~ ~uc t"l!x •• tt t lh t·c_ deputado·~ Em n m Ll1J3p:lclu.• 
conbnu•)S V•.~x~nn .. es . De ntun. t..n.mht~m ex ige :.l t.i Q seu. IJL''Jprlu punlw un.l•.·n· •u o ~<J;..!rl.i nt t.! : <~ A ' 
mesma lnlpa•·ctaltdl•de que aqm agrmlei<a 0 iate- ,- ;~to. J "oslcl, o alcaid..: u:\ ))1)\icia F tllano Curn!u 

• 1·esso q uo V. mostril em :tU\"ugar a. causa J •:ssc.s ir:'t tt casa tlt:! Lopc~ tlo B~u·ros , m•;rad•H· n a. 
s_emimcntos <l praLícas d e sympathi~a ltos111ta · !JI';I.<jà J a Cêutst!tui~:io tllttnero tal (juslllmenw 11a 
l!J~tlc a q ue t.:l.llto se pres ta a inuole n;~Ciun ; t l , ' '"'''' •:tu ' I"~ onúra ltn.i •J u Sr . 0.-. Carlu~ Atttonio 
e ~ ta th:mou· ptu·a vs ~.:) tn:tn~dl·~~' a beln Uo.! twlvs. ÚHl ">.ldru .~. c inUJll:\1':.\ :'~ lU \tiJU:h' .t .~~tc •!Ué dos 
as co nd ••;Õ.1< de seguranç~ m d tvttl<utl <JlH! s à•J a :t :UtJOS <Jllc t . ..,on u:t ~ll''d;~ <.l ú I: IJ,liJS ••.. " 
mdhor r;•tra.ltia do prvgrcs~o tltl c...llt..>nis:l\''' v. o Sr.. Pmt:.-: tn,, 1>r: !lfr:r. r.o :-;.T;lo me :ü-repcndo 

«_'f<lnlto a h onrn, ~te., etc.-T. Taunay.» .J.: '' t.e1· fdte\. 
_Ora.,)á. :·ê a cllmaro. ,1u.c c Sr. T<lUtt:l)' n:ol) '"' O til:. S.\'l:.'i:•.• Loll.\TV:-> . .. . ,, to•l·' a roupa " 

pvJ.~ zutca u·anH.mtc csqu:\";.'r J c Jor o Sl.~ í\ h· .... t. ~~ uLji!C:t•;s Jv l.l..:iú ..tv JaC'Siltú n~u·L•\) :i. 11 Eis : L;]U.i Q. 

lDUil hO de !J.UC t) fr't\!JcCz .Tü.'io Yhlcy 0 pt·or~urolra autorhlthlc })l_,Hda\ ~~rig~n .. kt •-~IJ 4:1\l tuna dieta-
c lhe nc~tt itll'a t. ~<.lo> o torocc,~lmciiLJ da J)lll :d a,. Jura .mi !l""~ris, Í<I'-""J'' Íll\'óll\:n·iu, :>~ptlra.;,ão 
seu rc ... pc lti), coutl t tn:Htdv. a.s s tua ,, ' Jltu cH J1a d .._1 J ~.: b•)hS ~ . · · 
dit<l 110 ln•!U.cliseat'sú, p.>l' lU·! roi soln·~ d ll! I( H•J l 'U ~I :Sr:. Ft<~ l: ~:u:.\ lll·: )lt:I.I,n: - ::\:t•) lm tal; silo 
podi o seu tcstenutnho: outras J>Or corto ao1·üto ns cf"l n~~lus,ir·~ •Jn" o ~' ~nhnL' \h'f\. 
a.cdara~;·iC::ii. d·J ~··· Tuun:ly ~~ o r~tcto t}nll l ;rollu .. I . . l b ~1 f,>ss•• falso em t<ld::.; a~ suus pal'l•'"• "·>mo <l<! · O S I:. ::;.\ Y:\o ,•:•n.,-ro :-.... OJl[·rmllnt o .., onl' 
C}(\l'OU o \!Ob re de pulado, uil·~ilO cJ:1•1Uclla IUCdr a dO ~:I::;;L\ . • • . 

Senhon::;, •1 :1 nl f t)i a lllinl•a tl1c se ? F <>i que a po- O :>n. 1:-'t:-.u .:m.< 11•: ?.I~-:Lt'): - H ·>~th~itaudo os 
lic :H t~·rnnnk:luh~nte se ingerir:., em ncgocios sobre tiircitos cla. famil!u, cuj'l chi'!le. c:sLa\·a. enl _seu 
qn~ nCl•> ti nlmjurisukçii" .. ·• p.:rfcito juizo. 
L O Sn. FJGm;:m.~ n i: l\{t;Lt.O :- Citou um f,\ctvrat~o. O :~n. ;::!QUEira QC,! I!OZ :-E·• ~ o Sr. Polydoro, 

o SR. SA.'\'Xo Lon.\·r<>:- .. .. que oppritnintlo ou c·m omanoa nte dn policia, o :lg trr;tmos como 
com ::nncaças ele prisão. ou com a e !Tectim t·cn.· lonc". 
Jisaç:lo de to.es ame>lyas cxtont•üa. J c i <ldivhluos · O Sn S.\ \'io Lonn.,:-Bxpon,Jo """im t\ fort:tua 
u 'I"" lhe n1io era dad.o fazer , o. quo ·~t :!o ot·n. rl•: cas~l :los desatinos J.~ um luuco! ~em o &exo 
posai1·et •1ue o fizc~se om !\ttan.;.iio .:i to<lng as fl'agil JMsa· inl'di1- mulher, nem u est:\do de de · 
disposi~.()~.;; da nosSII. legislaopto. O casv q ue apre- s ulao;:iv ·em que ,;e. acha.-a, dcp iora udo o estado· 
sentei de João Vid ,ly, replto, .; ,m uito pouco re- de ,;c<L ullll'ido, m erccêr:io ao ':)r. chefe de policia 
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11. consiJcrn,no que por todos <>~ p rincípios de' in 
d ar a<• caoo l 

A !11\ tAnidaJc p olicial nada tinh:l que .-nten-lcr 
a semelhante l'espt•ito ; a wrifirar-se qnc esse 
Lopes de Barros se aclnrn~. dC'mente, ern o caso 
de pat·tidpar a autorid<ldc r olidal :lo juiz de 
orph1Ws t·cspectivo, par.\ que cote ltou\ ·e;,se 11::1 
f,\rma do seu r<'gimento prover a tal :respeito. 
Quem dcm dirdto ao clwf~ de policia ua cokte 
de s~ ~L·igir eru vr.rd:t.leiro Cadi (':H'a decidü· 
esta qucsi:io P•)T um JIHJJo cxtraorJuaario, itwa
dindo as f:tcnldudcs <.lo juiw ecdcs ius tico. ltn ico 
c<•mp~ tenw po.r11. d('~retat· o llivca-cio, im·ndlndo 
11 compt~tencin da nutoridadc ci,·il que em a 
pr oprin pam depois <lê d.•cr('tado o dh·orcio pro
ceolar i\ ~c•p:l rn•::í•' d.:o bens?! C(lmo o:plicar-sc 
um ueto St'mc-l!•nnte scn.:i.u pot' ('sSa Sltpposi ~:t,) 
~n' qu.., esi:í. .o no~wc do:pulao.lo do qtto ol!c tP.m 
1\lltito b <••u dir~ito d~ ser o gnnrdn e mnnlP.ucdor 
uns tradii-Õ(>S ele Pnulo Fe•·uandc4 Yianna, llO
tnnõ o-sc j)01ún q ue J\UllC\ a taato so nt.rcY..:u 
p,.,,lo F<!mnnd••S, porque n iio consta que um 
actú ll r: ~cmelhan{c natureza foss" P>•l" cllo p ra
tica:lo ? l! 

Sr . pn!siolPllt~. i'l cod igo contme.J·r.inl t~m cl:ls
~i ficndo o r cgnlado a ncçiio dos s:1lnl'ios ; ante,; 
do cudigo couun~rt:ia l p .. ~hl. noa.:::a l cgjs lo.çtlo o n'tdo 
competintc, o . m eio rcgu1ãt" s \~mpte esteve flrn:n.tQ 
f! prntk !ldo n t.:' j uizo civd ; entretanto a p ul icin 
dn c>Õl'tC s·c nch:~ com uireito pura compellir :J.OS 
31YI05 f!- pn;<ar snl.arios c sala~i0s cxlmbcran~es 
aos cn1 xw·(l.~ tldJtllxo da preôsao de c.:J.dca. Em 
n•Hi t:ts occ:~siües t~nt as; im procediJo o nohre 
•ler.o11t.vlo . cromo chefú u•' policia dn c6rte, C(>n>O 
Jl l'tltko•\ c<>m c. cnmbi$la ~~t,.l>c1 ccido n n pra~'a 
"'' l:u •1~titniçi\o, i'S•11litttl ch nut do Cano! · 

O cngeibmento da cansa YC·nJiJa por vicio 
pi'Oprio c nbj ccto de ltllin acçüo C •)Ulpct~nte: cst.\. 
ben1 clns;ifi~o.,Jn na w ssn l égisl:,çãc>, 6 ila es· 
Jlhera da jmisdic~.ão das justt\'•1S ci\·cis: entre
tanto .a polida so tem a l'rognJo o direito do 
sob~r.~nOlllCnte conrpellil' com nn,cn<:a <lo pri;;üo, 
S«! lJ:lo c(lm n n1csmn p1·is:io, a Y~nd~dDrcs rcce .. 
~e•·c·~'.. objcctos vcnJiJos e .:<nü·eg:'-rPln os pt·e~os . 
~r.-l:,eJl\0 os t:::tsos SClll 1.Jhant~s; H;-\O hn advogado · 
do f<orO do•st I c;jrte (jU€ 11ã 0 UC tcotenlUI\hO U~ 
mu itissimos casus que t~Ul corrido lJOl' snns 
1\l:\(lS. 

A g:arnntia consHtucional . qnc constituio a cn.sa 
elo cid:ttUo unt asylo i n,·iolav~:l, c uma das mai> 
snb st :ts1dae,; disp ~ições que concorre para fnlwr 
(·ll'o•cti\·,t c rcnl :.1 lih.:rcl:1de do cidadilo, e de qu:ll· 
qn.:- r !n<li \'iJ uo · cs!.:tbd.·cido no solo braz il'"iL'u : 
Jl'll' is;o> a J,,j pro,·identcm~nu, t em estabelecido 
sul\.!'muit.latlL~· ~ss l•nciaes e irnpnt·tanti~in1n~ par!~. 
<lM se dO:m os buscas, Sé lu a ; q u~cs essa 1<':1· 
l'nntia COII"1itucional n:lo puderia snbs is tir-. :l!ad 
con1 t> se dao as buso.:..'ls ua capital do im nc•·io ? 
:Scnlw re!i', oeuhuma das solenmiuaJes prcsênpt.ns 
p eln lei é gua rJa.<la; sem ftwnmlas, P· •l' 1\lc\'ns 
port~rin>< d~ mi'to, put· s implíces orJcas Yocaes, 
srnl prcce<l<1t" intimaç:'io ao <lono un cnsa, s ~:m so 
con,·ot:n r t(·stcmu::lJas, s~o ín,·auiJas, são ,-arejudns 
ns t:ns ~s ! · 

Eu. n1e óidj~.:~ no ~ov~rno, ~ l~eqn~il:o :1 0 St'. tni
n isti'D da jnstica q tlC haja de ümr o. cst'' respcl to 
infvrmno:(ocs nprofu!ldadas, ottvinJu ao di)\110 pro
mot· •r publico uc~!tl capital, ottviwlo aosad\'ogatlos 
notn i'<'IS dc<tl! füs·<>. lodos n mua, advogado por 
parte da jlls ti,a, n<l,·ogndcs por pl\rte do)s <lireitos 
p~rticul:tr<•S, coufirm:~rúü n ::;. Ex. que ~ .. 1 ú b ojo 
o estylo ·abttsh·o . . . . 

O Sn. FtGus·:IR.\ DE M ELLO: -Se é abusll·o, 
não é de h ójc. 

O Sr:. S.n:.:o T..out.·ro : -E n iio 6 do :~<lmirnr, 
senhores, ·que ist • aconte•·a com o maior ascnn
da!o, pnl'•JUe e o tncsmn JtÓbr.! dep..<ta<lo que es
quect>n<lo-sc dt~s dh;posiçõ~-s J t1 l ei, c com á 
autorid:hie_ do cnrgo qu~ occupa n" m:l.gis trature., 

o.qui proclamou que os inspo!ctores de <J.Uarteiriio 
t&m direito para prender ! Tal rcv<!lo~iio explica 
n prntica da policia dirigida pelo nobre depu
tado mostr:mdo a conta em qae se tem os direito~ 
de '?' '~"rança individual! ! . 

Sr. presidente, ~ssns· prisões feitas sam nenhum 
funuam ento, a,prctt>xto de nverigunçõcs policiae~, 
quo con~tant~mcnto Ulm Iugnr aos cen tos e lnl
lhcir•JS >;em ·que hajn seguiment() de proceuo nãr.> 
t•hn cxplica~ã() , não pôdem t er just ificação segundo 
.a . <lisposi ~üo da nossa lei ; s~o ''erdad~íro~ at
tcntttilos I] ue devem ser repnmiuos c p omdos ; 
entl'danto vimos o nobre deputado sustent.nt· que 
CllllS 1\:lO SàO tU·bitrarias, desde I)Ue {Otell1 ae
cr<:ta,las por autoridades constitu1das. Com tal 
jltri~pt·udenci:l, Sr. pl'esidente, a conscquancia a. 
tirar-se ê asta nutoridade ontnipotente , t ndo 
püdc . fazer, porqttc tudo cst:\. dent ro de sua. jtt 
ris<licção. . 

O Sn. FmvEIRA. nr.: M Ú Lo: - Autorida.le qnc 
teu• díTCito d~ prender. · 

O Sr.. S.nXo L onuo:-Isto ô atol n i?tsl>cclo;· ele 
qum·tcirito! Finalmente, o ipte tem do mais pre
sen ciado <!Sta Cllpit.1l? P1·esenciou o facto escandalo
s issimo ps·od.:uundo pel ;.s or:;.los. da maior pu
bliciJ<lJe : os jo•·nnes dest'\ côrtc noliciúriio a\ 
cnpi\nl o! o . impw io, ao Hr.azil, no mu ndo, que o 
che fe olc policia c seu< ::~gentes lta ,·iiio mandado 
~vltar no dia sexta-fo>i r<t santa os prçsos à 
slia ordem : um tal acto d:i a medido. de taes 
prisõe <. O t< essas pris<:>es não deviüo t c1· sido Mtas 
}•ara· poderem se!' por este modo ):!rllcios•) rela..-.:n
il~s. a P.ni:.õo a lei foi offcnuida e fo1'iio cvncnlcados 
os direitos daquelles que folrii o nrrastadtlS iL prisão, 
ou foriio bem feit~s,. e enti\o a nutor iúado se 
a rrogou o :iri.Jitrio de di~penn~ IH\ lei ; du soltar 
sctn proceder na ·fónna da mesma lei , querendo 
na suo. ct!gucii·a colLIO que 4•lmbrear com o alto 
podet· <lo estall.o o poder moderador , q ue costuma 
fa%cr taP.s me t·cês nesse dia l 
Qn~ndc este facto (que n ãr. é a primeit·a vez 

que aqni u trazido) foi exposto, emmudcceu o 
nobre d~putudo p•lrque em >Crdndo niio podia. 
achar razão para justificar um proe~dilllcnto . .• 

O Sn. Fwt:tc•n.~. ntc lfm.r.o : - Hei de o fazer 
c tt:;t·aucço no nobre deputado dar-me occasi::io 
para iss(l. 
·O Sz:. S.n::io J-oD.\TO: - ... J?D.t·a .j uslitiClll' um 

procedimento tão d cs1·egraJo que moiitra o cstado • 
· 3 que cllc~ou a plllicta, que ti. for, a do amontoar 

<.le...;regral\<ento sobre dc<:m~ln':tntcnto , i\Tcgul:ui
Ja<le soh•c i rregnl:lridade, já entendeu qua a lei 
cstttva d~ ta l n rtc dcru~ad:l, quP. lh e cr11 dn.<lo 
ost<)nlar c p•·óclnmilr praticas c estyios em diame
tr~l c.ppos1~Üo a todas a.s dispos;i~.ões cscr iptns 
.c consa.gt·adns ~m n nossa legis lação\ l 

s~nhorcs, estes f~ctos dão nma ido!n muito <·xacta 
d o que vai pela cnpitnl do impcrio . qua nto á 
ucçào polichtl ;. au expondo-as. :i cntlllll':t não far,o 
mais qnc rcnhtr nma minímn ptll'tc dcllcs ; 
nhi est(L a populn~iio desta cidade que ntnis dt· 
l'\l~ta. ou ino:lirectarl\cnte, mnis m~diatn on immc
dinln.mo:-nt\! scnio) a opprcss:io dn autoriulldc po
lici:~l, q 1tc n Yexa em todos os scntiJos, porque 
n nutori·lndc policial se tem arro;:ado usno. so
be rania q••e c incomporta\·c l com touo o nosso 
sytitcma. <lc l cgisla<;üo •. . 

O Sn. Fmusm.-~. DE · ~-ICLLO: - ~adn in noveL 

O Sn. S,\ v.\o Lon.,To: - O · nob re deputa.Jo até 
se ·julgou competente ps;•·a suspender c dero~(l.t' 
p"stura.; da. camara municipnl ; hll poucos du1.s 
appar eccu um edital do •ligno chefe <le polieia 
interino mantl;mdo. q ue ~e puzesse ean execução 
a po:;;tura q tte obr•gava os ·carros c putros Ye
hiculos da prlrça a terem depois do s<~l posto as 
lan.tarnas ace;;ns; postllra que tinba sido s uspensa, 
se nito dcrogada, pelo nobre deputado, q ue se 
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jn!"'OU nutoris:ufo :par:\ diSpensar na lei, porque uma posturn é uma lei municipal. 

Temo muiw, Sr. presidente, que com a noYa 
ord<:Itt de cousas que tJ"Ouxe a recente medida uo 
.nobre n1inistro da iustiça de ac::bar com os passa
J'Ortes ~ tiiulos de resideneía, eam o que se cortou 
á melbor parte do rendimento licito da secre'.arb 
da polici:l ; terno que muitas outras alca-,.alas desde 
já. sejiio engendradas para substituir este V<tcuo do 
rendimento._ A J?Olicia 11. este .respeito não. _tre
pida, porque ~e JUlga soberana; consta que Jll se 
tem lancado verdadeiras fintas, nrdadeiros- -im
p()stos sobre mais de uma classe : por exemplo, 
obrigando os carroceiros a se ire!ll mntric•.tlar na 
policii>., c l"eccbcmdo pelo carimbo que se nssenta 
na carro~a •mla certa quantia . .. 

0 Ss. FIGt:ErRJ. PE MELLO: -E' dO tcn1p0 do 
Sr. Siqueira, não é ot·dem minha. 

o Sn. s.nÃo Lo:SATO;- -· •. obrigando ' ·os CO· 
cheiros n nutricu1ar-se na secretaria da policia, 
qnc recebe alguns mil reis pelo assentamento ••.. 

O Sn. T-'tGuEtnA J>F: MELLO :- Tambem ó ante
rior {o -minha nomeação. 

o Sn. SAYÃO r.oB!o.TO:- E ugsJm por diante. 
Agora pergnnto eu, meus senhores. todo es!P. pro
cedimento al·bitrario e violento da polícia csb de 
accordo, é conforme {\ indule, á litteral disposi~iio 
da nossa lei? .•. 

-o SR. FlGCEm.~ nE l\IELLo :-Foi c1n · confor
midade de um o. postura da cn.marrt municipal. 

O SR- SA\"Ão Lo:BA.-ro:- Digo, e sustento com 
toda a razão, que todas essas irregularidade» e 
e~essos sao verdadeiros attcntados cDntrn. a lei, 
são praticado_s ~onh·a n expressa e termin:mte ~is
posiçào da lel. Aquelle;~ qtle censurando se qu•ze
l·em empenha•· no·louva...-el proposito de reprimir 
taes abusos, nlio d~vem dirigir a sua voz e seus 
botes contra a lei, sim contra os abusos della, 
devem ant~s escudtü·a do que accusal-a e expól-a 
ainda mais a ü·rísào e desprezo publico, elln que 
j& está tão coneulcadtl pe!os fnlsos exccutol·e~. 
(Apoiados.) -

Mas, dizem rugttns dos nobres deputados. posto 
que se l"econbcça que o mal ~stã no abuso da 
lei, comtnclo for~a é reconhecer que esta lei é· tão 
imperfeita e mil. que se presta a taes abusos; de
v·emos, pois, temperar a lei· de modo_q,le não seja 
possi-.;e\ dar-se abusos, ou que dani!o-se ipso (acto 
appareçn um tal correcth·o que cure logo de 
sanal-os, Sr. presi!ler.te; hoc opus, hic labo1· est, 
aqui ê a grande difficuldade : como combinar um 
tAl systema. de legislação que, dado o abuso, imme
diatamente resulte o seu conectivo 1 Onde será 
colloea.da. a força. que deve ter essa influencia 
salutar? se rã. na aatoridade ou no- po""o? .•.. 

O Sn. :J. J. D.l Rocr!A : - No magistrado. 

O Sn. 5-l -r X o Loa"':~o : - Se é da parte da auto
ri da:! e que de\•o estar essa grande alavanca qne 
deve levantar e suster o edificio a prumo de mod1> 
que elle :fique :firme, <!Sta.vel em suas bases, sem 
pende!." -ea.t·a. um nem pa~ out~o lado, digo_ que na 
nossa le1 tP.mos as provldeuctllS neecssarllls, que 
.se fossem realizadas teri,1o conseguido este gl"l\ndo 
tle-fiM!--a:lum. 

E' no magistrado, diz o- nobre deputado; mas 
quando esse mesnio magistrado pela Sl_l1l. parte é 
qlltl commette esses excessos? No cnso de que nos 
oçcnpatnos tenho sustentado rom .factos sil)1l:i1ica
tivol3 com razões valiosas, que é um m~strado 
de sJperior i asts.nci~ que · commetteu todos esse!! 
excessos e irregularidades;. no entr~tanto,_ na le1 
que temos existe- o neeessar10 ecrre..1avo; ~ e_stá 
n~ autoridade competente a faculdade, o d1retio, 
:11. obriga.ção de f~ effect.ivs. _a . sua respon5abili· 
da de 't A lei não" eneer'ra provideoci:.s a este res
peito, não se tenl dado amp1a. aeção .·á autoridade 

TOli"O 3-

competente pnra proceder eJH!ffit!io des \e log() quo 
ao seu conhecimento chego.1· pul" qu.nl•p:.er modo 
que tnes e tacs exce~sos, t..'les e tnes crimes s.; 
U:erão? Pot outro lüdo, não h a um nccus:'l.cl,)r pu
blico para promover tndas as nccnsa.(•Õ<'S? Ni'io 
cstn garantido o direit1 de qualquer eid,iclilo, de 
qualquer individuo cm·taes casos levantar-se com.) 
parte, determinar por acçào propria um procedi
mento a tQl respeito? que mais era ue acsejur 
senhores?! Vós q11e censurais esta<Jrdem .de cou.sas 
que collocou essa for~a na mão da autoridade, 
quereis que se d•cline do cnmp_o 4a nuto_ri~ade·parn 
o campo do povo? Qu~ pelo dlre1to da tnsurreição, 
<lo I~vant11mento em m11ss!L se peça nas praças 
publlcas a e:tecnçiio da le1? Bem vêdes que isto 
n~o é -possível. 

Eu dando desconto n certo~ exccs;;os que com 
l!lstima noto em alguns-discursos cscriptos do n~
brc deputado que me deu o nparte, prosto o devida 
:tttençõ.o á sua tilo curta inteUi~encia : reconl!~ço 
que elle não pórle querer semelhante cousa. Nem 
era possivcl que alg-uem o pretendesse, porque 
sem fatiar nos díctames do simples bom senso 
nos princípios oternos do db"Qito, uma tsl preten: 
ção não era possi 1· cl em nosso paiz depois· da expc
l"icncia por que temos passado. Não está varndo 
ela nossa memo•·ia o que se- passava no ten1p0 da 
omnipotcncln dos- juízes dt} paz; quantos excesscs 
Cl"ãO praticados, (jllnntos escandalos?! Hoje, ape
zar de tudo quanto pela sua· pam tem feito a-po
licia, ainda assim duvido que ella tenhale,·ndo ns 
lampas á antiga jucl i cntura omnipotente dDs juizes 
de paz; nesse tempo qual em o remedio? Kada se 
conseg-uia., nem. mesmo se poderín pndír conta ao 
governo <le t:l.es eKcesso5, porque o go\•crno não 
respondia pelo,; r~ito;; dos juizes de paz. Hojo ao 
menos peço contas ao governo; solemnemente me 
dirijo no governo, pergunto se cllc acha bom c 
digno o procedimento que a autoridade policial 
tem tido nesta capital, se achn regular a marcha 
e descnvol,,imento da acção pallcia!, se é por este 
meio qlle o governo quer persuadir ~o paiz que 
elle sinceramente est•• no proposito dg vingAr o 
espírito publico, os direitos de todo5, querendo 
cst11b eleeer a .liberdade do voto, querendo trazer 
a verdade do regimen representativo. l\fa~, . . s~
nhores, se o governo assim entende e compre
hende por este modo a ac~;ão da autoridaae, JlÓdo 
ser acreditado? Como com taes pratkas l'loo falla 
na sinceridade da eleição, ·em liberdade de voto, 
em garantia de direitos? Não, senhores, nisto 
temos a these e a demonstração m:tis cllira do 
proposito em que está o govel"no. · · 
. Sim, hoje ao menos, S1·. presidente, ao gover!1o 

podernos pedir contns, porque o governo ostil. mUlto 
e mnibo habilitado para prover a respeito de todos 
estes servi<;.as, o ponto estA em (J.UC o quúra ~ se o 
governo tiver bQa vontade, se souber 1nnçar mão 
de todos os meios quo lh!l sobbjão para tn1zer· aos 
scns justos termo~ !lS · a1:1torida~es que ~c dcsra
gr1io, tem consegmdo mn1to, rnurto e mu1to. 

O Sn. Pn.EsiDEl;TE : -A discussão fica adiada 
pela hora. 

O Sn. Fror.;Em.\ oE ~!Etr.o (pela ordem} peuc 
\lTgencia para continuii.I cata dfseussii.o para que 
possa. responder ao orador que oca.~a. de se~ta:-se. 
Appr<~vando a camara a urgenrua, contmu:l a 

discussão do requerimento. 
o sr. :Figneira doMono:-Agradc;o mais 

esta Tez ~ carnara o segando_ favor que acaba 
de fazer-me concedendo-rue que eu respon_r.la &CI 
nobre deputado immediatarnente depo>.s das suas 
accusa.ções. 

Sr.- presidente, o. nobre deputado ain<:!t1- -veiO 
nesta. sessão, não iml'ugnar o I?eu requcnmento, 
mas aquillo que eu dtsse em m•nha defeza e -_em 
refutação d:.s proposi~ões que o nobre deput!l~o 
emittio nesta. casa _ a respeito do chefe de pohc1a 

~ 
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desta cõa·te. Propõz-se o nobre d~putaJo cu1 utna 
das sessões anteriores a demonstrar a these de 
que o chefe de policia tinha. prv._t!cado deslll!lf!.· 
dos, e que esses desmandos devtao ser repn
midos porq_ue tinhão chegado a um excesso inex
plicavel : mas quando o nobre deputado tratou 
de apresentar as pro\-as citou um facto que eu 
declarei c demonstrei ser fal.ào ·em toda.> :lli $uas 
partes, c de que 1110 po.rece cst:u-cm con \"coei
dos todo3 os membros desta casa. 

Com effeito disse o nobre deputado que eu ti· 
nha obrlga.do um . írancez a nssignar t~rmo de 
sabir da e&$8 em que mora\"a dentro do 24 ltoras 
sob pena de pri$ão : eu. mostrei por documento 
authentico apresentado nesta casa que tal t~rmo 
não existia. Dedarou ainda o nolir.: deputado 
que esse francez tinlHI recorrido no seu cousul 
ou ministro, e que este tinha enderessado re

. damaçiSe.s ao gvvemo coutra mim ; a camar~ sabe 
(J.Ue taes rcclamaçoes nunca npparccemo ; é t am
bem falsa semelhante asso'"eração. Disse final
mente o nobre depntaJo que eu tinha, descom
posto a esse francez e a todos os seus com pa
triotas chamando-os de velhacos e loorõcs: bmbcm 
mostrei que este Cacto não existio seniio nn imn· 
ginnt.ão do nobre deputado. P óde-se portanto 
affirmar que ·o nobre deputado diilsc a. verdade, 
e fez accusaçues fundadas ? De nenhum modo. 

Vendo-se o nob re deputado colhido em uma 
tão flagt-ante falsidade, quo quero acreditar não 
foi elle quem inventou, mas que admittio levado 
de apparencias só por ter c, j::OStinho · de accu· 
sar o chefe de policia, $eu intmigo pessoal. •. 

O Sn. SA.YXo LOll.\.TO: -Pelo amor de D eos 
niio me abuta a este ponto. 

O Sn. Fracr:nu :o~;; !l'lELLO : - ... não podendo 
elle além disso negar que tinha· sido leviano em 
apresentar factos de cuja certeza não tinha con· 
sciencia, pro~urou agora· apresentar outros contra 
o seu ad-çersar io, ou contra a policia. o~a. tendo o 
nobre deputado apresentado com todo o assento 
da con~·ieção contra a policia um fa~to qlle não 
ex.istia, e '"indo agora apresentar outros que 
desde já assegua·o que tamôcm niio existem, pa· 
recia-me que a minha simples asse\"eração de 
que esses factos erão flllsos, ou inexactos em 
suas circumstancias, seria bastante para eu ser 
a-:reditado pela camara, vist.' que o nobre depu· 
tado pela sua leviandnde pela maneira por que 
tem procedido, mostrou que nilo tinha direito a 
~~r acreditado nas accusações que me fazia na 
. .lidade de chefe de policb. desta cõrte. 
~ão me q11.cro porém valer Je semelhante de

fesa c entrarei no exame das n<>,·as a.c.:usa~ôes 
com que agora mo aggredio. . 

Antes porém de fazel-o sejn·m~ pcrmittido entrn.r 
no exame do modo por que o nobre deputado 
procurou defender-se d G sua lovi:ludade quandl) 
asseverou que C:!tistia esse falso termo pelo qual 
cu baTia obrigado 11 esso franecz a dei~ar a 
casa em que mora\"11. Disse em primeiro lugar 
o nobre deputado qu~ cu havia in~imado 11 eose 
estrangeiro que dcb.asse a casa, o que não obsta.nté 
isso lavrou-se um termo por outro. O nobre de
putado n ão podia emittir es.'la asserção sem apre- . 
sentar logo a pro\"a, mna ,·ez qu~ era contra
dict.&do por documento de uma repartição im
portante que tem fó e credito publico. Por 
consoquencia, tendo t.ido· a male~·olencia, a maligni· 
dade de ferir o chefe de policia da cõrte ..• 

O Sa. M:u.Lo FnAxco : - Isso não é paria
menta•·· 

O Sn. SA.Y~Il Lon.~"to : - Pvlo dizer o que 
quizer, não me póde honrar por outro .modo. 

(0 Sr. p>·esid.ente cli>-ige ao o'·ado•· algumas 
palavras q1h~ não Oltl)imos.) 

O Sn. FlGtrEI!lA. ,D& MELLO:- ••• e tendo sido 

desmentido por documento authentic1 e irreell· 
savel, devia agora por sua propria honra ter a 
coragem do silencio. 

O Sa. Sul.o LoDA.TO : -Desmentido ? 
O Sa. FIGO'EIAA DE MJ;;LLO : - DliSmentido, sim. 

não retirarei a palavra ... 
O Sn. SA.YÃo Lo1u:ro :-Não rue póde honrar 

por outro modo. 
O Sn. FrGCE!P.~ DE Mt:r.Lo :- Se o nobre de

putado teve· o direito de aecosar-me, tenba tam
bem a resignação necessaria para me ouvir ... • 

O Sn. AuotJsTo DE Oun:uu : -Não, elle quer 
só accusar, e não quer ouvir. 

O Srt. FI3umn.\ DE MeLLO :- Quiz ainda o no
bre deputado ju~tificar-se da leviandade que tinha 
praticado, dlzcndo que em prol de sua nsserçi'i() 
lta.-ia o t.:stemunbo de um advogado hoje fa.Ue
cido, o Sr. F ernandes Pinheiro. E' testemunho 
que se ~óde recusar, porque o testemunho d<> 
morto nao póde ser presente ·em juizo. Os mor
tos ni'lo fallão. Allegou finalmente uma declara
ção do chnnceller do consulado francez, o S1·. 1'au
uay; mas nella nada se declara d~ positi'TO 
quanto á existencio. do termo, e o Sr. Taunay 
funda-se na informação q ue lha dera o !ranc('z 
em questão. · 

Sr. presidente, o Sr. Eduardo r.aernme1·t, li
vreiro desta cidade, e consul do governo de Baden, 
segundo me parece, dirigio·mo uma petição al· 
legando q_uc esse francez o havia injuriado atroz
mente em uma carta, e o amea.oãra da vasar·lhe 
o olho ~ão .que lhe restavã •• . 

Ult · Sn. DEPUTADO : -Uma. carta nnonyma, não 
se podi:t reconhecer quom a e3creveu. · 

O Sn. F!GtrEnu. DE MELLo : - . • •• e p3dindo-me 
que o chamasse á. minha presença. e o obrigasse 
a nssignar termo de sesuranr.a, que o livrasse 
de quae.;quer faturos insultos. Em vista de se
n1elhante queixa, \"lnda. de pessoa tito qualillcada. 
fiz cb.omar ã policia esse mdtviduo para conhe
cer a verdade, e então disse-me elle que o Sr. 
J.aammert procedia de semelhante maneira por
que elj.c nao queria sahir da casa em que mo
rava, · e que disso provinha toda a VÍil"ll.nl}(l. que 
sobre elle queria Laemmcrt exercer. 'Disse-lha 
eu que nada tinba com semelhan te facto, que se 
quizesse sahir da casa sabisse, mas que havia de 
assignar um termo de sel!urança por me pare
cer p1-o'"ada a queixa. · · Fo1 isto o .que se f~"'. 

Relath·amente á casa ta.mbem houve unica
mtlnt<: o que acabo de dizer ; niio houn portanto 
esse termo de despejo com que se me quiz ac
Cl13ar, e nem mesmo se podia pMsar um por 
outro, ccmo o nobra deputado malignamen te o 
9.uer dar a entcndca·. Talvez q nc esse francez me 
t1vesso ouvido mal, p o>:cm nnda mais aconteceu 
do que isso. 

O Sn. Sn·A.o LonA TO:- E pllra q1to nilo eo 
ou rio a defesa do !rancez t Para quo niio so lhe 
den o espaço qua a lci determina? 

O. Sn.. FIGUEIIl.\ DE M&LLO : - O nobre d<lpu
t.ado aintla aq;uio-mo dizendo que não se tinha 
ou'"ido a defesa desse francez, ou niio s<: lhe 
ha\•ia dado tempo pBrlÀ apresentai-a. O codigo 
do processo dil'. que o chef~ de policia fará as
sigtrar termo de benl .viver ou de segurança a 
qualquer individuo depois de ser clle ouvido, e 
inqueridas as testemanh&.$ da · defesa. quando fôr 

. possi>cl. Ora, esse· francez · !oi ouvido, o não 
tendo apresentado testemunhas, em sua defes:l .•. 

O Su. S!QUEJR.' QoEIRoz : - E a accusação a pro-
sentou t estemunhas? . 

O Sn. FIGtlExUA nE . Mu.Lo·: . ....:.. •• . parece•me 
1uc o chefe da policia. depois do ou Til" :u partes 
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obron de conformidade com a lei mandando as
signar por aquelle francez um termo de segurança; 
;,e ~r acaso se· convenceu de que elle nutria 
máS inten~ãés contra a pessoa que delle se qnei
:xavp. 

O SR. SrqoEIRA. QcEIJtOZ ~ -O co digo dispõe o 
~utrario. 

O $n. FrouEtru. DE MELLO ' - Senhores, não 
podendo o nobre deputado pelo Rio de Ja11eiro 
ius:stir mais neste facto por ter '>ido encontrado 
em fiagrante falsidade ••. 

O Sn. SAYÃO LonJ.TO: -Não me pôde honrar 
de outra maneira, e portanto póde dizet· o que 
quizer. 

O Sn. Frm;EIRA. DE MEt.LO : - • • • veio apre
sentar um outro relativo a um negociante desta 
córt.e que tambem assignou U!rmo de segurança 
3 requerimento de otltro de nome Ribeiro de 
Carvalho, segundo minha lembrança. DiS'Se o no
bre deputado que esse termo foi irregular e in
forme ; eu porém sustento que esse termo foi 
muito regular e conforme á lei, embora fosso la
-vrado pm· U:Jl dos amanuenses da policia ... 

O Sn. · SrQtiEinA QuErnoz: -E por conseguinte 
~ntra a lei. . 

O Sn. }'rGT;ElRA DE ME:LI.o: -Diz agora o no
·bre deputado j)Ot' Sergi{>e que ~se documento 
foi lavrado contra as disposições da lei, talvez 
porque entenda que nella sõmente devia intervir 
algum e3crivão. O nobre 4eputado não póde pro
var essa sua opinião em ·face das disposições 
do regulamento de 31 de Janeiro de l(ji\l, que 
regula esta materia. Este regulamento fazendo dis
tincção entre policia administrativil e polida judi
ciaria, dispõe no art. 2• que os termos de bem viv<:r 
e de segurança pertencem à. policia administrativa, 
e no art. lGdecilara muito expre~samente que para 
a expedição de todos os actos de policia admi
nistrativa o chefe de policia se sirva dos em· 
pregados da sua secretaria, e _pa,a a dos negocios 
ile policia judiciaria dos escr1vães que escrevem 
perante os juizes municipaes e subdelegados; 
portanto o nobre deputado não póde dizer que 
esse termo foi illegalmente escripto, sõmen1e por· 
que nellc interveio um cmpt·egado da policia qt~e 
a lei admitte. 

E' verda.lie, senhores, que· a. parte que h11via. 
a~~signado esse termo de seg11rnnça. recorreu para. 
a rélação do distrlcto, e qud este tribunal no seu 
aecordão declarou. que esse termo não tinha sido 
fu.ndado; mas nunca disse que nelle se houves
sem preterida ali formulas indicadas pelo codigo 
do processo, como pretendeu o nobre dep11tado 
que me accllsa. Apresente o nobre deputado esse 
a.ceordiio, e ver-se-ba que esta accusnção é ainda. 
i"exact.a. e falsa ... 

o SR. SrQOEilU. QoEtRoz : - Falsa não : a lei 
diz o contrario do que o nobre deputado de
clara. 

O Sn. Ftau&mA DE MELLO : - O nobre depu
tado é o unioo que pensa assim. 

0 SR. PRESIOE:-ITE : - Attenção l 
O Sa. FIGUEIRA DE MELLO : -Em con6.m~açíio 

desta. minha opinião, eu posso apresentar au no
bre deputado a opinião cio Sr. deputado Gouvêa, 
que tendo fora destll casa questionado commigo 
ãeerca desse ponto d., direlto. voluntariamente 
veio depois confessar que eu t.inha razão, dando 
:LSl;im testemttnho 6. verdade e á lei. 

O Sn. TEIXEIBA DE Goov& : - E' verdade. 
o S& F1G1l.ElRA DE MELL<l: -E' verdade qnc 

ha uma. dilrerença muito notavel entre 'os...-. do
~utado Go11vêa e o nobre deputado, e ó qne o 
·:sr. deputado Gonvêa é juiz e não cbieana com 

a ld, e o nobre deputado como advogado está. 
acostumado· a advogar o pró e con~ em defesa 
dos seus clientes. 

O Sn. StQUElru. Qu&znoz :-o,. adv<Jgados nao 
ehieauão com a lei, as autoridades é que chicanão 
com ella. 

0 Sn. PRESrDE.c'\"TE;- A.ttellção l 
O St<. FIGuEm.~ nE MELLO:- São opiníves Sr. 

p:re!lidente, pa~ll. decidir esta que5tão entre mim 
e o nobre deputado pelo Rio de Janeiro pe~o a 
V. EK- que me mande a oollecçào de lei!! de 
184'2, a. fim d~ mosti'llr no nobre deputado o. que 
dispõa o re~11lamento de ::ll de Janeiro desse 
s.nno. 

O Sn.. SrQcEIIlA Qu~>l&oz:-:- Eu nao tenho du
vidas, entendo que a lei como está. é negocio li. 
quido 

O SR. FrauEII\,~ DE MELLO: -Repito, Sr. pre
sidente, a argll.ment.ação que estaoeleei. Pelo re
gulamento de 31 à.e. Janeiro de 1812 pertencem 
ã. poltcia administr:~.tiva os termos de SGgllrança, 
e pelo art. 16 dessa lei se determina positi 'l"a
mente que para. a. expedicão de todos os a<ltos 
de polieta administrativa o chefe de policia-se sirva. 
dos empregados da secretaria de sua repartição, 
e que pam a policia j udieiada. empregue às es
crivães do jnu municipal. 
· Eu peco a auen~ão da casa sobre esta. parte 
do meu discurso, porque é a completa rofutat')to 
de q_uanto disse o noôre deputado palc Rio de 
.Tanetro, emittindo .liSserções a que só a paixão 
podia dar causa. e vulto. 

O Sn. SA.Y:to Lon.~To: -Clamei pela infraccão 
da lei. 

O S&. FlGUEIIlA. DE MELLo : -Eis aqui o artigo 
do regulamento a que me tenho rererido (léJ : 
" A:rt. 2.• Süo da eompetencia da policia admi· 
nistrativn geral, além das que se a.cb.i10 encarrega
das iis carnaras municípaos pelo titulo 3• da. lei 
do 1• de Outubro de 1828: L• Das attribuições com
prehcndidas no art. 12, §~ ln, ;}.o e 3o do eodigo 
do processa.» 

O a S!Si 2<' e 3o a que se refe.re o artigo que acabo 
de ler são os que tratii:o dos termos de bcm·viver 
e de seguran~a. 

Diz agora o art. lG d.:. regulamento o se-
guinte: · 

cc Os chefes de policia lat'a a expedi~ilo dos ne
gocios que pertencem policia administrativa 
enlllllerados no art. 2• do presente regulamento, 
e bem assim para. escrever os iaterrogatorios, 
provas e mais esclarecimentos quê houverem de 
rcmctter para a forma.ção da culpa aos juizes 
competentes na conformidade do ~ 9" do art. 4• 
da lei dll 3 de Dez:embro de _1841, e o art. 61 
do dito regulamento, servir-se-hão dos emprega
dos de sua secretaria, e 'Para a dos negocios que 
pertencem á policia. jud1ciaria enumerados no 
art. 3o do mesmo regu.lament.o e dos criminaes, 
servir-se-hão de q_uarquer dos escrivães que es
crevem para os JUizes munieipaes e subdele-
gados.» · 

Ora, os termos de segurança e bem-vi;er perten-
cem á policia administrativa. 

O Sn. SzQUEIRA QcE[Roz: -E' falso. 

0 SR. PRE:SIDElll'E: -Attençiio. 
O Sn.- F lGU:Ella Dlll!f:I.t.O;- •• • e portanto se

gue-se qne em vlsts. do nrt. 16 desse regula
mento podem elles ser lavrados pelos amanuen
ses da secretAria de policia. Negar ·isto e negar.& 
luzdG dia. 

Diz o nobre deputado por. Sergipe que assim 
não c em vista das palavra~ elaras e terminantes 
desta legislação ; mas eu lhe pergunto em quo 
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cDnsiste a cxpedl~ão de 1\lll t~rmD d~ bem v h· e r·? 
Con~iste em mandar-5e notifi~>· n> parres e as. 
testemunbns, on'l'il-as, deferir-lhes juramento e 
finalmente lançar-se o termo. Foi issa o que se 
fez- e portanto não foi illegalmente que um em
pregado d:\ policia escreveu v termo de segurança 
ae que se trata. 

O Sn. S1_QOEiru. QuEmoz:--:- Não é sõmente isso, 
c tambem Jllra!llentar ao que1xoso. 

J)ecl::u-ou ainda o nobre deputad() pelo Rio de 
.Janeim que entre as irregularidades desse ter
mo deu-se a de não ehamnr-se um escriviio 
para tirar as certidões com que dtwin ser ins
truido. 

o. Sn. s.~'l:iO LolaTO:- Obscr\·ci que nno 
tinhà:o sido cumpridas as _disposições _da lei 
qne estlio no .art. 121 e segumtes do cod1go do 
proco~so : o depois sa procurou simular com 
peças forjadas o .contradietorias com o termo. 

0 Sn.. FIGTm.laA DE MELLQ: -J.sso é uma ca
lumnla do nobre deputado.: .. 

O Sn. PRESIDEXTE [dil·ig:i>~clo-s~;:ao Sr. Figueira 
âe Mello}: -Ordem Sr. deputado! 

o s·a. S.ü'ÃO Lon.I.T:l: -Isso é 11\l~ insulto que 
<'U. des pt·ezo. 

O Sr:. PnEsrnllxTE:- Ordem ! 
O Sn. SIQUEm.~ QuEmo:.:;: -Quando v nobre de

putado usa de _semelhantes p~laYras ~e~se recinto, 
wjão o que nao fara na pohcta. (Apozados.) 

o Sr.. AuousTo DE OLIYEJR,I.:- Estão chamando de pr~Yaricador aü chefe, c elle não ha · de res· 
ponde1·. 

{Continuao M apal·tes. Con(ustr.o. O S;·. p,·csi
dcnte ,-.~clama pOl' diffe,·e;ttes -v e.oes a attença o, 
e cltamu d ordem até que esta se ,·estabelece.) 

O Sn. FIGcEI!U.Dll. MEr.r.o (pa;·a ~ S;•, Sayão 
Lobato) : .- O nobre deputado nem dentro desta 
casa e nem fórn dclla é capa~ de insultar-me 
impunemente;· fi.que persuadido_ que hei d~ re
pellil-<J com toda a força. 

O SR. Pn.Esxom:rE: - Ordem, St·. deputado! 
O Sr.. S~o.Ylo J .. on,l'rO :- Por ce!'to, porque o 

senhor nio ii susceptível de ser insu.ltn.do. 
O S&. Pm:sn>lC..,TE:- Ordem l-
O Sn. AuacSTo DE OLI"I'Em.~ : - :Kão é a pri

meira. vez que o no b1·e deputado insulta os seus 
collegi\S-

0 sn·. S.\Y:i.o Lon.1.-ro:- FaltaYil só a sentcn~a 
<lo nobre ·deputado. 

O. Sn. Auccs-ro :o& Or.tvmn.l.: -Conheço a pro
bidade do Sr. chefe de policia. 

O Sn. Sulo Lon.1.To : - Então jure por ella, 
;;e c capaz~ 

O Sn. PREETDEXTE:- On~em, Sl'S. deputados! 
O Su .. Frat1eiRA DE MELLO:- Sr.IJresidente, se 

a certidão dos actos q uc se passã.o na policia, 
entre os quaes estão coruprehendidos os termos 
de segurança c de bem viver, de\•em ser passadas 
pelos empregados da secretaria da policia, poderh 
~n mandar passar as certidões l!ecEssariag para 
n:> partes por algucm que niio foss~m ess~s em
pte"'(ldos? Devia cu consentir que um escrivão de 
1úra viesse copiar documentos ezlstentes na secre
taria, quando esta repa1:tiçilo ti::ha os emprega
dos para isso necessarios e a lei lhe dava to do o 
cred1to? De nenhum modo, e portanto recusando
me a isso eu sustentei, não só a dignidade da 
repa.rti~ão, mas 9. exe'Cução <la lei. 
. O nobre deputado dis.sc ainda. que cu ha,'ía 
1nandado prender a J os~ Illendcs <le . Almeida, 
}larquo não tinha pago uma letra. n.u dia do seu 

vencimento. N'ão estou bem certo dos moti \'OS \}ue 
cecasionlr:io a pri,;.ão deste individuo pua os 
poder agora apresentar; mas recordo-ma que houve 
alguem que requereu á relação desta eõrte um 
mandado de halleas-col"ptu em seu favor. A rela:
ção mandou-me ou\"ir sobre ·esta petição, e eu 
declarei que esse individuo tinha sido presa pat-a. 
indaga~õos policiaes, mas que j â o tinha mandado. 
soltat·, por terem cessado os motivo~ que ti nhão. 
dado lugar á sua prisão. . 

Ora, este facto ·é muito difl'ereute do q~G apre
sentou o nobre depute~do, e por eonsequencia. foi 
elle ainda iuexac~o no que referia a esta casa. 

Pouco me irul'orta que um ou oul.l.'o desembar
gador da relaçao do Rio de ·Janeiro, cheio de 
susceptibilidade, dissesse que o chefe u o p ülicia. 
tinha commettido um erro, mandando soltar esse 
individuo antes de haver a relação yronuncilldo 
sna. decisiio final. Porque razão devta ou conti
nu.at· a ter preso esse individuo. desde que havia. 
cessado o motivo que occasionára a. SU3. prisão? 
Sómente porque elle havia recorrido li relação? 
Nenhuma havia, o eu por isso mandei SJUc esse 
indh•iduo fosse solto. Deste modo procedi muitas 
vezes em Pernambuco sem que os ·meus eollegas 
daquella relação me censurassem ainda levemente 
por üso, e à este modo tem obrado os meus ante
cessores sem o menor reparo ou estranheza. 

O Sn. S.wXo Lo!l.\.TO:...;.. Não se ceusum que 
V. Ex. o mandasse soltar, mas sim que o man
dasse prender por niio paga\' uma letra. 

O SR. Pm::srDENTe : - Attenção I 
0 Stt. FICUEI!U. DE IlfELLO: - Ji dissii que não 

foi por i~so que o mandei prender, e seria bom 
qrre o nobre deputado não viesse apresentar aqui 
como certo todas quantas falsidades ouve lá. por 
fóra a<>S meus desaffectos: é isso uma leviandooe 
inqualifiqa.-el. 

O SR. Suio Loa.~To : - Esse homem esteve 
preso 17 dias, porque niio p~gou uma_ letra, e só 
quando constou que se requena li relaçao um man
dado de habeas-corpus e que foi solto ; mas não 
houve nota constitucional, não houve principíos 
da processo, não houve nada. 

O Sr:. Pm:.siDIDiTE:- Attenção! 
0 -Sn. FIGUEIF.A DE :\IeLLO;- 0 nobre deputado 

censurou ainda acremente a intet·vencão quo ~u 
tom~i em nma questão ha.-ida entre o Sr. Lopes 
de Bo.>·rcs,. pro!essor d!L academia dns B~llo.s-
Artcs, e sua senhora. . 

Q(tizer;~. niio entrar em pormenores que dizem 
respeito ao lar domestico, mas sendo accu&o.Jo G 
mister que por be:n de minha dei~sa eu diga tudo. 
paxa que se saiba n. jnstiça do meu procedimento 
e se a.-alie a improcedencia das censuras. Se
nhol·es em fins do anno pro~imo paasado esere
'\'cu-ma' o Sr. Lopes de Barros uma carta, pedindo
me que fos~e :i. suo. casa. logo que 11 recebesse. 
afim de evitar um ·cdme semelhante ao de Mêge, 
de que a camu.ra provavelmente Lerá conhecimento. 
Aunui a este pedido, c procnrei evitar .tatlto quanto 
me f•Ji possh,ellll:tum desaguisado entt·e est~s dons 
esposos, cujos gemos me parecerão incompatíveis. 
Passado pouco tempo recebi nova carta do mesmo 
Sr. Barros, em que essa .,<;enhor so queixava .do 
comportamento de snD. senhora p11ra com ene·, o 
então; depois .de declarar-lhe qn·l eu não p_o.di& 
intenir legalmente na sua questão, aconselhet-lhe 
que recorresse à justiça,' se qu.cria detl.nitivamente 
separar-se .ou divorciar'Se de .sua senhora; mas o 
Sr. L~:>pes de Barros não entendeu assim, e trato11 
de separa~-se particularmente! rccol.bendo-se á. cas~ 
de um a.nugo • .A senhora, pot·em, fo1 buseal-o nessa 
casa, c parece que tinha tal influencia sobre o .po
bre homem, que-elle nll:o pl)de resisti:r ã.s suas 
intimD.ções, e com cUa !le recolheu a. sua: antiga. 
m1lrada. Um dia, p.:o.·ów, esse homem mo~tron-se 
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inteiramente irritado contra saa mulher, a po::.to 
d ~ q•~crer empregar contra e! la as vias do facto. 
O seu furor foi ent:io·tal, que varias pcsooas quo 
concorrerão n presenciar esse acto entendêrão que 
.clle · se achava alienado,.. e rcq uca·êrão-roe immc
diatamente que elle fosse·.pa1<a o hospício de Pe
dro li; mas eu. que conhecia a <:ausa dn sua irri- . 
taçuo, mandei-o. vir á ·minha presença, conversei 
largmnente com elle, e conhecendo qu<l elte estava 
em seu perfeito juizo, e que· a ausencia da família 
podia dar-lhe o soeego e .quie~ão de que elle 
tinhn necessidade, não o . mandei para o fiospicio 
de· Pedro li, mas sim para ·casa de s= miii, que 
queria l·ecebêJ-o. . . 

O Sr. Lopes de Baia-os, porém,· desejou estar por· 
algum tempo fóra do llio de. Jatieil·o, e em lugar 
aonde n~o so!Tresse, e· querendo ley::ar a ~ua a·oup::a, 
e pa~te de ru.gum dinl.lelro que tinha em cas::a, 
<:om qus poderia. occorrer ás suas despezas, exigia 
taes causas de sua mulher, mas esta lb.'as negou. 
Foi então qne eu inter~irn de um n1odo offieíoso : 
chamei a mulher á minha presença, e confessando 
cllà que tinha em seu poder a quantia Je dons 
contos ue réis, aconselhei-a a dar metade desse 
dinhch·o e ::a l'OUfJa que seu marido exigia com tod:~. 
a razão. · 

Depois de al"uma tcpugnancia., ella entendeu 
que era do scn d'eyer aeceder a tão justo pedido, e 
et1tão para que o recebimento dess~s ohjectos fos'e 
feito com toda n 1·egu)t1ridade e de n~nhurn modo 
se pudesse dizer que se tinha recebido mais do que 
na .realidade se recebêra, ordenei por portaria ao 
alcaide da policia que recebesse da. mulher me· 
tade do dinheiro existente e a roupa, e que ella 
·ficasse com a outra metade do dinheiro e com tudo 
.o mais que existisse na cnsa. . 

Que ha pois de ceti.surnYel neste mou proce
dimento? 
. Por ventura, estando es,;e homem em sou 
pcl'feito j c.iz? , n~o era elle senhor da sua. I'Oupa, 
do todo o d1nheu·o e de todos os bens moveis 
que tinha em suo. casa? e níi.o podia conseguiu
temente dispôr delles como lhe aprom•esse 1 De 
<:orto que si!!\; sua mulher não estava consti· 
tuida sua tutora, e· nem o podia estar o'u· ser 
considero.da tal, uma vez que a alienacão se não 
tinha YOriftcado, nem fura declarada por ju>zo 
competente. O chefe de policia portanto niio fe~ 
rnais do .qúe su3tentar os diréitos de um chefe 
de f$trnilia contra o m:i.o querer de su~ mulher, 
o aindllo assim foi muito moderado nesta pan~ 
c muito equitativo dei~ando a asso. mulher com 
que sustent:1l··so du1·ante a sua ausenda. 

O nob·1·e deputado censuroa ainda á maneira 
porque a policia procedia ás buscas nos domi· 
cilios dos cidadão~, e . declarou que taes buscas 
se fuziiio sem as formalidades legaes ; mas cowo 
nuo ap1·es~ntou p1·ovu. alguma que justificasse a 
sua assor~üo, de1xo de respouiler a futeis decla
mações. O nobre deputatlo disso que e1·a ucces
Sal·io I'Cspcitur o domicilio dos cidadãos como 
um asylo sagtado, etc. São palavras mu.it<:> bo
nitas, mas que nada proviio contra mim. Direi 
ontretanto pelo que me diz respeito,. que pare
ce-me tc1· ainda nesta parte ·ob1·ado sempre de 
conformidade com a lei, e que nunca tiye desejos 
nem intm·csscs, que me fizessem desYiar dos câ· 
minhos que ella me traçava. 

O nobre deputado accusou ainda o chefe de 
polici~ pelo facto· de >c r soltado alguns · pre~os · 
uo dié. quinta-feira santa; .e exclamou: .«Se esses 
pres,ós estavão na cadéa· de conformidade com 
.a l~i. não podião ser soltos pelo chefe· de policia, · 
c se . não esta vão não devião ter sido presos.· 
O nobre deputado deve porém !;llber; coino eu jli 
o disse no meu. ·primeiro discurso,. por o~iào 
das !utcis accusaçõcs que me fez a.nteriormente, 
que em uma cidade tão grande c importante 
como esta, não podem .·deixar de llaYer muitas 
priSões por suspeitas, e quo logo ·que se verillc.a 

a -r;<Jrd!ide, ou se fórma o processo do;ntro dos 
$ dJas. Jnare~dos pelo nos>o codig'l, os individuos 
presc~ ~u sao GOlt?s qtMnclo l!essi'io os motivos 
da pr1sao, ou contaouão pr(SOS até responderem 
pea·ante o eowpeten te tribunal. · 

O Sn. S.<sio lJon.~o-ro:- E~ses iodi'i'iduos !olâ<> 
presos para serem wltos na quinta-feira sllnta. 

0 Sa. F1Gtl!ln.t DE MELLO: - Está enganado · 
forão presos por diversos motivos, e forão soltos 
porque haviáo cessado essi!S motivos. Ora posso ser 
een;uraJo porque, t~ndo eu visitado a cadea n~ 
v~spera de quinta feira santa, ·mandel que elles 
fossem soltos e 1·espei tcl assim o. SU11.1iberdnde? 
De certo qu':_ não. Parece-m~ pois que ainda. 
esta accusaçao do nobre deputado é f11til c mi
sera\'~1. · 

O Sn. S.wA.o Lon,\TO: -Misero.vel õ quem pra· 
tlca es3es actos. 

O Sn. Pru:smE:\TE :-Ordem! 
O Sn .. l!'lol.lt;I\tA Dli: MELLO: --E, senhores, ~e 

nos m:us d1as se soltuo individuas que tinhiio 
ante~ sido presos, porque motivo, c~ssando as 
ca.usas da sua prisi'i.o, não serião elles soltos m. 
ve>pera de qllinr.tl.-fo.lira., santa? . 

ALém dis~o, sonho1·cs, este facto não ó novo; 
?S weus antecessores haviãa p1·atícado o mesmo ; 
J,ã n_? te!D-po do . Sr.: !lfattoso e em t empo do 
::>t·. S1qne1ra se tmhao dado ca.sos i"uaes. .Pelo 
~~~!lOS SiiO CS~S ~s tradiç~es que achêi na po• 
he1a, e que nao tmha mottvo nenhum p:na. con-
trariar. · · 

O nobre deputado disse ainda que cu· me jul
gava au.torisado a revogar posturils da camara 
municipal, e apresentou como prcva o facto de 
have: eu dispensado o5 tilburYs, can·os e mais 
velliculos de conducçiio, da obrign.Qão de trazerem 
lanternas nos lugat:es em quu houvesse illumi
na~iio ·a gaz. Sr. ·presidente, nunca me julguei 
autorisado . a ·revogar as posturas; conheço· qtta 
as postut·as muoictpa.es são verdadeirns leis, que 
de\·cm ser respeitaâas: e, ácerca do facto de que 
se Lrat.:a, quautlo dei um r:cgulamento dispen· 
sando os tilburys e mais vehiculos de conducção 
desta cidade, de trazerem lanternas ncces.as em 
certos l'lgares, foi por entender, á vista de pos
tums, qu" ·o ·chefe de p;)licia estava autorisadv 
a fazel-o, e em segundo lugar, po:· assim me 
terem •·edo.tllado muitas 'PCS$0 ,,. importantes c 
sensatas. 

P:tl"('cCu-me que essa llispensa et·a uma . neces
sidade publica qué convinha attendet·, visto que 
quasi toda a ciilnde se acha.Ya illuminadn a g"<lll, 
e que obl·igar es~es vehiculos a trazerem lanter· 
nas em lugares onde nada serviiio era um neto 
dcsneccssnrlO il. segurança. publica o .prejudicial 
aos donos desses vohi cu.los. Por conseguinte, ~e 
hoU\·e violação tlo posturas, n1i.o quero . enti'ar 
nesta questão, porque nfio as tenho B/}Ui parn. 
<lxaminM·, estou todavil\ p~rsu.adido que estàv:. 
no meu direito. Que impor~a que unu1. ou outra 
vez os c;~rro~ se tivessem abalroado nas lugares 
onde ni'io htn'ia il!uminação a gaz ? O chere ·d~ 
policia disto não é ·culpado, porquanto elle de· 
clarou no seu regulR.mento que os carros só erão 
dispensados de trazerem lanternas . nos lugares 
aoud10. h ou v~ssa illmninllçiio a gaz ; conseguinte· 
ll}ento nesses outros· lugarea de v iii:o trazer, lan

. terna,.;, e o de\'er da p0lícia e1·a. obdgal-os a. 
l'espeitar sua prC?pl·i~ determi!)ação .. 

O nobre deputado, continuan.do Elinda no seu 
desejo de atacar ao chefe de policia desta córté, 
declarou que tendo-se ex,tineto os tUulos de. re· 
sidencia., dos quaes a policia tira và um rendi· 
mento licito, el!o temia que para snbstitttir ess? 
renJimento ni\o se aprc·scnta~Rcm novas· alcavala~ 
pela ptolicia, c como tl.\1 eon sidcra \"ll o exigirem
se algans emol11mentos pela ututricllla, numera~.ão 
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· po!: carros, ele. A est.1 re~<peito devo deelara.r á 

c:an1arn quo taes etnolumento~ e~istent muito antes 
oie$5& extineçào dos ti tu los de resídeJWia, e qua elles 
!orão estabelecidos J!Qr uni re~lamento de um 
dos meus mais distinctos antecessores, o Sr. de
t~embargador Siqueira. e por virtude de autori
S3Ç.iio que lhe dera uma postura m•tnicipal para. 
r~ul.u- os servi<:<>s dos carros, tilburys, etc., rr.gu
lamento esse que foi approvado pelo governo. 
Logo, o actual chefe do policia nesta parte tam
benl niio · in novou cousa alguma. 

· Sr. preside nte, no exercício da policia desta 
~rte, .a cuja frente me tenho achado, sempre pro
;:urei obrat· de conformidade CQm as leis. O meu 
caracter, R pratica que tenllo dos negocias, o 
conhecilnento que todos têm de mim, yepellem as 
accu;a~ões de ,-iolenci:ts que o nobre deputado 
tem querido fazer-me. -

0 Sn. AUGUSTO DE ÜLIYEin.~ : - Apoiado. 
O Sn. FI<:H;EinA .oE Ml<r..r..o: - E admira que o 

nob1·e deputado quo se tem apresentado n~ta 
casa como acerrimo defensor dos direitos dos 
cidat.lãos, como um censurador de todos o~ actos 
do govemo, e dos seus agentes, como un1 novo 
Catao, que sõ deseja a e:tecução fiel das leis, 
sõmente ngora vieS$e levautar sua voz contt11. o 
,ehefoJ de policio., a quem não comprhncnta ha 
cinco nnnos ! · 

O Sn. 8-A.YÃO LOD.\T(l:-Qra pelo amor de Deus t 
O Sn. FIGUEIRA DE MELLO : - Porque 1·azão o 

nobre depll.tado nilo apresentou estes factos ba 
annos anteriores, lendo alió.s assento nest3 casa ? 

O SR. s.~Y:io Lou-ro: -'Porque não estava então 
na opposição. 

0 S!l- FIGUEIRA PE MELLO :-Ahi acharia O nobre 
deputado m ais Yiolencias. Rccêrra ao tcstemunllo 
da eiJade do R!o dP. Janeiro, e conhecer{L se o 
actunl chefe de policia e ,·ioleuto, c.u se alguns 
dos seus antecessores, a quem o nobt·e deputado 
preste talve~ elogios. 

T enho respondido. 
0 Sn. AUGUS'l'O PE Ü!-IVEIR.\ E OUTRO~ S&S. PE-

l"tiT.\DoS :-Muito bem. · 
Esta discussão fica adiadll pelo. hot·a. 

ORDEM DO DIA 

AnTIGOS APPITlVOS -~0 ORÇ.ül::~TO 

Continúa a discussito dos at·tigos ad.iith•os. 
Sito lido~, c apoia•los, e ~ntrii.o eonjunctamcnte 

em discu~si\o os seguintes at·tigos additi\•os : 
Do. 1• eommiss:io de orçamento:-" As despe

us nntorisadus por csl.ll e outras leis pt·omul
l(l).dn!f uo corrente nnno, sem n deereta~ilo de 
fundoo; ~orrcspondentes, ~cr11o ·pagas pelo11 mes
mos mctos notados para po.~amento das que alio 
contemplndns 'COm quanLia uetluida nas rubrico.s 
respectn•as. _ 

n Paço c!n cnmaro, 28 de .Julho de 1855. -Car
~ein> de Campos. -F. P. Santos. » 

« Os possuidores de escravos importados das 
~rovincias maritimas pam a cúrte paguáõ ao 

- fisco cem mil réis de imposto marítimo. Desta. 
·som ma será responsavel o eommondante do navio 
imJ>Qrtadol'- -S. & -Paula CandidiJ. » . 

« O govern•> ftca autorisado a despender até a 
·..quantia de cem contos com o canal do Ara_l)a
pahy em :r.raranhão. - J .. A- oo COS((L Ferre,ra. 
-Mendes de Almeida.-,-D. Francisco.-Santos e 
Almeida.- f"ie ira. Bcl(ort. » 
· " Fica o goverr:o autorisadQ a despender com 

a reedificação e dcc01-sç.lo do palaclo episcopal 
.to Marnnltão ate !\ quantia de vinte contos. -

:n. F•·ancisco. - Santos e Almeida. -Mendes <le 
Almeida.-Costa Ferl·cira.-Vieil·a Bel{ort. » 

" O ve!lcimento do Girnrgião-mór e cirur:;iões 
ajudantes do corpo municipal permanente da 
corte serà o mesmo que o dos offtciaes do corp<> 
de saude do exercito dos mesmos postos, empre
gados noe corpos da guarnição da côrte. Pica 
além disto autorlssdo o governo p:1ra augmentar 
o Teneimento dos officiaes do referido coti>o, com 
tanto que a somma total deste auginento de 
despeza. não exceda de quntro wntos - Paula 
Candido.,. 

" Supprima-se no art. 1• dos additivos a ultima 
pal'te que di~ -bem como os funccionarios, etc .• 
ntó o ftm do m esmo artigo. - Ca1"nei1·o rk Cv.•'n
pos.-J. A. Sal·aiva.'-F. Paula SantO$." 

« Ficiio · sendo applico.veis nos escrivães das 
ehancellarias de tod~ as relnçves do imperio as 
disposições dos ~ 1 o c 2o do al \'nr:í d<l 'i) de 
Julho de 1810.- S. R..- F. C- Brandão.» 

« Ficão is(lntos rlQ qnaesquer direitos de im
porta.çüo as macblnns, e instrumentos aratorios 
mnndados vir do estratigeh·o pelO$ agricultores 
parn seu uso, e bem .assim os objeetos alime•1-
ticlos e os gado$ que forem importados para o 
seni~o dn. lavoura c melhoramento das raças.
S- R. -F- (). BJYm(ltlo. » 

• A. disposição d~ lei de Outubro de 1S52, que 
mand<Ju pag:u- ao~ emp•·egados do. secreto.ri11. dos 
tribunaes do coinmercio ., que se lhes devesse, 
comprehende tambem os da junta do commercio 
da provincia do !línranllão.-Domingu~s Sil!la. » 

« Ficão isent.os do pagamento do ,por~ do cor
reio todos os jornaes que forem remett1do~ de 
umas para "utra!> provincias do imperio, e ·bem 
RSsim reduzidos á metade os direito~ ·que pa~iio 
os objectos empregados no uso das typograpb1as. 
- S. R . - Fraot.Cisco C. B•·andão. • 

« O goVIn·no é nutorisado a. nomear q11anto 
antes commissões compostas de medicas e enge
nh,;iros, afim de ctue dirigindo-so aos pontos do 
littoral onde s~ líajão manif~tado a febre ama
relia. e qualquer <•ntra epidemia, procedão a um 
est11do ciroumstanciado, realisando de accordo 
com as autorid!ldcs rP.specti,•as aquellas medidas 
de salubridade que forem mais ~rge11tes, prinei
palll'lente hospitaes com os prec1Sog eommodos, 
pllro. o que o governo mhistrará todos os au
xilios e recursos, que as mesmas hajiio de eare
r.cr.- S. R-- Góes Si'1uci1·a. - Leitae1 da C1t
lll<a. » 

" O goYerno ó antorisado a dispender até _n 
quantia de dez cautos de reis para r<;mover os 
obstaculos que se oppoem ã navegação do rio 
Mogy, na província ae S Paulo, dosde G11assu 
a~ a sua barro. no rio Par~ná. - 28 do .Julho de 
100\l, - SilM. » 

• O governo ftca. autorisado a adiantar oos em
pregados publicas as cntl'adas para o monte-pio, 
ilcscool.llndo-se-lhea a quinta pa~e dos ordenados 
ntó indemnisarcm os cofres do thesouro. -S. R. 
-F. Oclaeiano. » 

" O governo fica autorisaclo a ceder ã sociedade 
Allxilinil~>ra um telheiro l!i~do no campo de 
Sant'.A.nna desta eõrte, · que servlo de deposito 
pat"ll a illuminnçiio publiett, devendo a dita so
ciedade fundar alli um museu industrial. -F
Octama.w • .. 

u No art. 9• addilivo onde di2- nos arts. 12, 
1:3, H e 15 da lei de 30 de Novembro de 18!1, 
diga-se, simplesmente na lei de S!l de Novembro 
de 104.1 e 2l de Outubro de ISta 

~ Art.. Fica o governo autorisado a alterar o 
systema de arrecadação do imposto do sello es
tabelecido nas lefs ·de 2t de Outubro de 1813. 
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18 de Setembro de 1815, 15 de Junho, 6 de Se
tembro de lS.iO e 17 de Se~embro de 18:>1. 

« Ao art. 9<> aecrescente-se .:- podendo impõr 
um\1.3 até 1:00011000. _ 

'' Paço da eamara, 2S de Julho de 1855.-Cm·
.,.ei,·o de Campo$.-J~ A, Sa1·aiva.- F. Paul4 
SantO$. » 

« Art. J_,o O governo fica autorisado a dispen
der até a. quantio. do 200:000$ com as medida~ 
necessarias e eonvenientes para obstar em todo 
o imperiu à propagação da epidemia reinante na 
província do Par4, e com !!Occorros aos enfermos 
necessitados, dando de tudo conta ao poder le-
gislativo. -

« Art. !!.o Para acudir- a esta despeta é o mesmo 
governo autorisado a empr~r as sobras da re
()l)ita, e na falta poderá em•ttir &p()lieet:, ou fazer 
outra qualquer operação de credito que mais 
conveniente julgar. _ · 

cc Paço da camara dos deputados, em 28 de 
Julho do 18ii5. - F. A. de Aguia1•. - Carnei>·o 
de Campos.- F. Paula Santos. -Josó Antonio 
Scwaiva.- J), A. de Magalhães Taqu<1S. » 

« Fica o JrO\'erno autorisado a dispeU:der no 
onno financ~iro da presente lei, com o melhorn
mento d:>s estradas da provinc!a de Goyaz, vin~a 
contos de l'éis. - S. R.-P. Fleu1·y. » 

(c Fica .o governo autorisado a au:-tilifll' com a 
quantia de aez contos de réis a obra do hospi
tal de Laiaros, decretada pel11 assembléll pro
vincial de S. Paulo.- S. R. -Ribeil 'O de An
drada. - Hyppolito.- J . O. Nebias. -FCJ"l'eil·a 
de Abreu .. - Pacheco Jo1·dão. ~Barbosa da Cu
'>lha.- Carnei1·o de Campos.- F. J. Lima." 

« Fica o governo autorisado a dispender' a 
quantia de quinze contos de réis para a aber
tura. do canal do Varadouro, eotl·e as províncias 
de S. Paulo e Paraná, tendo em vista o orça
mento que. l>ara esse fim foi feito. - S. R.-An
tonio Candtdo. " 

Da 1• commissão dõ orçamento : -ex No artigo 
:ldditivo sobre a companhia do Morro -Velho, 
em ve~ das palavras de -um e· meio por cento em 
cada um dos proximos dous aunos; e de. um por 
cento em cada um dos seguintes - diga-se- de 
um por cento em · tada um anno. O ma: a como 
estil no ar.tigo. 

" Paço da- camara, 28 de Julho de 18.Xi.-Om'-
1lei1·o de _ Campo.s • ...;_Paula Santos.» 

O Sr •. Fa.us to do AA:ular:- Sr. presi
dente; direi algumas palavras para justificar um 
artigo additivo que _npreseutei ã. considert~Ção da 
caman, e que foi -tambem assignado pelo meu 
nobr~ coll~ga deputado pelo Paià, 

Este artigo âdditivo tem por fim autorisar ao 
governo para. mandar construir na capital da 
província do Pari um edificio apropria<l.o para 
o estabelecimento das educ&ndas que existem na 
mesma capital,. despendendo uté a · quantia · de 
60:0008. . . 

Não me soecorrerei, Sr. presidente, para apoiar 
esta disposi~iio que proponho, a considerações que 
poderia adduzir para. demonstrar que se os esta
belecimentos de bene1icencia · merecem em geral 
protecçilo, o estado deve· efficaz ·e directamente 
auxiliar aquelles que, como- o de que trato, tem 
pclr fim a ·S41lta e nobre m:issão de dal" azylo: e 
educação 11. infaneia desvalida, - vi~tto como prestão 
ao- esta.io am serviço real e muito importante. · 

Estas · razões a camara as aprecia devidamente, 
e muitas vezes tem dado disto testemunho au:ti
liando e favorecendo taes ·estabelecimentos. 
-Prescindirei. pois, de alegai-as para nilo abu

sar da attençãO da camara e· não gastar tempc 
inutilmente. · 

Devo entretanto informar á. camara qúe o esta-

belecimento das 'ed11candas do Par:!., a quem me 
refiro, unico desta natnt·eza que a provi::lcia pos
sue, e cuja existencia d ata desde o mea.lo dCI 
seculo passado, tem constantemente presudo n 
sociedade aquelle importante Set'\'iço de sustentar 
e wu.:ar meninas -orpbàs desvalidas, segundo os 
Iins da sua instituição. 

Quando tive a honra de ser presidente da pro
virieia, dando a este estabelec1mento a attenção 
e solic;itude q UCl merece, tratei de examinal-o por 
mim propio, e tenho o praxer de assegurar_ á. 
camara que o sett estado é o mal$ satisfaetorio ; 
que nelle são acolhidas, e recebem uma apurada 
educação moral e· religio;;a, mais de oitenta me
ninas -; que ::toza da maior reputação na provin· 
eis ; q!le é finalmente digno de toda a proteeção 
do p<>der legislati'l"o e do governo. 

Mas, c:>mo dis~. prescindirei dessas razões 
geraes, muito attendi\•eis por certo, mas que são 
applicavcis a todos os estabelecimentos de identica 
natureza. Apresentarei razões do justiç.a, razões 
que demonstrii:o que o auxilio q ne o es~-ndo pres· 
tar a este estabelecimento não ser~ mais do que 
um principio de pnga-nento de uma divida sa· 
grada. 

Em fins do se.cu1o passado,_ entendendo o g()verno 
portuguez que era convemente a extlneçiio d.> 
convento· de Merecnarlos que existia na p rovin
cia do Pará, e bem assim a suppressão de alguns 
canonicatos e beneficios da cathedral da mesma 
província, solicitou para esLe.fim uma bulln pon· 
\iftcia com a declaração de ser- applieado o pro
dueto dos bens que possuia esse rico con'\'cnto, 
bem como a import::mcia das economias que re
sultavão da suppressão dos aitos cargos, á sus
tentação do estabelecimento de educandas a que 
me refiro, e l:>em assim de um seminario, e de 
um hospit!ll de c!lridadc. 

Annu!ndo com cffeito a. Santa Sé 4 solicitação 
do governo portuguez, permittio po:.r uma bulia 
a extincção do convento com as condições refe
ridas, e tendo-lhe dado o mesmo gove•·no o 
respectivo beneplaC!to, ordenou ao governo da 
província a sua. execllç.t'to determinando que, 
extincto o convento fõssem arrecadados todos os 
bens que lhe perl.encião, e sendo aliena.ios alguns, 
fossem os outros conservados e postos em admi
nistra.;ão recol·llendo-se o que prodmissem a um · 
cofre espeei~l, afim dll ser a.pj?lica.do âs despe_
zas que . ex1giss9 a su_;;tentaçao dllquellcs pios 
estabelecimentos. 

Foi cumprida ·a primeira parte dessas ordens, 
mas não R seg11nda. Sequestrados todos os bens 
do convento, foo1o encorporado;; aos proprios 
naeionaes, creou-se para elles uma administra
ção e um oofrc especiaes ; porem nunca se deu 
aos dinheiros que a este se recolherão o destino 
que !oi ordenado pela bulla e pelos decretos do 
governo portugucz. _ _ _ 

Sómente em 18~ o governo imperial; sobre 
represontaç!ío que lhe foi dirigida pela adminis-
tração do estabelecimen to de que trato, ordenon 
que lho fosse prestado. para suas despezas a 
quantia de· 2001! annuaes ; o que com e!l'eito teve 
lugar, mas tilo sómente até o anno de 1886, em 
que cessou em consequencia da divis!io da renda 
geral e \!.rovineial. 

De entao em diante continuou o estabelecimento 
a ·ser sustentado unicamente â custe. d ôs cofres 
provinciaes. - -

Em 1815, JXlrêm, baven-do ontra representação
em que se fizetiio ver us r37:ões de jttstlça que: 
assistião ao estabelecimento, -o ~e r legislativo. 
sobre um parecer da commissão de fazenda desta 
cama~ reconhecendo a pt'ocedencia de taes ra
zões; concedeu-lhe a prestação da quantia de 
2: OOOS aunllallS, que desde entlio tem figurado 
no orç~mento · do ministerio do imperio ; mas 
sendo esta quantia insignificante, em rela~ão ás 
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desrezns orJ.inarias do estabelecimento tem e.'!UH 
coo~iuuado a pesar s"bre os cofre-.s I•rovinciae$. 
Pe~o licenr~ á cama.ra pnm ler a. õlltim:-t p<>rte · 

cla.quelle . parecer, pois quo ahi se acbâo dP.\·idn· 
1nente cxpostus ~ aprccJadas todas essas razões, 
c demonstrado o direitn quo tem o n1csmo esta- · 
belccimento n mn tmxilio efficaz do go\·omo como 
pagamento de uma di\·ida para com clle, :i qu:l.l 
não se púde eximü·. 
. « Examinando li commiss1\{} os docnmc11Los {li!), 

\'\i <lellcs n existcnda da bulln pontificia., li do 
m·iso 1·egio que lhe outoq;ou bcneplncito, da sen
ten•;a d" nrct>lJispo de Lacedemonia, e aviso rcgio 
que os m:mdou ~x.:cut.nr, c em virtudê dos quaes 
forão extinet~il o:> supr(ldit&s ce>aventos e ho,;
pieios, .: ~uvprimiuos os lu;:;nrcs dl\ e-ntl•odml, o 
dcterminndo que se empregassem as eco11omins 
feitas cCim os ltlf;t\t't'S, e o product-> da v·cnda, 
ou o.ner•dnmenoo d .;,s bens do com·ent.o em num ter 
os estnbekcimeatos pies a que se refere n pctiç.'\o. 

« Consto. mais dos documentos qui; r.xecut:tdll 
a bulia pontificin, c ordens nn ··parte quo o•·dc
nn,-,, n extineçâo c suppt·cssão, ficon nos cofres 
::\nnunlmcnte a tJnantia de I :28C$, em que im
nortn\"ão as · congr n:1s <los lngarcs ·s upprimidos 
;In cnLhedrnl, c crltt~"u-iio como producw <la venda 
dos bens do convento extincto a quantia de 
li4: !OOSl::lú, c que .pondo-se em ndminist-rn~ito os 
bens que se julg. ·ti não dewi· vt·nder, tinha entrado 
pnrn os cofr~s publicos :.té o nnuo de lSlO a qunntin 
u~ 23"~: 59S$7iu, e:.:islin<1o :~.inda c ntó hoje algt\Ul::l.S 
fnzcndns de gndo Cóhl casas, torr::~.s, ~ n111is uc 100 
escravos. 

I 

" Con:>t..'\ igualmc;nte que n~nlmma dcspezn ou. 
applicD.~ão em l.tencficio dos c~talíelocimentos pnm 
qua sn tinluic mandado npplicm· os b,'ns c eco· . 
nomlns d<lS lugal'B snpprimid<>s, se tinha feito 
ll.té o anno de 1$16 ~ <!UC, havendo o decreto 
d'el -l'éi de P01·tugnl t\~ !H de Mntço de lS:!$ 
o'rdenadn n prestnçiio an:'lual <lc 200S em beneficio 
du"casn elas meninas oüucundas, tcYe esta I ngnr 
:ité 1&16, em que po1· aviso de 8 d•1 Agosto se 
tnnndou de novo qnc o pt·csidentc ll:l ut·ovinci:& 
<J'espcnJc~sc com o c~tnbclccimen to até 240)000 
mc·nsaes na bypotbeso de haver~m 80 ;ufcli7.es. 
oo·Jem que nlio tévc intcim execução po1· fultt\ <lo 
n.cios com que lutnva. o thcsouro da pnlvinein, 
o liCill nind" (.cve nndamcut<l a!gulll a pr.>po:oto. 
do ministro dos ncgoc:ios do impcrio, qu11 em 
o·clntol"io na S<lS"<ii> de 1837 lembrava dcYcr-s!l 
f:tzcr edificar nmn cusa pnm rcsidenci:>. das mc
ninns, c ,·otar nesse anno n qunntin de 3ó:OOOSOOO. 
· " De l•>do o C»posto resultO. que nüo tem tido 

n o.pplicnç:to devida. os bens Jo e::.:tineto com·cnto
1 e que o estabelecimento das educandAs do P ar:\ 

tem direito n se ll.oc conceder umn pre,;toçiio nnnunl 
p:O:rn sua mnutent;n. qttc rleve sn.ltir c.lo p1·odncoo·· 
'lue ttont dndo e po<.letn iiar nqncllcs bens etc ... »· 
. Foi em consequenci:r. dcsl<l pnrecct dQ. comm!s· 

:São !J ue se votou a pre:;iuçiio annual do 2:000/1 
para o dito estabelccimeoto. 

,Ora, v~ n cnmara. q•1c o producto daqnelles 
. bens, que furõo e,u pno-te alienados o em parte 
i~cot·poyndos nos proprios nncicnaes, pertcnctnto$ 
AO extmcto convento dos Mercenarios do Pará, 
nllnca te,·c o destino qHc se lhe devia. d,.·w em 
vir.tude da condição com qu~ teve lugar a ex· 
t,i_neçllo do Nferido con>ento. Vê tambem que já 
em 181G, além da quantia de 6l:()()()S em que 
tinha Jmpot·tado n v~nda de l!:lrte desses bens, 
e..'Ci.sthl no ecfr~ especial que fvl crendo a qunntlo. 
de 2:1'2:0005, importanci:l. do rendimento dos. bens 
!'J.ue foriio eonser.,·ados, constnutes dai tres gran· 
(Jea fa?:endas que fiel\n1o pertencendo ao estado 
na _ilha de Maraj-), faze~1dss qu<: llinda possaem
m:us <le cen1 cgçra'"'>S c j:(rnnde porção de gudo. 
Accres~eutarci fin."llmcntc que, a~élll. dJsto, con
senou tnmbem · o (!&fado o magnífico cdiftéio do 
eon vento dos 1·cligiosos, sito nn capital da pro-

vincin., o qunl fo; destinado e tem a tol hoje scr
Yido po•·n alfandega c qu:u·teis. 

Ora, se já no :rnno ..te 18IG existia em cofre 
a anolt:lda •ruant!a de perto de 3lXI:OJO,~, $C tem 
scmpt·c continuado a prodtlZir rendas ns tres 1:1-
zen.i\(S de gado referidas, ·vê a camarn que 6 
qu(lst. nenhuma. a ~?_arte destes rendimE-ntos quo 
tem ttdo a appltcacao qne lhe foi mandada dat· 
pela bulia e· pclo_s decretos do governo p<orluguez. 

Put't\Ce-me, po1s, qu~ nestas circun1stancins o 
podido quo fn~.o da pequena sornma do OO:OOOS 
paro. oeconer-sc IJ. urgente nece$sida.:lo <.lt~ se 
construir •:m eJ.iíiclo onde cxistn o estabelcc:i'
mcnto, ni\o ó cxtraordinnrio. ante~ ficn muito 
úquCtll daqnillo a que o estadv é obri"àdo t>artt. 
eom o mesmo estabelecirncnto, em virtude de con - . 
di~ões expressa ;; c determil!ad·ns nos netos qnc 
m~od:\rào_ incorporar os· l'{)fcrhlos bens nos pro-
pnos n~JOno.cs. . 

Lisongelo-me, portanto, do cspe1·nr que a ca
mnrt~ c o nohrc mini;,tro do. !nzcndu accitari\03 o 
nr tigo que t~1·c n honl";l de en\"hu· n mes.~. 
Apre~entnrei ag01-a t:unbc.n, ·sr. presidente 

outro nrtigo aditivo. · ' 
As notiê ins que acnbiio de che::;nr da p•·o~i n

cio. d • Pnn\, · c que referem o est."'td.l des!!Taçndo 
c1n <]llC se nchn ·essa provinciu, ·victima ~c uma 
fat..'ll epidemia, que se rlfl•) está aind:l perf<? itn
mcnt.l e:1rncterisada, e igual em seus tcrri,•cis 
~ll'eitos ti clwlel'ii mol·bu.~, e qne -tendu jio tnons
llOSto QS limites da capital onda a prineipío so 
ncha.,·n circumseriptn, tem j:i in\':tdido parto do · 
inte,·ior da província. c nmoaça, in,'ndíl ·a . intei
ramente ; essas noticms, que não po,lom deixnr 
de impo·cssionnr-nos c puugir-nos profundamr.nte, 
torn>iO ueeessnri<~.s n.s mnis ellicnzcs m<!tlídas · da 
pnrte do RO\'el'llO, para que ll1iO só se procure . 
tülh~r o progrc;so desse tcrrinl mnl, mas ainda · 
se pr~ste~ ~~ llOpula~ii.o os soc~ori·os. de . que 
necess,ttt,ml nomndc>-lhe os· seus c•·ue:s sofi'run~n tos; 
soccon•.IS qn~ de,cm t:lmbem estender-se a sttp- · 
pl'imcnto do .-iv~res, poi~ que scnd·> } n <>xtrnor
dinaria a sua ·ct\r.::stia rm capit~l; é de rcce!ar 
que _os h~rrores da fon~e venfti'i.o unio··sc no fjue · 
a eptdelm:t· te_n\ produz1do.· 

Sendo) · a o mesmo tempo urgente que o g .wcmo 
empregue todas ns providcncins convenientes afim 
do p•·~~t·vat· fJ resto do· imperio do mcs1ioo tia; 
gello, visto como é .fórn de dm•ida que tende 1\ 

· prop>tglll'·se. tenho a honra de propõr t\ eom:idc
ração d':~. camara o seguinte arbgo additivo, para , 
que, :\ semelhanç..'\ do que so prnti~ou por occa
sitio da invttsão da epidemia da f'ebré amlll'ella 
em 1S50, possa o. goYerno de5pendei· · com · tnes 
1ncdidas o pro·\'idendas na. proYincin do Pará, c 
em qU:Msquer outras, nté a· quantia de· 200:000,~
(Le. ) · · 

· PtÍrcce-mo do uio ob\"ia neces$idadc cst:o dis-
posiÇ11o, guc ntio me dcmorat·ei em justificlll-u, 
e me lhntto a aprcscntnl-a. 

O ~ ... · Y>la,rquc:r.: 'd<> Po.r~,a. (ministJ'O da 
{a:enda e p••eside>Jte do ~o·>~selho):- S1• • • pre3!
donLe, \'OU pll$Snr· em bro\'e N'-'ista us· emendas 
l1 artigos addith•os- offerecido•• _afim de emiltir , 
!•·ancamente à camara . a· minha opi tliito . sobre 
elles. D~sde jú, -Sr. presidente, . dcclnfO porém 
que a,; emendas Ot\' artigos additi\•os .apresen
tados pelA eommi~são me parecf-111 dignos. de ser 
approvados, entendendo .todavia quc_.nlguns · de- . 
poig tle ~pprova.dos d~vem fa2er .. pnrtc de . reso
ht.ções- sep~~.ra.d9.li, _ de~;ta.cando-os do . or~amento 
para que est~ não vá .para o senado fõObrecarre
gauo ..to nmterias estranhas, que · nito dé'iem ser 
comprcbendldas em se!llelhantc lei, . ta~ como . 
as que eon~m os artigos de n. 4 . até 7 inclusive. 

· . O art. 2-; da commi&<ão . diz quo- todas ~ 
vendas a e bens de raiz · exeedentes.de. -20-JS seri.o. 
feitas por escriptura:pnblica. sob pena ile .null,i
dnde. - Cumpro $3bco· do que ·dat.'\ deve vigorar 
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esta disposi~ão: naturalmente, a nã~ baver clau· 
sula expressa, deve-se -entender que vigorarA no 
anno .para que 6 d.cstinadn esta. lei. Neste caso, 
.se. a providencia é necessaria, perderia o valor 
dado :a essa de[i!rmlnação. Se por ventura ns 
escripturas -publir.as só pndllssem ser feitas pelos 
tabe11iiies, ú:lo julgaria eu que o artigo devesse 
Sl!r approva.do, mas como · os escrivães tlc paz 
podem lavrar tambem taes escripturas, não du\·ldo 
aceitar a emenda da commlssao. · 

Entendo, Sr. pl·esldente, que cumpre iL cnmnra 
ser muito restricta nn approvaçiio dos artigos 
additivos que lhe forão apresentados; pois que 
a maior parte delles tendem -a nugment.nr as 
despez!l.$ publicas ; e os nobres deputado~; devem 
sem duvidn estar convencidos de ·que nlil) hn 
larg;•s e sobrll$ do r.occita p.a1·n q uc se possa dar 
e.:.eeuçôo n semelhantes emendas. ·rodos nós es
tamos informados da calamidade que actualme ntc 
soare n província do Pará com a epidemia alli 
reinante, epidemia. que já ·tem feito um grnndc 
desfalque nas rer.das publicas daquello. provinda: 
e tal que da com11ar-ação da renda do moz. de 
.Junho com a de· Abril 1·~sultn uma differen~~· 
pa.ra menos d!l metade. Os cofres daque!la pro
víncia · que abundavno de dinlu:iro estão em ne
cessidade c p~nuria, p edindo.-se já da!li soceorros. 

E' Igualmente, ~<enhores, posslvel.qne, quaesquel· 
que sejào os esforces que se · elllpreguem para 
combater a. epidemia, el~a se prop,lll.e por t oJns 
.as provmc1as, e· os efi'e1tos hoJ,e· sent,dos no .Paró. 
se reproduziruõ por todas aquellas em .qoe · o 
fiagello appar,cer. A ronda publica diminuirá, 
as entrndas de n:J.'riOs hão dP. tambem diminuh·: 
e se j;\ o Par{,, a ntes de. haver chegado aos . 
íliffereutes portos da Europa e ·da Arr.erica· a · 
noticia. da epidemia que a:lli reina, tem sofi"t·ido, 
c a sun renda decresceu de mais de metnde o 
que.' .se deve esp~rnr depois de chegar a esses 
pontos a ncticia ·do que- se passa naquella pl'O· 
vincia? E isto seguramante é npplicavel a qunl
.quer parte do lmperio que por dcsgra\IL · fôr 
accotriu1ettida do mesmo ftagelio. . 

Creio pois, Sr. presidente, que o unico ang
mento de despeza necessario ê o que ti\·er. por 
:fim · bahilitar o governn para eo'!lbn~er a epidemia. 
po!' todo;; os_ modp~ que n ~>eoene•a aconselha c 
a ·bumanidnde. · reclamo.. (Mu~tos apoiados.) En
tendo porém que uma tal medida, embora np
provada nesta discussão, deve tambem íru:er 
parte .de uma lei em separado,. porq1te convém 
que semelhante antorisação _vigore de$de j;\, 
{apoiados, muito bem), e não no. época em que 
esta lei tem de ser e:xecutn.ds. - . 

Niio. me parc:ce, -Sr. presidente, que as. outras 
emendas possão · ser. comprehendidas nas clreuin
standas da que acabo de apontar; sem cmbal'~o 
farei excepç1io daquellas olferccidas pela commls
Bito, que não ·tendendo a augmentar a dcspczn, 
nutorlsiio o governo .a regular melbor a cobrança 
dcl cGrtos impostos. . . .. 

A primeira emenda que aqui se apresenta é a 
que reduz progressivamente os direitos de minera
ç(!o da companhia do Morro. 'Velho até :ficarem 
ex_tinetos dentro ·de certo prazo. Parececme, Sr. pre-· 
•idente, que h a .algt.l!llll. j llstiça. da pnrt!l dessa 
-companhia em 1•equerer a reducção dos direitos, 
ou roesm.> a - sua extineção; mas não . posso del· 
l<jll' de declaro.r ·quo · semelhante redueção nas 
ci:reumstancias actu'aes do paiz : tambem · nlio · se 
pôde fater. -<Entendo· eomt.udl)·:que em uma re
.soluçllo separnda pôde a camara · autorisar ll' ~x
tineçio reoúeriJa~ dentro _do .prazo de -cinco an
nos, diminuindo-se annuahriente 5 % na impo-
si~o. l . . .. . 

Ha uma emenda que autorisa o . governo- . a 
lazer todà a des~za . nceessarlR ·para a prompta 
reali118ÇAo do 'melhoramento ·dll porto ile · Per
nambuco,· podendo para· isso P.lrecu:tar M opern
ii(ies de credito que julg11e mais convenientes. · 

TOYO 8. 

Se n dcspeza que tem de fazer-se com essa 
obra. ti~·er de snh•r da r éceita. ordin,u·:~! . julgo·a 
nas mesmas cireum~tancías do outra,; des.pei:as 
que_ condemno. So o. corpo legislativo p<w~m se 
resolv.,.- a fazól-a por meio de um ·cú olito e:t
traordinario, J>Qr omissão de apolices Q\\ por ou
tro qualquer meio, entll.o resta-lhe sômeui.C ua
minnr se semelhante obtn deve ser levada a. 
eiTcito em pouco temro, ou s e póde continuar a 
fazer-se meramente com a :consJgnaçiio que cos. 
tuma. a t_r:r todo,; os annos. De•xo essa upreci~
ção mten·amento ao corpo legislo.tivo, tlcancl1> 
porem_ e;;tabelecido que de fõrma algnrna a con
sognaçno poderá ser nu~entada, se o t iver de 
sor pcln receita ot·dinarla, . · 

«O sovemo mandará. construir na capital dt\ 
provinda d? P11rá um edlticio apropriau~ · pnm 
o estallelec,mcnto. de educandas da mesma capi
tal, despenJendo até a quantia de 60:0005. ·" 

. Já declarei que approvava a. idéa de se a:u
torisar o govcmo a fazer todas ns despe:.:as para 
a~nrlir lo. epidemia na província elo Pórâ ; mas 
nao posso dar. mco1 assentimento a esta eoneutla: 
11quelle au,.ilio ó indispensavel, este nào ·mc pa
rece necessario. Q estabelecimento de ql.l·c se 
trata é provincial ; c a pa·ovincla. do Parú tem 
uos seus cofre~. que não pódc g>.1sta1", a quantia 
de 400 contos de réis; o 11ue d_eixa Yer gue a 
~;>rovir.cia tem m eios mais do que suffieientes.para 
Jazer esse edificio, se é quo delle cnrcce. 

E' cc•·to. q11e a epidemia-reinante nctu'nlrnente 
nnquella. provincia fará com que se gaste gran
de porte desse dinheil'o; mas tambem nn:o é me~ 
nos certo que durante esse flagello nã.> será -pos
sível que as obras pü.blica.s continuem eom-· a 
mesma actividade e força, tendo n.ri.turo.lmente de 
ficllr .Paradas. Qu!lndo porém· -melhorar o estado ·sa
nital·•o da pro\·inoia, o especialmente da _capital, ·é 
provavú que melhorem tnmbem as rendas. ela pro
vincia. Em tndo o caso creio que no ~overno 
geral não cabe fazer dcs~zas r.om nm estabele
cimento provincinl. (.Apc.-.actos. ) 

" E' autori~ado o goyerno a despend~r com a 
decoração do pa\acio archi-episcopal da Bahia. 
10:000$. n · 

Pe'n•o q_ue a respeito d~sta l.'menda se dão ns 
mesmas c•reum~;taneias que acabo do expõl' so-
bro n antecedente. . 

" As eon:p-uns dos Tigari.:s · collados do blspadl) 
de Go\"RZ ncnc el'evadn;; n -iOoS ; os encommen
dodos ·poróm ftcilo percebendo as mesmns '1 ue orn. 
pe1·cebcm. " 

Nem todns as eongruns síio iguae<~ ; ha· paro
cbos que tem GOOS, bo. outros que tem 400/i, eh: 
mas nuo ~o só os parocllos de Goym; que tem 

- menos de -lOUS. 
Parece-me nlóm disso quo para a medida ser 

justa devia se~ ~era! (apoi<lclos),. e d.esde que se 
ni'io pódc fo.zer asto joi, pcn-.o que se não deve 
estabelecer umP. cxeepçno a favor dos paroch{ls 
de que ínlln P. emenda. Demais, es~o c>bjecto 
devia ser tratado no ministerio a que respeita ~ 
era no ministerio da justiça que se deviii.ó con
sign'ar as sommas necessarias para o accrescirnl) 
destas dcspeza's. (.Apoiado!.) . · 

O mesmo direi· a respeito dos vencimentos. dos 
lentes de tllc?lo~ia do~maticà e de ·moral .dn ca
pital da p'rovlllCta · de ::;. Paulo. . 

« As apoliccs · dos -emprestimos -até o p resente 
·.decretados pela assemb1éa legisláti\"a. prortncia,l 
do Maranhão gozaráõ dos mesmos privilegies de
que ~ozão as da· provineia do Rio de Janeiro e
de Mmas-Geraes, pelas leis na. 817 e 514> d.e 21 
e 2S de'OLltubro de ISJ.3 e lS.S. » 

Não se tra.tando de ·augmentar a de~za· ·pu"
b\ica, mas apenas de conceder ãs apolices pro-. 
viocia.!s o mesmo p~ivilegio de que gozão as 
geraes, privilegio que já tem sido conc&dido a 
algumas provineias, não me opponho á adop~ão
desta. emenda. 

4l 
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• O go..-crno fie!l autoris,l1o para. conce.ier aos 

collegios de instrueçào ·secundária estabelecido::; 
nas eapitaes da$ províncias com as mc;;mas con
dições e plano de esttido do collegio Pedro li, 
as mesmas vantagens· e ·direitos que por lei conl· 
petetn ao mencionado collesio, comtauto que os 
presid.!otes de pro..-iocia SeJit<> autorisados pelas 
respecti'l"as assembléas pro'l"inciae> a solicitar do 
goyerno geral est:~o concessão. » 

E11 creio que o meu colJeg& o Sr. ministro do 
impcrio jti disse o que pensa· a. este respeito. Julgo 
que, para ·que taes certidlie:~ pudcs;cm ser dadas 
aos a lumnos que frequentassem esses collegios, 
Seria preciSO que O goYeruO tivesse nell~S inspec• 
çâo. 

t;,.. S>n. DEPI:T.U>o;.:.... Tem toda pelos presi· 
dentes. 

O Sn. :\l.mquez DE PAiu:>:.\. :- Sçrião sempr~ es
tabelecimentos pro"<" inciacs, os exames e appro
vações seriào regulados pattls leis tlrovinciaes, 
assim como os provimeníos ; emlim, s endo os 
estabelec:mentos de iustr11cção superior sujeitos 
ã inspel:.Çii.o do go\·crno geral, não devem ·ser 
adruitLidos a c11rsar aquelles ·estabelecimentos 
senão os :ll11mnos que ti\·erem os preJ?aratorios 
necessal'ios. Esses exames devem S 31' leitos por 
empregados geraes, 011 se.ião os · que se ach:i:o 
nos cursos de S. Paulo e O linda, ou sej;Io os do 
collegio de Pedro ll. 

Quanto ás pessotiS que estudarem nas escalas 
estabelecidas pelas p•ovincias, creio que. n ão devem 
ficar dispensadas dos respectivos c~amcs nestes 
estabeleclm~<nt.os; entretanto, r efiro-me inteira· 
men~ :lO que diue a este 1·espeito o meu collega 
dos n cgocio3 do imperio ; c em todo o caso me 
parece que é e~te um enxerto q~e de moda algum 
cabe na lei do orçamento, e que. por h so deve ser 
s.eparado della , ainda mesmo quanda a cama1·a 
julgue con'l"enicnte a:loptill-o. (.4poiados.) 

<< Fica o goYcrno aulorisado a mandar paga1· 
n Manoel Antonio Bastos Ratclill o ordenado de 
carcereiro da cadco. da viUa ào Pilar, nJl provincia da 
Parahyba do Norte, á razão de 100$ por anno, con
fsrme o se11 pro\·imento de3de o 1•· do J aneiro 
de 1St2, continuando a ·pagar esse Yencimen to 
como aos mais empregados da mesma ordem na 
referida província. » · 

Não sei, Sr. presidente, se com cfl"eito o the . 
souro é deYcdor dessa quantia·; portanto não me 
posso pronunciar· a este respeito ; mas entendo 
que so fosse liquidada esta di\'ida scrin nccessa· 

. ria uma ,·otação do cot·po legislatiYo. (.Apoiac!os.) 
Yej<:> além disso quo se manda pngar a este in· 
di;-iduo os ordenados desde 181::!, e por conseguinte 
que cumpre exaalinar se p11rte deU~ nil.<~ está 
prescripta. (Apoiarlos.) · 

« Fica da mesma. sorte nutorisado o goYerno 
a_ apa;entn-r no. fót•ma -da lei, no l11glll" do carco· 
reiro d11 cadea da villa do Pilnt', pro,·itlein. da Pn
rnhyba, ~ Mnnool Antonio BCistos UMelin·, quo 
tem servtdo 21 aanos. " 

Parcco-me que este cu·til;O nilo está com·enien
mente r edigido, pois que nuo ha ·lci.nlguma sobre 
nposentadoria dos carcereiros, e se hou v~sse e seu· 
sada seris:~ a resolução que se ~:~ffercce (apoiados\, 
s·csoluçãó que -em todo o CllSO é . estranha á léi 
do arçnmcuto. (Apowdos. ) . . . 
· Appro'l"o completamente os · artigos additivos 

apresentadvs. p~la_ commissão rcspectiv.a,. e veje 
que essa commu;sao se prestou a supprtmtr parte 
do art. 1• om atteni)Io .:is raclamações dos Srs. jui· 
zcs de direito. llo'ão duvido, Sr . . presidente, da 
~nveniencia de adop~r-se esta medida, Yisto 
que dia parece ·l)ncontrar opposiçãa da parte de . 
alguns Sr~. deputados; mas não c1·eio que os 
motivos por elles. 11presentados para justificar a:; 
suas opiniões sejào procedentes. Eu creio q11e os 
membros do poder judiciario podem ser multa· 

d o•. e s3!frJt· me;m'.l p 1na;· administrativas seDl 
offensa de su:s independencia. 

Pe·rderá o membro do supremo tribunal de jus
tiça a ~ua independencie. po,-que o fi.scal da sua. 
freg11~zta o multa por violação das p~sturas '! 

Ux Sn. D&t>UTADO : - Entiio·á elle simples eida· 
dão e niio magislrado. · 

O Sn. T<~.QUES :-Isto até V. Ex. póde sofl"rer. 
O Sn. ?!iA.RQuE:z DE P .a.n.L~.t :- Se os Sr$. jui?.es 

de dh·eito, se os Srs. j11izes municipaes J?ela. dis
Jl()Siçilo de qu.e se trat.'l. perdem a sua tndepen
denc.ia, então já a Unhão perdido, porque qual
qu.er eollector estâ autorisaclo a multai-os em lOS 
quando derem ·sentença sem estarem sellados os 
autos; en~il:o jiL a sua independencia foi atacada, 
porque o chefe . 9-~ qualquer repartição tettdo no
ticia de que alguM âos ::>rs. juizes proferirão sen
teuçti. em autos nll:o sellados poderá multai-o na 
quantia de 10~000 .•. 

O Sn. 'fAQUES :-E' regulamento do thesourol. 
O Sn. l\f.~onQOEz D:E P.uu.x.\:- E' regulament:> 

qne está em v igor ••• 
U!ll Sn. DEPo:r.t.oo ;-QU:e se deve t•efarmar. 
O Sn. M.u~QuEz DE PAR.~~.l :- .•. e quando o 

governo foi autorisado n fazer e>s9 r agulamento, 
foi t:lmbem autorisado para impór penas. E por
que se deve reformar? Qtial o modo do exerctlr a 
neeessarla ftscalisalião a este respeito ? Qnem fis
calisará isto ? 

O SR. LcrTlo DA C1pm~ :-A autorid:lle comp~
tente. 

O Sn. }ihi\1UE2 DE P.o~..tu..'(.i., :- Quem é a o.utori· 
dndc competente ? 

O Sn. LEn:lo D.~ CuxfrJ. :-Logo dir~i a V. Ex
O S.n. l>l.~RQt:Ez D~ P.Ln ... .,..t ,_ Nilo julgo que 

podem ser competentes para liscalísar ~ arreca
dação dos imp<.~stJ~ senão ll$ r epartições fis-
caes... · 

O Sn.. LutTiO D.l Cuxtt!t. :-·Por outro meio, ttão 
assim. · 
• o Sn. l\1.\nQuEZ DE P.t.n<~.Nl: -Senhorçs, todas 
ns · p~n~s . se pado1·áõ . impur sem. embaraço: ~m
tanto qu~ se iiiga-sa:lvo .:.:. '··sL·s. juizes .de di-
reito. .. (Riso.) · 

O SR. TAQUES :-Os tempos niio sio aquelles e m 
que V. Ex. servia. · - . . . 

U"a ,·oz :-lb Sl'llndc dil!~renc:1· 

O Stt. !d<~.nQc~ Dt\ P .. uuxt :-Quando principiei 
11. minh11 cal'reirll os magistrMos presidiã~ ás 
c.amarns muuicipacl!, o.rrec&daviio decimas e -dif
ferontes iu1postos, nilo podiil<l mesmo servir em 
certos luga1·es da magistratura. som a.prc8entar·a 
sua cortliliio de 11orrente com o theso11ro; ·por 
consoquencia CSS()S tcmpo3 nito erão mais favo
nt\"CÍI do que silll os de bojo. Ntlo sei a que venllilo 
esses temP9S, por(!ue a este respeito tinhlllllos 
obrigaçoio de ftseali8nr (meamo em alg11na cadoS 
fazíamo~ doJ eollaetorcs), de fisealisar a nrreea· 
da~o dos impostos, e não p odioinos servir novos 
lugares sem apresentarmos as certidões rle co1·· 
renles com o thesouro e thcsourarias •••. 

O Sn. MELLo FJUxco :-E rião tinhãO 2:iOOJOOO. 
UMA. voz :-C.:>mia~se "nesse tempDccom a decima 

parte. 
o Sit. MA~QUD: Df: p~'(.i"; -:- Tinbiio msooo ... 
lm sn.; "DBI'UTA.DO. :-E . a: moeda em a mesma? 

O Sn.. ' 'MARQL'Ez: DE P.uiA~.l :..:..Não era, de certo. 
. A emeada ret11i.i;~à · aos· v.incimentos do cirur
giã~mór,. cirurgiões ajWlaiites; e "oftlciaes do cor;po 
municipal di~ rcspeiw· .ao· iliinistei:-io ira. ·justiÇa ; 
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em preciso ter-se ancmentado o algarismo ~onee-
dido. · 

Qnanto is outras emendas, fique a ea.mnra 
entendendo que todas aquellas que tendem a 
~u~ent.ar a despe7ia 11~ tem o apoio do. minis· 
ter10, salvo, c:omu Já dtsse, a que é relattva ·aos 
aoecorros publicos, -á.~ despezas necessarias para 
impedir n ~ropagaçiio da epidemia 1-einante no 
Parã. (Apoiados.) · 

O Sr. Lo!-.ão da. Cu.nlu>. :.- Sr. 'presi
dente, logo qu.~ tive noticia da existencia do art. lo 
doa que estão em discussão apresentados pela 
commissfio, ·resolvi-me a: tomar a palavra para 
oppOr-me á. adopçilo ·de:lse artigo. Hontem, qunndt» 
um nobt·e deplltado pela Bahta faltou, e a m eu 
ver muito bem, 11 respeito da materia, desisti do 
intento em que estava, porque mo pareco11 que 
as razõe5 apresentadas !?elo nobre deputado erlto 
tão proceden~s, tiohào stdo enunciadas com tanta 
clareza, que s •commissão .entendP~i:t conveniente 
retirar o seu artigo. Não mo enganei; soubo hoje 
que a commissão tinba resolvido isso, mas agora 
vejo· que ella apenas ·se limitou n retirar parte 
do mesmo urtigo. Tomo pois novà rcsoluç:Io, por 
me parecer neeess:irio dizer algumas pala\'ras 
sobr& a m atcria, tan.to mais por me não .poder 
eoofirmar com o que acabo de. ouvir ao n obt·e 
presid~ntc do.conselho. 
. Pcza-me, Sr. presidente, t er de ent1·ar na dis

cussão sobre este ponto em opposíção no nobre 
presidente do conselho; conheço a ~rânde dis
t:meio qne ba entre minhas babilitnçoes' e as de 
S; Ex. ; por .consequencia parecerá temeridade d~ 
minl1a parte tomar a lib.erdade de enunciat· ~s 
minhas idéas ·em opposiçãv ás de S. Ex. 

Me parece, Sr. presidente, que a disposição do 
art. 1• dos additivos é urna disposição· inconsti~ 
tucional, por julgor que se lhe oppõe me:~mo a 
j11dependencia dos pod~res politieos. Em umQ. 
época .em quo ta,uto se falia nessa indcpt>ndcn
cfn, em que se reconhece a n ecessidade de extrc· 
mar ·as attribuições dos poderes politicus do es
tado, em que se t em mesmo sustentado que· 
oflendc essa independencia a. admissão dos ma
gistrados no corpo legislativo, ·me parece que a 
apresentação de3se artigo additivo vem corrobo
rar ou dar força á idéa que voga geralmente, c 
~ue nliãs c~ n1io odmitio ainda, de que uma 
cruzada se levanta . contra a magistraturat 

Senhores, o tue quer diller dnr-se autorisaçiio 
a um inspector de tbesouraria, a membros que 
não sio me5111o os primeiros do poder admiois
trat~v_o1_ para s~dicar dos actos de um membro 
do puuer jndie1al f · o que quer dizer fazer-se fiscal 
de algumas ·das acções destes funecionarios do 
~er judicial e de elevada. eatbegoria, como é o 
.l_UIZ de direito, o inspcctor da tbesouraria? o que 
1D1portará uma aotorisaçiio semelbant.,! 
· Devo declarar, Sr. presidente, que me parece 
Injusta · a . arguição. que pareceu querer fazer o 
nobre presidente do con~lbo i\ !Ilustre commla
silo,. quando disse quo e lia. tin ba retirado o seu 
a.rtigo em contemplaç.!l:o talvez á ~pposiçil:o que 
tu~ba encOntrado da parte dos .JUIZeS de al-
l'elto. · 

Uu Sn. DEPOTAJ:>O :-A. emenda pôde comprehen· 
der até presidentes de pro'\TÍneias. 
. O SR. LEITI:o DA. CUNH..r.:- Entendo, Sr. pre

Sidente, que a nobre commissão não se deixaria 
levar por um, sen~imento'desses que me atreveria 
a qualifiesr de mesqllinho. Pois uma eommissão 
'desta casa em quem se deve suppór illust~lfo 
e maduréza, formula um a.rtigo desses, um artigo 
tão im~rtante, e depois porque ouve um jniz de 
direito faltar. contra e ontros apoiarem-o, retira 
~t eata simples coosideração ·o seu artigo T Niio 
,llllgo que C$ejamos autorisados para tàZet esta 
1ajustiça à commissão, antes eri!io .piamente qne 

ella retira o nrtigo, porque compenetrou-se du 
razõ.es apresentadas pelo honrado deputado peta 
Bah1a, porque .e:rtas razões torão tão fort.!d e tão 
lucidamente enunciadas, que e ra imp,ssivel que 
a "cC.mmi$sào deixa.sse de reconhecer a injustiça 
do .seu artigo. · (Apoiados. ) Eis a. raziio, a meu 
ver,· porque a commissão qtler retirar o artigo, 

• e · nunca por contemplações puramente lndlvi
duaes; não devo· acompanhar o nobre presid.en te 
do conselho nesta parte, não devo fazer uma tal 
injustiça ó. commissiio. 

Devo decla.rar ainda qlle ni!c. s~u juiz de d·i
reito.:- · 

O ·sn. P~tesmE~TE no Co~sltLtto:- E' dessa 
massa. que se fazem. 

O Sn. LEITÃO D.~ Cu:s:Jr.~:~E massa um pouco 
eomp~tn, po~q_ue. ten.h!J oito !lnnos ~e effectivo 
excrcJCJO de JUtz muatcJpat. t Rr.so.) Nao sou ainda 
juiz de· direit~. e· niio sei mesmo se serei._. 

·voZEl> ,;_:Ha de sêl~o. 

. O Sn .. L~>t-rA:o }) ... . ·c~"llA. :-~ão ' sei s e t> serei 
porque essa nomeação n~ só depende do governo: 
como a aceitação dell.A dependa talvez ainda de· 
mim. Nilo 1allo poi's nesta materia porque tenha 
medo que e3sa· pena recaia sobre mim, fsllo por
que me pnrece, re:t~ito, · que é uma dispost~ão 
altamente in cónven>ente, uma disposição inconsti
tucional mesmo, e não tenho· receio de assim 
qualiflcol-a, porque, como disse,· julgo que ella. 
ofi'ende tle a lguma fórma a dignidade, a indepen-
dencia do poder judicial. · · 

Senhores, tem-se dito maitas vezes 'que o fisco 
entre 'nós Yai invadindo de uma ta l maneira 
tudo quanto }Ja no paiz, que é preciso que nós, 
roprC!sentantes da nação, énunciemos 11esta casa 
nossas id~as em ' ordem a ver. se por alguma 
fót·ma podemos fazer parar essa carreira r apida 
em que vão as pretenções invasoras do fisco. 
N•to admira. porém isso, quando essa tendencia, 
como bem· notou nn sessão. de . h ontem o n obre 
deputado pela Bahia, não parte u nicamehte do fisco, 
parte tambem infelizmente de um dos nossos·po
deres políticos. 

Não é, senhores, sem fundamento talvez a. 
convicção de muitos que infelizmente sustentão . 
eatarem no nosso paiz os podere;; políticos redu
zidos a um só, o po<1er eucutiyo. 

O Sa. FEnuz : - APoiado. 
O Sa •. Bru.sn:i:o: -Esiimo ouvir isso de V. Ex. 
o Sn. LE1Tlo D.~ GustiA:- senhore·a, esta idéo. 

toma vulLo entre nó11, e infelizmente eu tenho 
visto f~~octos 1ue mo autoriailo a o.dmiUll·o. de al· 
gumo. maneira: porque em vordade como se ex
plica essa novo e~~peeie de legistaçilo (lttO existo 
entre nós, a le~isfaçito dos avlsoa? E'itiio mor
cados na conatitulçi\o e por todoa os prinelpios 
do direito publico a maneira porque as leis 
de-vem aer interpretadas, Nilo ba i:luvlda alguma, 
senhores, que ó um ·dogma de direito publico con· 
atltuoionol, qut~ o poder competente para interp-re
tar as leis é aquelle. que as faz.. 

O Sa- PaEIIIDEliT& DO CoNs:t:LHO :-Para as en-
tender todos sito competentes. • 

·O Sa. Lxrr:to »~ CUNHA :-O podér l~gielativ<> 
6. o competente para· interpretrar as leis que faz ; 
entretanto o que vemos nós T .Não me consta, 

· senhores, que no nosso·parlamento. se tenha apre· 
· sentado um projecto com o 1lm especial · de inter-

pretar uma lei. . · · 
. o Sa. P.RESIDE:."TE DO CoNSltLilO :-Oh t tantas 

vezes. · 
(). Sa. LErr&o DA CUNHA:-Essas interpreta

ções paliem todos os di~ ao poder executivo. 
Qaal de nós não tem notteia de avisos que com 
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o titulo de méra 
leis? \Apoiados.) 

interpreto.~io têm t1té 1·evogado 1 Ç~o ·~c !lt;'lir, PoiS -que o uossó eodl<>o t·cconheee 
esta e~peci8 de pana, reconhece a pena pccunia
rl.a; a impo~;lção do uma -multa.. embora a a:i
a.inistrativa, é uma pnniçtio, E não julgão os 
n obres deputados que c:stã. pe.tente o cootrasen~ 
do autori:>ar·se os i 11Spectores das thc~ourn.rlu 
para punirem autoridades que f?r lei são as eom
pett!ntea para os punir a elles '! 

Eu escuso apontar nos nobl·~s de~utados. uvisos 
que são 11erfeitas revogações Jó leis uscripto.s . 
Ora, se isto se doi, e se não póde ser explicado 
cenão . como uma invasão indebita do poder exe-
uti>o nas aUribuiçUes da pod.n- legishtivo, per

gunto, é justa a censuro. q,ue aiili.s todos os dins 
se fa:~: de qul' o poder JUdicial ' é qae 9.uer in
;·adir . as Íwte<;.ões dos outros podcr ... -s t Entendo 
que não. . 

1'\üo é. senhores, occassiã~ opportuna para se 
.. !r:J.tar di~ to : se Déos me der v1da pan tomar 

partP. na discussão desse pr<>jecto sobre incom
patibilidades que se discute no ~enado, espero 
1uostrar que a tão apNgoada invasão não p:u1e do 
poder judicial. 

Mas perguntou-se qunl é o meio ue obrignr os 
mngistrados a cumprirem com aquelle de· seus 
deTeres: Senhores, cu entendo que em regra todas 
as u1Cd1das que tendem a obrigar os emprc;<o.· 
dos publicos a cumprirem os s eus devet·~s. prin
cipalmcntç. quando· se trata de empregados pu
bllcos como s:io "s magistrados, logo que to mão 
um caracter mesqninho, como e>se de multas, 
de m'lo cobrança de ordenados, etc., tendem sem pro 
a ·tirm· a força moral a esses altos funccionarios, 
porque se começa n conhecer que para esses fuuc
cionarios }lOUCO valem os incentivos tnaís nobres, 
mais elevados, q11e não os de multas, ou. não co
bran~a de ordenados. 

Considero esla disposiçü~, senho1·es, como uma 
conseq.uencia de um nYiso que se expedia pela se
cretant1. da justiça, para que os julzes de direiLo 
não passassem attestados para cobrança de or
dcna.Jo nos promotores publicas sem que elles 
a~resentnsoem um mappa cuj:t obdgação Jlles im
puc tnmbcm ess~ mesmo :1\'ÍS:l. 

O~:a, pergu'!to eu, não será indecoroso para o 
promotor publico fazer-se dopcn•ler o cump1·imen to 
d e D!ll d·evcr seR da cobran,n do ordenado? 
. O SR. PRE"'ID~'~= no Coxs.:Luo:- Deve-se exi
gir o attestado de residcncin. 

O Sn. LELT:\o l>A Cosru :. - Senhores, se se 
rcconhê~e que o cmp1·egndo publico não cumpre 
os seus dcyercs, luncc o governo miio de tantos 
m eios que tem a s en alMucc, • pr incipalmente
quand? de trata de um _empregado de confi:mcn 
co'!'~ e o j)rc..motor pub.h~o. SQ .sç rccon]t~ce qu~ 
<' JUrz de dn·e1ro, · ou o Jll>Z mun1c1pal 11a0 fazern 
-::aso <.Ias requisições do thesouro ou das tllcsou
sarias, estir. na lei o meio do se í:tzer cmnpl"il' os 
seus deveres. 

P erguntou •i nobre presldcntc do. consl'llro hn 
pouco qual era esse meio; digo cu, a l'CSponst~bi
lidnd" legal. 

O Sn. 0 .\:ssA::.s:\o D~ St:->J:~~u~;· : -Apoiado. 
(lia outro apa;·te.) 
O Sn. J..EIT:\o n.~ C~;~u.~- S.:nborcs, so a rcs

ponsnbílidnde leg::.l entt·o nus (j amn chimcra, como 
uizem, então muito dcsgracnJo esto"t o nosso 
ll.l.iz. Se se niio crc qae um juiz do direito soja 
capaz de 11unir um juiz 1uu.nicipnl, qua a r eh\
'"ilo do drstricto sej<~. capaz de puni r o juiz de 
direito quando nlio cumprir os seus deYcrcs, ern 
que estlldo estamos nós! Certalllente em um es
tado desgracadissimo. · Senhores, n ii:o ar .. umen
temo.s. com ab~sos. Se os jui2es !le direitÕ, se os 
mu.n1c1paes nao romettem e~tas tnformações, au~ 
tor1se·se o thesouro para que pelos meios com
petenLes raça com que se pun1io essas faltas, o 
thesour!J ou as thesourarias que provoquem ares· 
po_nsnbdid.ad~, quer do juiz municipal, que1· do 
JUIZ de dtreltO, 
~ ~eyois, senhor~s. n (lUCm se quer dar a.at

trJbut~ao ém questli'_)?. A attrihuição -de impõr 
uma multa destas ~ a meu Ycr u1,11a- attrihni-

Poi~ o jniz de direito, que é a autoridade com
pctente para processar o punir os inspectores 
das thesorarias por crime do responsabilidade, 
lia de a seu turno · dcur sujeito a soJrrer penas 
iu1postas por esses inspcctores? 

(Cru::lio-se differentes apartes.) 
E' "erdade, os presidentes de provincilu, . os 

bis pos e mesmo os l:;rs. ministros estarão tarn
bcm sujeitos ã imposição dessas penas, como bem 
di.zem o;; nobres deputados, porqae a disposição 
est:'i. contida em termos gcneriéos, embora talve7: 
M espere quo na pratica só recaia sobre os juizes 
de direito e j nizes municipaes, 
Portant~ entendo que, â vista destas razõ~s. e 

muito principalmente á vista das que hontetn . Ho 
luminosamente expendou o '!!obre deputlldo pela 
Dllhia, a disposição ~ injusta, é mesmo incon
stitucional, e creio que foi por is:>o que a nobre 
cl)mmissão se resolveu a supprimir parte deste 
arlig•>. 

Se o 2• at·tigo addltivo da nobre commis~ão niio 
pas~ar, decla ro que me ver~i na necessidade d<) 
votnr contra C3te artigo; e repito, n:lo por in te· 
resse p1·uprio. Jtl. disse ha pouco que não sou 
juiz do diNito, n::to sei mesmo se o serei; o 
meu segundo quut~iennio de juiz municipal está lt 
findar-se, e nüa· pretendo continuar a ser juiz mu
nlcipnl. 

'C'lL~ Voz :-Quer-se tornar incompaLivcl? 
0 Sn. LEITÃO DÁ. CtJ~HA. :- . ... OU torno-me in

cGmpat i\•cl, ou compatível sem ser suspeito . 
Ot:m.\ Voz:-Então pretende abandonar n cln$so 

· dos eunucos ? (I-lisaàas.) 
O Sn... J,~;;lTÃO D"- Cvl!n.-. : - Acredite o nobre 

deputado, que se não abaodonat· n v id:t dn mo.
gistt·atura seriL unicamente por dcdicn~ilo a ella, 
c 11:Io por int~rcsse que promeUa. . 

O Sr.. DOTn.\ R oe u.\ ;--As van tagons esliio nllS 
gr.anucs accuumlaçõcs. 

O Sn. L EITÃo D.\ Cu:-:1u :-Uns magros o ap•·e· 
~oo.dos 2: 1005, com 'I uo em no.;so plliz não pooo 
h<'•je vil·cr o m:us stmples ~:idadiio, nilQ podcnt 
por certo proporcionar \'antugoHIS quo o:oMidou• 
alçu~m á nrdn11 yidu da magistratum. (Apoiados.) 

O Sn. Y1n1.\TO :-Quando os bispos d o thcsouro 
tc1u quatro· contos o tuntos mil l'oiis. 

O Sn. J.EtTÃO I>.~ Cu:mÁ :-AtJoindo, e se so trnta 
dn clnuo n que per·t•mço, isto c, u!l. classo do:t 
jtlize~ mnniciP.ncs ..•• Oh 1 c até vergo)nhoso dizer-so 
que no Droz!l se di\ COOS do ordímndo Q lllllgis
trndos p:Lr<l 'i· i vet•cm com todn n <le~cncia o 
indepaudencia ('lpoiados] ; de..-orn t er: de oo:. es
pccie a dcccnc12 e independcnciu garanthh<J por 

· UOO$ annuaes I 
Mas iisse o nobre minl~tro da fazenda qu~ as 

ra~ves allegado.s n ,<o procedem porque jã existe 
uma autol'isação para que se imponhil. uma mlllta. 
de lOS nos mag1strados que . despac!:arem sem· 
.s.ello. J11tgo esta razlto do nobre ministro impro
cedente. Querer-se justificar um abuso c~m out.ro 

· é cousa que não eomprehendo: se sa mostra que 

I 
a disposição em discussãc.- é um abuso. pe. rfe ito ,_ 
tem-S·l mostrac.!o implicitamen.te que aqueila tam
bem o é: e o que se segue .ó · _que se deve re
'llogar ambas ellas. · . . · : . . 

I {.imllo-me, Sr. presit:lente., a estas observações. 
. porque dovo o~upar jã a atten~.io da· casa com 
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um ·oujccw quo hC?je me _itilpressiona mu~to •. e 
Que. de,•e impres~•onar á camara_ ~ ao. J;JlllZ tn 
teiro . ... quero fali ar elas eloplo•·:we•s . not1Cl'-'S _que 
nos trou:t.e do Pará o . vapor l11iperatri.:: -dalli 
che:;ado.-ultimamente. {Apoiad<J$.) . . 

Sr. presidente, o nobre ministr.l . da fazenda 
disse que não adtnittia o~ artigos additivos em 
iliscuss:I<l qao tendem a augmentar ~ dej~poza, 
{L excepção daquellC$ que dizem respe1to a soc
corr<>s publicos, e para -justificar-se arg_umentou 
S. Ex. eom o estado .calamitoso. etn qua·se acha 
o Puni.. Subscrevo completamente a opinião de 
S. Ex., c ~tou rasoh•ldo por isso a votar contra 
t odos esse.s art.i,.os, e até . mesmo eootra aquollc 
que se refere do porlo de Pernambué:ó .... 
· O Sn. AvcusTo DE 0Lrva;;uu.: - Essa vai para 
projeçto em separado. · 

o sn: •. LE.ITÃO ,DA: Cuxn.t..: ...., Emboo·a. S'l_ se re
conhece q uc ní'io · se pó de f<~.Zc•· ess~ . serVtço com 
a ''efbA consignada no orçamen to, s~ ?. nobre. 
presidente do conselllo e o nobre rom1stro . da 
marinha, já. aqui declru:árão .quo essa obra só se 
pôde fazer com um. .credito e:~:traordinnrio, per· 
.gunto, a. situação actual do pr.iz permittc a aber· 
tilra · dcssü credito? Cet-to que ntio. Meus se11ho: 
r es, concordemos quo a posição do nosi'O pa1z o 
infelizmente dolorosis·sima, tristíssimo.: porque 
póde· s& estender n todo elle a calamidnde que fet•c 
hoje a. pl·ovincia do Pará... . . 

U)U Voz:-Deos nos livr e disso. 
O Sa. P l!--"TO .O E C.\m>OS: - Q uocl Deus '·a-oertat. 
O Sa. LEITÃO DA.. Cu:<JIA :-Senhores , eu desejo 

mui lo- que nil.o passe do infeliz Par>. essa fatal 
epidemia, ma~ póde acontecer o· contrario, e 
então com quan tns cl ifficuldades o gov.Jrno não 
t~rá que luta•·! Que de medidas extraorelina rias 
n ão terá de · lan~ar mão 1 Depois, póde acontecer 
aquillo mesmo que o nobre presiâente do con
selho j utliciosamentc ponder ou a respeito dns 
rendos do Pará, mostrando que a r onda daqu ella 
província no ·rnez de Junho desceu a menos de 
anetade do que tinha sido dous mezes a ntes, e 
os mesmos corres· elo thcsouro provincial do Pará 
aonde existem esses 400:0005 n que o ncbrê pre· 
sidente do conse!l:lo se referia, podem tuh•ez em 
bl'CVt! ficar sem essa ·quantia. · 

· p..,r tocar neste põntcr, St·. p•·~sidcnte, devo jà 
no Dtlbrc presidente do conseU1o uma cxplica.;_:lo, 
o vou dal-a. Se oxistem. esses ,!OO:OOOS nos eolres 
ela thesouraria. prot"incial do P:11·à: n:lo podem 
elles ser considerados como sobrll.Jl que nlli cxistão, 
não : nchi\o-se elles alli, porque ú. p rcsidcncia da. 
província niio f<li poss!vel dcspandel-os com as 
verbas o. que os destinou a nllima lei do or~.a
lnentc provincial. A assembléa daquella provincia 
ttnha determinado que se fizessem im{lortantcs 
obms julgadas necessarias : n iio se pudcrno porém 
cllas cxeO:!ltar, como . eu já disse aqui em ·outra. 
occasião, pot• falta -- de braços c mesmo de mate· 
riaes. Sim, meua wenhores, n ll di.tlieul<l!!.des com 
que lutou a esse r espeito o ultimo administrador 
uaqnclla. provincia foi a falta de operal'ios c nttl 
de materiaes. Ei$ . a ra?.ão .porq11e ex.ist~m esses 
40~:ooos. que · assim niTo se podem considerar 
como· vcrd:~.deiras sobras, seuão CO IDO uma re
serva. Ora, se se attender a que o governo do 

· Pará pôde e deve -m~~mo lançar 'ltliio desses di· 
1l heiros ~ara satisfazer ás n~cssidud!!s qu_ c ·hoje 
se eonsidel'iiO de pt"imciro momento nnquella pro
víncia , aquelles cofres ficat·úõ inteiramente e>;· 
. haustos. · · 

O Stt. Pn.&Siog~"TE !>? Co!lst:um diz a:.,:,Tl~" 
palavra~ q_ue n;io ouvimos. 

O S&.; LEITÃO DA. CaxHA. : - Dessa quantia que 
~:üstia alli nos cofr es daquclla prov!!lCia já s~ 
tirárful lti:OOOS para serem despendidos com ;,oc. 
eorr os, ·soceQl'r os que abi n ão Jicaráõ, que tém 
de ·-h · m1.1ito adi:lnto, porqú.tJ . alem· da terrivel 
epidemia quo_ . alli gr!lssa, outro · mal ameaça 
aquella infdiz população, a fome.! Naquella. ça
pi~al ntio se encontrava j:'t uma libra •te carne 
verde ; uma gallinha. cu>tnva 5S e().~. e ainda assim 

. n!io se encontra vão facilm<:nte; um nlqueire de 
fari nba . de custol ordiuario -de dQ% tostões tinha 
subido: a. 5S e a GS. e tamb~m. havia muito pouca ; 
nlli pois-não· havia quasi nada com que a p opu
lação se su-stentnsse : o mesmo peixe :;eeoo, que 
ordinariamente é alli alimentação da gAnte pobre 
e dos escr11vos, cstit cscn.Go, e em uma çarta 
do Amazonas .me dizem qtle p or faltn de im·eroo, 
não tcmlo çrascido nquelle rio convenientemente. 
a pesca uaquelle peixe tie;aria •·euuzida a muito 
pouco. Ccnsidere·SC un1a p1·o vincill reduzi<.la a 
este tl'iste estado, c se verá quantos cuidados. 
quantos desvelh>s n'lo merece ella do governo 
im pcrial {m llitos apoi'lllos} : . eu t>Ois peço ao 
nobo·u presidente d<> conselho, cup v-ontade .de 
íeno c conhecido. . • . 

0 5rt. PnESIDEXTE DD COXSELHO dú um aparte 
que não ouvimos. 

O Stt. L :EÍTÃO D ,\ Ct;::m;\ : - Quando me sirvo 
das expressões tontade de r~'n'() dirigindo-me ~ 
um homem de estado, não penso com isso fazer
lhe senão elogios. (Apoit>dos.) Pe<)O ao Sr. presí· 
dente do conselho , cuja vasta intelligencin e 
tnlento ndminiriistl·ati vo siio tiio conhecidos, que 
ttnindo·sc ae> seu coll~ga do ·imp~rio ctem tndas 
as providenci.as que a sitlUI.IJ Õ.O daquella pt'ovfncia 
exige. · · 

Nesta occaslllo, senhores, devo fazer justiça 
ao nobre miuistt·o do imperio (apoiados), sei que 
elle pelos ultimas vapores que daqni têm sahtdo 
deu tnes providencias, que at~ o digno p resi· 
~ente da provincin do Cnar::í. (p.1r ordem de S. E)(.) 
JIÍ. e3tâ .preparando um cn.rregamonto de· vive1·es 
pat•n mandar para nquella. pro,•incia, m as is to 
nlio b>1st.1., as nc~essidades devem continua,_-, e 
esse cat·regamonto nilo será suillclente, a s n eces• · 
sidades de vivcr~s continuaráõ porque não podem 
vir do centro da provincía. 

Devo tan1bem jd .PrOcurar ouvir o nobre J?t:esi· 
dente do conselho . acerca da r emessa que to1 no 
Imperat•~ de uma -letra de 100:00011 contra a · 
thesoüraria do Pará,· a favor do baneo, cuJa tm· 
portancia, seg~ndo -dalli .me informiio, t em: de 
vir part~- esta có.r te ... ... 

Scnhor~s. scenns bem dolorosas se tl!m passado 
na. minba infeliz província. O fn lleciclv \' ÍCe
pre,;idcnte o Sr. Angelo Cu.-todio Corr~a, que foi 
\'Íctima de sua dcdio:a çiio pelo serviço e _velo seu 
genio phi~tmtropico (~poi<c~os( , tcml~ ouVI<lo dl?._er 
que n. <ndad~. de <.a meia tmh11· st<.lu assaltada. · 
pel3. epidemia, não se contento.udo em e nviar · 
para nlli soccon-os e um medico, embar cou 'em 
um vapor e foi p1·es~ncmr o triste cspectaculo de 
ver morTer em um eli11 :iG pesson~, em· ~ma ~· · 
dado talvez de :1,000 almas; e, o · que e .ntals. 
meus scn.hores, de vo1· mui tu~ corpos insc,>ultos! 
T~l era o terror da ·pop:ll.tç:lo. Ao vultar rece
bendo em seus braços u. iuColi~ esposa, seus
:filllinlios . e lima cuuhadn, vio tJUU ·· um gmpo de 
000 pessoas quoriíiu s~guir ..ao pt·csidentt~ da pro~ 
vincla: sem tet·~m p3go passagem, sem . or~em e 
n tropel mctúln~se no \"apor, o o Sr. pres1dente 
vio-so na . n ecessid.:ule de &dmittir n ·todas essas 
"pessoas a . l>ordo de um pe:tueno vapor; c, se-
7•hores, embarcando tis 8 lioras ela noite do pcr
·relta saude, o . . ::>r. A~gelo Uust.odio Conoô_a ás 
g h?ras foi accommett1úo da !11tal molestta, . . e 
às 5 hora~ d a manhã estava .na eternidade ! ..• 
Ji'oi baslante o· transito elo Yapor de Cametii. pa ra 
a capital do ,Pará pat"a que o SL', An::;elo Cns· 
tGdio:Corroôa,~que havia ' embarcado cheio de v ida! 
desembarcasse C4da.-er para a C4pella de palaeio .. 
·csens4ç<To- ) . Morreu; mns morrou gloriosamente. 
(•\Cultos .apoiado$ .• } . 
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O Sn. Pr:;ro DE CAliJ>Oi<: - Foi "rictimn da sua 

dolicatão a "bem da humanidade. 
O Sn. J,F.ITÃO DA. Cu~m.~.:- O Sr. Angd<:> Cus· 

toJ.io Corrêa morreu glol'iosamente, p01s que 
mornm n o seu posto, e <!ando provas do quo 
,;empre fvi um homQDl J.~d•eaJo ~o bom da hn
mallid;u]c. (Muitos e •·epetiMs apOta<los.) 

o Sn. r.x~o DE C.u tt>os : - R.ealfl!ente morrer 
assim é mo1Ter gloriosamente. (A_potados.) 

O :5n. LUTÃO t >.\ Ct::xnA : - Senhores, já que o 
Sr. Angelo Cust.Jdlo Co.rrca é morto, esse facto 
me indu?. a tomar a hberdade de fazer ao go
wrno imperi:\l algumas observa~ões ~ favor ~n 
::>ctual :H.lministrnção daqu~lb pro1•1DClll., .e nao 
me limita;· sómcnte n pedu·-lhe que a soccor ro 
c.•m víver es par•• a Ji"'·"r do fonw. 
D«:>poi~ da morte do Sr. An"el o Custodio q<>rréa 

tomou cont« dn ndm\nistra~'lio da ·prOI'ineu-._ do 
l?arã o Sr . Dr. J oõio :>.turia de Moraes, -1• '';ce · 
presiuento : o n~Hne d~ssc ~n\'alheiro 6 nssuz co· 
nheduo nesta corte ... v itJOtados .) 

O Sn. FeRIIÀZ :-l'~ssua tnui digna dos ma: ores 
elogios. 

O ::;n. CA."\SA:->s:\o: -Apoiado. 
O Sn. LEITÃo C1;1>H,,:- .... tato!o pelos n. ,br~s 

deputados que fonil) t{tlvez seus c_olleg!ls, como 
por aqucllt S de nossos eompanhe•ros q!te têm 
sido presidente" d<> Pun\. _Estou convenc1d~ que 
o governo imperiul a._preci~\l'á em g1·ão. '!'lll s~
bido a jttSt.'\, rectu e tntello ge_nte _admmoslraçno 
que por ·l .vezes tem nqucl le ::.1·. fmto na provm · 
eia õo Pnrú, porque disso tem o !);OVerno pro\'as 
c:abnes ()RI seus archivos. 

O Sr. Dr . Moraes tem ser\"ido com igual de· 
dicação e philo.ntn>pia de qno tinha di'I<.IO cxhu
-berantes proYns o seu nn tcccssor ·: já htwin tc.mado 
a providencia d e abri•· um c•·editQ rie 16:u006 
pnrn a cllmpra d~ _gados e outros ,-1 ..-er~s , l'c
ccbendo a on·erta, d1gna de todos os elop.1os, <.lo 
l)r. Pimenta Bueno, gerente da Companhin de Na
\'e,..nçno do Amazon!ls, de um v;~pot· de•sa com
P"-f, h i:~ 'I? ara •·ebocnr "t?arcaças em que fossem tnl.· 
zidos bo1:> p:-.ra a cnp1tal. 

Senhores, a pltilontropia, a dediç~lio, atê n 
fa lta de nmor ti. vida se tem manif~stado h oje 
na minha -pro,-incin <le um modo admirav~l : o~ 
di,..nos mcdtc<>S c clerigos pnraenses Ulm imitado 
0 ~di"nO vicc-pt·esidente que nduliuiBtra a p rovín
cia âú :P•1Tá, q ue incansavel se entrega o. tudo 
para nH~lhor:u· a sorte da população daquella 
pro,·incitl., a qual se Yê tão persegnida pela epi
demia. qui! 12 O\\ I'J medicos e muitos sacerdo• 
tes que olli e~istem não tem tampo para co
merem, on donnh·em, estão sempre na roa, no 
lo.do do offiicto, e como mui!<> bem ob.-ervou u ma 
folha destn corte, po.rece que o. DtYina Providencia 
tem inter" inuo em seus esforços p erm!ttindo que 
esses b omens n ilo tenhão sido accomettidos pela 
epidemia ! Tem sido tal ll intensidade do mal que 
em um me.z tem sido nffectndos da epidemia seis 
-a sete mil pessoas, das quaes. têm apenu suc
eumbiuo quatrocentas e tanto~. o que tambem 
mostra que felizmente a mortal.id>~de do Pará tem · 

· andado apenas p'or menos do deeimo das pessoas 
affectadas. · 

proposi~ilo contra aquelle se~l_!or, -por isso_ vou 
sempre manifestar a minha OJ?InttiO. O Sr. ~ftguel 
Antonio Pinto Gultnarães e um fazendeiro de 
Santarém muit.o conceituado por suas excellentes 
qualidades e boas r ela<;ôes; mas h omem completa• 
menle c!.tro.nto a net:tocios publicas : t endo ape
nas 1·ecebido 1•ma mui limitado. educação Jittera
ria, niio o julgo habilitado para dirigir o.< des
tinos elo Pari, principalmente na presente oc-
cnsiào. · 

O Sn. FAUSTO: - Não :tpoiado. 
O Sn. LnTA.o D,~ Cc:m.,: - Como o nobre d e

putado me dã utn nlio apo!ndo dc\'O pl.'vvar a~ 
Ulinha proposi~ílo. 

Senhores, a admlniskllçüo netulllmente de uma 
provinda como n do Pará n11.•) deve ser obj ecto de 
llprendi2ngem : n11o deve sc1· objecto de_ e':ISD.i<ls 
de prcs id<mtes; entendo qn& essa provmew, em 
época mesmo· normal, niio deve ser hoje ~cola 
de ninguem ; niio se devo mandar para a \li 
senão 11omens que tenhiio dado proT8S de L!no 
administrativo ; c quautas nlo deYem ser essas 
llabilitar.ôe~ quando s~ considera o estn·lo actua1 
daqueiiÜ provinda I 

Pois, senhores , umo. p..-ovincia nas condições 
em que ac tualmente se acl;a n }JI'Ovinc ia do Para, 
em que é preciso •\ prímei_:·a a -.)tol'ida<;{e crear 
recursos; adivmhnr, por nss1m d1zer , donde os 
ha de ti r:\r; em uma proviucia em que a pri
meira autoridade deve cr~sen1•olver um tino admi
nistrativo n. toda a pl'QVU, a te m esmo para. 
antepõo·-se a ess~s interci<SCs .. n1esquinh os que 
desgraçadamente se aprovci~o sempre dessas qna
dras calamitosas parn tirarem deltas proveito, 
pod~r:í .. o Sr. JI.Uguel Antonio Pinto G;ümar~es 
haver·S~ convcnicntement~, estará . elle nas cu·
cumstancias de carregar com o pesado fa rdo 
daquella a dm inistração'! 
·- ·o ~n. F.~t,;STO o,;: Aoul.u;:-E;;t:\. 

O SR. L~n~o DA. Cu:mA:~Não concordo, e nem 
o honrado deputndo é capa:-: de p rovar o que db;. 

O Sn. F ACST O DE AG'GIA.n :-Peco a po.la \' ra. 
O Sa. L EITÃo v., Cc:<n.\ :- Gonsidere-se, senho

res, um fazendeiro de,;conbecendo até os p ri· 
meiros rudimentos Ja sciencia administrativa, 
•lUO nunC<l governúU p•o,·incia alguma, que n ão 
tem n menv1· idéa d11 que si:io os pl•i ncipios (]e 
admini~tra~.ão ; considere-se um homem desses 
collocado 11a posiç1i.> dnquelle que aetualme nte 
tio:er de admin istrai· a P.tovincia do Parà, c os 
r~sultados to(}os preveraõ eommigü. 

Senhores, eu estou t iio convencido desta ver
dade que até s\lpponbo que o Sr. Pinto Guirna
r iies, homem <le tino e de circumspecção. e de 
eJteellentes intellções, hesitará em a ceitar um 
cargo daquella importancia nas a ctuaes eircum
~<taneias; est.ou persuadid•• que ellt! niio dcixt~tá 
Sant.aróm para Ir tomar contA d a presiden<:ia do 
Pan\, pcrrque ha de r econhecer que t.en\ do lutar 
com d!ffieuldades taes que pode.n\u desabonar n 
sua primeira. administração. 

MI)S voltemos f\ administ!'llçii.o da q_uetl o. pro
-vincia. O Sr. Dr. João Maria de Moraes tem 
.de lar~Plr a presidencia poi• ter de entrar para elle _ 
o ~ 'Vl ce- pre; identP., o Sr. Miguel Antonio Pinto 
-Guimarães. 

U11: SR. DEPt:TADO :-Mas elle é o:i ce·p~·cstdcnte. 

O Sn. L E ITÃO D.\ CU~HA:-Infelizmente, senho
res, estou persuadido que a vice-presideneia do 
Panl terá na. época a ctual um caracter perma
nente ; ser&· uma verdadeira . presid.encia, porq 11e 
me convenç.l) que não ha quem hoJil, com llS ha
bilitações · que ~xige o governo Ílqperial, po ssa 
aceitar a nd'llinist ra.çiio dnquella província. 

En de..-o di:er i ngenua e fraocamen!A! ao go
Yerno o que s intQ a respeit<> d aquelle senh<Jr. . 

O Sn. l'nESmEXTE DO CoNSELHO :-Não preciso
O Sn. ~rrxo D·~ CmmA: - Perdõe-me o honro

do ministro ; niio quero que do meu silencio se 
deprebenda que eu l•rl'tl'll\Jia aventurar alguma 

O SR. P n Ks l ~>E:o;Tl!: oo Co:sstt.uo: - A provineia 
tem presidente. 

O SR. LEITÃO DA CmUJA:-llas cu tenho fu.llo.do 
na hvpo'these de estar demittido o actual presi· 
denté, porqne tenl•o ouvido geralmente dizer que 
S. Ex. pcdio e obteve a té licenta par~ ir á Eu-
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•·opn, e que não tenciona voU.u para aquella 
provinci:l.. s~ porém isto não e e!\:aeto, porqlle 
o nobr~ ministro m'<> :lsscgure, ent..'io nada mais 
tenho a di7.cr a este respeito, enio dnvido mesmo 
que o nobre deputado, apeza.r dos iucommodos 
da sua saude que o Qbrig-.l.rilo a d<Oi:l:ar a admi
nistração do Par-.í, não hesitar:!. um momento em 
i r affron~ar aquelles perigos, porque S. El:. n tio 
olha pnra perigos qunndo trata de cumprir os 
d•wcres do seu posto. [Muitos apoiados.) Pot·· 
t.anto, so se me assegara que o nobre deputado 
n•io está demittido da presidencia do Pal'i,- estou 
persuadido que br~vemcute tem elle de seguir 
para aquella pro,·incia, para continuar os bene
ficios que lhe tem outorgado, e pelos quaes a 
província intr.ira lhe ê summameute grata e 
reeonheciun. (Muitos apoiados.) 

Chamo portanto a att.enção do governo imperial 
pa1·a este ponto, o peço-lhe que a par das me
didas de que naturalmente tem de lanç;n· n•iio 
po1" este vapor, olhe para a1uclla presidencia. 
!Apoiados.) · 

0 SR. PISTO DP. C,yros: - N:lo termine sem 
f11 zer o elogio devido ao clero do P•lrt\, 

O SR. L f'!TÃO DA. Cmm.t..:-Já disse que o dignis· 
~imo clel'O da capilnl d<> Pari tem a.comJ.lanlmdo 
()S medicos ·na espinhosa t:lrefa de alh via r os 
sotrrimcntos dos desgraçados ai!ecta.dos da ep!
dcmio reinonte . 

Sr. presidente, depois de ter-se relatado, com 
bem peza1· do meu coraçã.:l, essas scenas dolo" 
l'osas que se tt.m dado no Pãr:l, scenas que inr~
lizmcnte niio se limitão u capital, e que se 
limit:l.o à pt·avincia toda, e cojos cstra<>as se têm 
prinoipnlmcntc sentido em Camctt\, n~o porque 
o mal a !li seja mais mortif~ro do que na. capital, 
mas unicamente pela falta de recursos, pois que 

. lo~o · que () ·pt'e$idente mandou pnm aUi um 
medico com retuedios, elle informou que o mal 
nlli não em peior do que na capital, e que ns 

· victimas m·ão em gêrnl devidas ó. falta do meios, 
quando se pensa nos estrag:Js e ruínas que a 
cpidemi:l sçgurainento cnusará 110 interiol' da
quelltl. província, seria, senho•,es, para estranh,~u 
que um l'cpreseotante daqnella provincia n do 
tomnsse n liberdade de pedir ainaa umo. • ez á 
eama.rn e no governo imperial os .meios ncccs
!ltlrios para se nttender ás necessidades da pro· 
,-incin ilo ,Par-.i.; é o que faço de todo o mett 
eoraçlio. 

\ou:s : - ?.{uito bem, muito bem. 
o Sr. :r.larq ae,.. · <lo Paraná lp,·esidente 

<lO conselho e minist,·o . da fa::enda) : -Sr. pr•1Si
dente, parecia-me escusado responder aí arzn
menta.çiio do nobre deputado, desde que cu con
cordei nn. susponsiio de,;sa emenda da commissiio 
q ttc autorisnva ns theso!lrariM a multarem qual
quer funccionuri<> que faltaase ao cumprimento 
dos seus de;ercs na remessa das Informações e 
e~elarecimentos que por ell11s fossem exigidns. 
A emendn n5o teria provavelmente de pRssar, 
niio só porque muitos senhores se pronuná&rilo 
contra ella, mas mesmo porque n propria com
missilo concordl'\u em retirat· essn pat·te do sou 
artigo, porque pelo modo por que estava redigida, 
parecia con1prehcnder mesmo a penn de prisilo, c 
n ão simplesmente a multa. Nào posso ~ré1n. deil(Ar 
de dizer alguma c ousa. á.cerea. da opintão daquelles 
que · viuo nessa· emenda a inmsão do poder judi
eiario. En entendo' que o;; · membros desse poder, 
nas f11ncções que exercem e que não siio pul·a
rnentd j udleiarias, podem ser multados pelas auto
ridades c<>mpetentes. Al~ns . oradores . q ne ·. ~m 
íall3do contra esta opíniao pretendem que haja 
invaslio no poder iaáepeodente q_ue devem ter os 
magistrados; mas . em que cons1ste a · indepen
dencia do poder judiciario 'f Consiste por ventura 
em que o . magistrado po.>sa fazer o que lhe 

nprOU\'N' se111 ras~on~:~.bilidade? Consl~;!.e acas-o 
elll que uas funcçoes que elle possa <.xere<Or, e 
qu.e não sejão puramente ju.dieiaria", não possào 
ser impostas multas p~las autoridóldcs compe
tentes, para impol-as aos outros cidadãos t En
tendo qu.e não. Julgo qu~ a independcncla do 
P<ldcl' judiciario consiste em que seu.s actos como 
tal não podem ser revogado~ por outro poder; 
consiste em que as suas sentença-s não possão 

· ser emendadas, cass'ldas, ou. deixa.clas ele e xe 
.eutar; consiste om qu,; as suns decisões depois 
de pusse.t·cm pelos caminho.~ com~tentes, j11lf.~ade.s 
pelos tribunacs superiores, snbslstem afina . 

Se 'porém os membros do poder judiciarío sendo 
cb!lmados a_ exercer. Cnneçües não judiciarias, c 
detxando do cumpnr com seus deveres, lhe for 
imposta uma multa qualquer pe la autoridade 
competente, haverá nisso quebm de independen
cia desse poder 1 Seria d~ certo lt: \'IU' muito lonl(e 
semelhante independcncia., seria leval-a aos indi
viduos. Os magistrados, senhores . po:lem com
me t t.cr delictos e ter responsabilidade ; p<>dem 
comtuetter contravenções e ser sujeitos a multas 
da autoridaile competente. 

Os ju!zes sotrrem ás Yezes uma multa do c•>lle~io 
eleitoral porque não cumprirão certa.; coadiçoe~ 
que a lei lhes im_PÕe, e nem por isw o collogio 
t: leitoral é supcrwr aô poder ju<.iiciario; mas 
aquclie individuo .foi eLtJ.mado pela lei a praticn1· 
um ~teto que niio cumprio, ou que pratico•t de 
um modo devendo pratical-o de outro; c a lei 
autorrsou aquella autoridade a impôr essa multa, 
que portanto recahc, não no poacr judiciario. 
mas sobre um memuro des~e poder chamado a 
exercer funcçõcs não judiciarias. 

O codigo criminal deixou subsistente o. respeito 
dns. multas o que se s~g~e- (L~.) 

Consegnintemente se os membros do poder ju
dici:"Lrio quando exercen:lo funcções, não como 
membro desse poder. mas como cidadt\os ou c ·)mo 
fan ccionnrios a quem a lei dett mais uma incum
bencia não puramente judiciada, f:~ltarem a seus 
dove1·qs, tcnhuo p:~ciencia, de,·om supportar essas 
u1ultas. . 

Sim, senhoras, os p•·esidentes de províncias ·e 
outra.~ autoridades estão tambem sujeitos; ne
nhum cidadão e~·ii. isento. Se essa$ ohl'igações 
fossem dos pr~sidentes das províncias e ·deilto.s
sem cllcs de cumprir a lei, sotrrerião a multa 
'que por ella l11es fosse imposta sem que por 
i:i,;o dêgse lugar -á. insubordinaçllo. 

Já mostrei o quo ha\'ia relativamente á.> multas 
por infracçiio de post11rns; o3 membros ma.is 
eminentes dll poder j11diciario como qualquer 
cidadtlo as podem suppor tar ; eabendv julgai-ai 
aos ~;ubdcle.rodos, juizes m11nicipa~;, c tnmbem 
aos juizes de direito. lio.vcní pois degradação 
nisto para os membros do pwet· judi~iario que 
~êm eotuo simples cidadiio de responder por taes. 
multlls '! Nüo, niio l1a tal degradação; elles in
corr~riio . nessa~ multa~ não e~et·ccndo act)s do 
pod~r n que pertencem, mas como simplices ci
ândüos. 

A pretender-se estabelecer d~utrina contrariA. 
cumpro e o tão rever todns a~ nossas leis, e tira~ 
todas ns fu.ncçües administrativa'! aos n1ombros 
do poder judicial'io ... 

O Sn. T AQUES : - Qunes sã.> ellas? 
·-o Sn. :MRQcEZ oz 'P.~nA......-.1. :- Mesmo tirar-lh1!S 

o processo d<O orphãos, .que nüo ~ jadiCiario, é COII-
teneioso~.. . · · 

O Sn. T.~QUl::S; - ArrecaJ;lr llens de ausentes. 
de.,pachar autos sem sello ? 

o sn: 1\únQt.Ú>Z DE P.\RA~.i :. - DeSJ?aCha\' autos 
sem sello é deixar de tiscalisar um 1mpo~to que 
tem obrig~ção de tiscal isar . . J.Ç.to é . só como juiz; 
é roorque a lei conferia essa Cuncção puramente 
adnlinistratiya a um membro do pode,: JUdiciario! 
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não ú _ umn funct1io uep<:~d~nt.c ~ue_ M,·csse ne
ce.~san~lllh'lltl.! pcrtl~tlCI~l" a JUl"JSdle.:no do magJS
tt-a,l,,, m:'ls· 1mH\ func~:io n.JministratiYa qt~e lllú 
conccdcn n l~i : " h•x,ndo outras autoridades 
~ldtninistrv.tivns superiores, nenhuma (.ff~Jn:;a. Sf! f~z 
:.\ constitnir.fio dot~~rminando-sc que essas autort· 
dadcs admini~tratíYas superiores possào impor 
umn pena pel:l_ fal!.:L do cumprimento de seme
lhantes olmgacoes. 

l\fn•. senhorc~, cmnpr() aticniler ás neccssi,ln
àcs ~ctn:H'S ; n:io •' pussh·"l qne se tome;m . as 
cont<ls uos eollcctorcs sem que ~c torne. clf~ctl\·a 
ou ~l] r<'nl~·tta a. certid2\o, quo a lei ob~iga :'1. t~r 
pr(·scnte JH'Lm se tomnrcm essas contus. Os fia 
uorc;; cspcr:io lO c 1:! annos a tomfida de contus 
pnr:1 ~c desonerarem elas lian~as que prcstàr~>. 
Essus l'OillUS n:lo Se l oucm Lomal', porque 11<10 
11:-. rec"mmc1Jd~çii:o que baste para <]Ue os tnbcl
liii~s cumprii.o a obrJga~~o ([UC a. 1ei lhes i~l1(2ÕZ 
'"' ~11vi:n· ao thesomo c thesom·ru·t~ as cartldoes 
d~ todas :lS CSCl·iptlU'H ele \'Clld(lS flll" tenhii.o 
s:do pasgnd:-.s pc-lo~ seus cm·~o1·ics, c. igt<~lmentc 
~s certidões que d1Zern l'CspcltV aü:s dn~nc1~·os U~s 
(!Ofl'l!S dos orplülos. De~J.c qnt~ tnt:s d1nhc1r0o.s tl
,,~r;lo de entrar 1mra o thesouro dou-se a ncce:;.
sid•lde desta currcspondcaciu entro o; juizes c 
cs"riYiics, entre th~som·J e tl1csom·arws. 

O jniz municipal c juiz de <li1·cito niio é supc· 
J•ior Uo funcdonilrio que S•) cll~ul):l inspectOL' da 
thl:'sonnnja, con1o alguns senhores p::uccen1 cn
Wnder: esse cmprcg3J.o é muito superior nu. sua 
reptntiç1io. Nem _o _ii1specto1· th• tl•csoumria _ csL:i 
sul:wrdinndo :lO JUlZ de dJrCJto, nem o JUIZ <le 
dir~ito estiL snbortlinatlo :1-•1 inspcctc•l' tln thcson-
1"1\l~ln, siT~) !llltoridades muito distinctas: mtLS as.shn 
cotih> o in~p~ctor dn thc~um:tria !ica dcbnixo (]ti. 
juri$.t.Hcç:ão do magistruU0l f1UC ~~ compctent~ para 
applicnr·lhe a J)ena, rto wQsmo modo ~c cs;c ma
~i$trndo tiYr.t· algu111a fnnct;;'i.o administrativa, cuja 
fiscalisaç:"to c~tvja commcttida ,-, thesourarht, dcv~ 
sujeltar-..;c n c~sa fl~calisn<:ão, sem que po~sa np·. 
pellar pant a i11dept;HLl~ncia do porle1· jnJ.ici:'lriO, 
pot·q•w r1iio ~c tmta de f11nc.;ões judiciaria~. nem 
de r~vog:1r a~ decisões <.lc::;sc pode1· por autm·i .. 
dadc admilli~tl·ntiva .... 

u~. :SR. DJ::PU'r,,D·J:- A inLl•'PCllll~IICia n:t•l é sú 
nisto, tem mais algum sentido: por isoo n!io po
demos ser rcmo,·idvs a arbiLri•l. 

O Sn. 1\L\nQUI"~ o" P,IP-.1::<.\:- O S•mhor mesmo 
(lcfcndPrÍiL mui1.o bl!nt est:a. IJUesli'io se o quizcssc 
f.: .. ,. , Mas, em fim, a qnesti\o tm·nn-sc ociosa d~sdc 
• cmnm~ssfio. reLi1:~1u n !IUI"tu do_ artigo <)Ul!' 

p,,d;n te.- a mtelhgcnt:m que lho ucro~o os no)bros 
deputados. 

A l"esp<'itn •los n~gocío< do Pm·à, nenhumn re
flcx•io me rnh,,, fnze,·. Cnmpnt·tilho o l~uvo~ •la.Jo 
pelo n• oln·c clcpntndn no il!tt$lrc \"ÍCe·p•·os:dcnte 
que nc.ah~, dL\ succumbit\ 

O gowet•no reconhece c nptccia a dc.Jicaçiio c o 
7.clo <:om· qne ~e tem portaJo nn triste conjuncttn·a 
em <jlle infelizmente sP. acha nquella pl'tWincin, 
os m<> licos c os ministro< do D"''s, como subo c 
.-cconh~cc que as nutoridadc> nlli tem sntisfacl.o
riam•mte preenchido cs seus dc\'Cl'd. 

O gOYcrno foi tnmhem informaclo de q~te tllém 
. da eali\midudc cln epidemia, n fome ameaça tnnt
·J,em nqucllll pro"incit,, pois que em uma das 
fazendas nadonaes donde se matldOu vir gado, 
1Úorr!:rilo em um me~ 200 cabeças; assim, além 
da tnol~stia que fiagdla a população do Parú, 
im Qutra epidemia sobre o gado.... · 

0 Srt. LJÚT:\o J>A Cu::<nA: - Apoiru.\.>. E$1'~~ceu
nlc rilf~rir isto; ti v~ noticia deste fii.Cto. 

O S~>. Mnnou>;z ng PAR!o.::<Á:- Da thesouraria 
<ló Pnrü se p·~dc nuxilio no governo, e o govet·no 
e~tiL n, pmposilo •lo o dnr. Quando houvesse 
!alt.<> _no coh·c g.:ml, ~ COfre_ prOYincial_ poderia 
suppru·, C> .ll'"c uni) ser1a scnao tcmporo.nament.c. 

Temo) •1ue com efleito haja falta ue ,.i,·ores, mas 
n:io receio que hnja. falta do dinheiro. 

Quanto aos lOO:Uil05 que · se sacou sobre a thc
souraria do Pará, deYo dizer que quando se Je~ 
esse saque havia saldo õ.isponiYcl, clcvi.a contar-se 
~om n eontinuo~i'io da rellu:t mensal quo costuma 
prodnzi1· a ulfandega daquella provincia .... 

O Sn. LnTAo n.~ CuxnA :-Nem se tinha mesmo 
noticia ua c:pi<lcmia. 

O Sn. llhnQüEZ DE PAtu:<,, : -Os dndos porem 
falhúrilo; deYo porém d2clara1' quo o thcsoum 
nilo IHtvin sacado por todas a» sommns que tinha. 
disponi\·el alli, dd modo que apezar dos socconos 
exlraorJinarios, apezar do saque de lOO:Il()DS, ainda. 
a thesonrnrin tem em ~ofm 40 e tantos contos 
J1Cr1ena•ntcs no exercício passado. Por conscqucn
cia o saque foi bem feito segundo as ciecmnstan
CÍ;\S; hu via sobras uo Pan\, de1>ia o thcsouro 
disp<"ll· dellus. fcl·o. Agora !la necessidade <I e maior 
dispendio alli, couta-se com menor renda, o thc
souro far:i a supprimcnto de dinhci1·o que f<ir ne
ccssnrio. 

Quanto ao mais, pance-mc que naJa dé\'O dize~·: 
confio no nctual vice-presidente, mas nem por 
isso cn·ic que o outro vice-presidente que occup.'\ 
o primciL"O Jngnr Ucixe de s~r muito cupnz; crn
fim não se tn1ta por hora de vice-presidentes 
d·• P11r:i; ot proYi11cia tem um prc,;iJeut<>, que se 
fú•· llcc~ssn\'io não duviclo que pnra lú volte. 
(Apoürdos.; 

A discassi'io fica adind<t pcln hora. 
Ltwanta-se a sessão. 

Sessão em 30 de .• Jtdho · 

Prcsi<lencia do S>·. úsconc!~ rJe B.,C11CIHl!J 

Sor~nmo. -Expediente -A>·tigos rutditü,o.< ao or
;:amcnto. Discw·so do S>·. lt'e>·ra:;. - T"ot.tçiio. 
- 1\lah·i~ula fl.,!. e.~tnrlantes. J)i.~cui·sos diJs 
S)·s~ Paulu Fon.set·a 1t .. 4.xa:z,jv Jo,·ge. 

A' honl do costume fri.z·se a chmnada., I) nchan
do·SC presente.,; os Sr$. visconde de J3aepcndy, 
Pnuln CandiUo, GJrrêa das Neves, Lima, Augt~sto 
Chtwes, Do>minpues Silva, Paeheco Jorlno, Ferraz, 
bat""::io de ~farorm, coneg<> Leal, Echl•trdú França, 
Teixeirn do Souza, l'a.dua l'leury, r'ernnndcs 
Vieim, Leitiio da Cnnlw, At"llujo .Jorg~. Carneiro 
de C!\lllpo~, José Ascenso, Almeidn e Albuqu~rquc, 
Suúra, Dias de ()nrvalho. Horta. Bnrbosn, Mello 
Franeo, Figueinl de Mello, Cunha, Souza Leão, 
Pues Barreto, Teixeira de 1.faccdo, Andró Bastos, 
Puuln Snntos, Rap<>so da Cama1·n, Ribeiro da 
Luz, ç,mdido Borges, Bdfort, Gomes Ribeiro, Ri
bdro de Audruda., Au~sto de Oliveim, ·Araujo 
Lim:l, Jncintho de Mendonça, C:lldre e Fiii·>, 
Vicinl d•: :\latt.,s, concgo Silvn, Ribeü·a, Dut.rn 
Rocha, Taques, Fel'reira de A~uiar,Souz~>l\Icndes, 
Viriat•.•, )[eniles de Almeida, BrJL<quc, Luiz Soores, 
Bandeh·a de l\lello, Saraiva, Antonio Carlos, Luiz 
Arnujn ol Secco, o Sr. predidentc .!e..:lara nberta 
a sessiio • 

Comparecem depois os Srs Paula Fonsecfl, Rego 
Barros, Fausto, Lima e Silva Sobrinho, Bnrbo~o. 
d!!. C11nh~, Góes Si~ueirn, 'l'heopbilo, Nnbuco, 
Bnrreto P~.Jroso, D. h·anciseo, Antonio Gandido, 
Bernardo de Gouvêa. Santos e Almeida, Brandão, 
Aprígio Gnimaràes, Pl:drcira, Livramento, T1târa, 
Co~ta 1\lachado, Paraoagua, José Mathias, Ne
bia.s, Sayão J..oobato, Sayão Lobato Junior, Aze
redo Coutinho. Breta~. Rocha, Piuto de Campos, 
F. Octllvia.no, Paula Baptista, Beli,;a.rio, Siqueim 
Queiroz, Paranhos, Henriques, Sobral, Zacharias, 

· Pocheco, ltodrigues Silva, Cansansào e Pacca. 
J.ê-sc, e approva-sc ·O. acta da sessão anterior. 
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Um requerimento do padre Antonio Ruftno Se
veriano da Cunha, pat·oeho collado o a Igreja ma
triz de 1\ossa l)eobora do Desterro do ltambé. 
bispndo de Pernambuco , pedindo um ter reno na 
mesma propl"iedade . para patrimonio da respe- · 
ctiva matriz . -A' eommissiio defaz~nda. 

De Francisco dos R<:is ~unes Campcllo, escri
vão vitalicio da chancellara da relação de Pemam
buco, ~ediuilo que o seu ordenn.to seja elevado a 
õOO~, V1SIO o desfalque por que ·tem passado o 
rendimento do seu empre~o.- A'. commissii:o de 
pensões e 01.'dcnados. . · 

o Sr. Tol:..:olra. <1o l!>J:occdo :-Sr. presi
dente, a deputação nomeada por esta cnmara 
para il· comprimentar S . .M. o Imp~t·ador pelo 
faustoso uin do nnni'l"crsario nnt.\licio da sere
nissima princczo. imperial a Sra. O. Isnbc!, roi 
recebida no paço da cidade· com as fonnalid>tdt!s 
do estylo, o eu, como orador da depnütçii:o , di
rigi a S. M. o seguinte discurso· 

« Senlwr.-A camara dos deputados vem hoje 
apresentar a V. M. I. a homenagem d<l suas mais 
resp~itosns fel icitações.· 

·« Senhor, se o coração paternal de V. M. I. 
palpita de alegria pelo nono :mnivcrsnrio da íilha 
que idolatra , a na~iio brazilcira exulta. de jubilo 
!'()ln J'ecordaç!lo de nm facto provid~ncial '' que 
liga a mais subiu o interesse. 

" O nascimento da princ~zn Imperial a Sra. 
D. Jsallel perpctúa no throno . as virtudes exem
plares da t'amilia, e a gloria da dynastia, virtn
dM e glorias que sí'io o orgulho do paiz. 

« Prodiga de beneficios para a t~rra de Snuta 
Cruz, a Divina Providencia quiz alnua consolidat· 
o presente C()m a mais itnpo1tantc cOlldiçii.o de 
cstabilids,ie no futuro e outorgou ao Bru?.il um 
seguro pcullo_r de porvir,. que amplio. indefhtida
mente o h •,r•zonte de suns esperanças. 

" A camnr:t dos deputados, senhor, prostm-se 
ante ella rogando-lhe que complete a ol>ra dos 
seu:~ desvelos pmtegendo incessante a luelyto. 
pr:inc::za sobre. cujo. cabeça- repous:lo os fu.turos 
dc~tinos do lmperio. . . 

« Taes sil.o , se~>hor, os Yotos da. camura dos 
depu ados ; que mnito principalmente ap1·ech\ a 
llom:o. de ser a fiel interpr.:te d(l na~il:o nesta 
occasiüo tito solemne, q.unndo tem de · cougratu· 
lar a V. lvf. I. COrnO pal e impertH.lOr. )) 

S. M. I. dignou-se responder o seguinte : 
u Fico a ssaz penhorado. pelos sentimentos qne 

IIH! exprimi:; em nome dn c:un:trn dos Srs •. de
put!ldos. » 

O SR. PnESlllE~TE : - A · rcspostn de S. ).[. é 
rcccbiua com muito especial ngl'lldu . 

·ORDEll DO DIA. 

AllTlOOS Al>DI.ri\"03 AO Oll'J,\)IJo::STO. 

ContiuiJa n lliSCUS$âO dos nt1igos auditi\·os ã 
propostll do olr~amcnt.o da •·eccitn. 

o ,..1 .. I•u.uln Cun<lldo:- Pedi a palavra 
po.1·u rogar Íl. c11mara quo me p crmiu.a· rdimr um 
artig«:> nllditivo em que eu propunha o pagnuumto 
de 100/1 po1· cad11 escravo imp.>rtado das provín
cias do norte. O meu fim era tornar impossivel 
este trafico; mas corno o 'governo trata de tomar 
uma medida geral a este resp'~iw, peço á camara 
para retinu· o meu artigo additivo. · 

A camara permitte que·o ·artigo additivo' seja 
retirado. 

Vai ;, mesa, é o.poia.d<~· c entra . em discussão· a 
seguinte emenda do Sr. Barbosa: · 

« O art :;o dos additivos redija-se assim: 
TOMO 3. 

« Os navios que import.a1·em r;olonos p ara 
quacsr1uer portos do imperio fi carúõ desde .já _ 
isentos do direito de ancm·agem em t ·>do ou em 
parte, segundo a relação entre sua t.m elag.•m ·e 
o numero de colonos, ficando o governo autori· 
sado a fixar essa razão, as condições . que Je,·ão 
•atisfazer os m0smos navios que se e•upt·egarem 
no transporte de colonos, e O.< multas em que 
os infractores incorrerem. comtnnto qul; e~tas não 
exceuão no dobro. do fr~tc por cada ulll dos p~s-
sageiros. S. R.-L. A. Barbo;;;:J.I> • 

Foi tambcm lidn e apoiada a seguinte e menua 
additivu no art. !J• 

« No fim Mct·escente-se e poJenu•) ilnpõr as 
multa~ n e<:ess:trias. A mesma autoriso.ç(\1> ó cou
ceàida ao !;O'I"erno re!ati\":lmcn~ a qualquer outra 
impcisição,.cnjos re~ulnmcntos dll nn.:cau~io con
venha melboro.t·.-Carni.'Í!'O de Campos .-F. P"ula 
Santos ., 

o Sr. Forro.õi:: -Sr. p•·~sidcnte, niio puda 
ouvir o discurso do nobre mini stro d•• f:l?.enda 
em respcstn. ao <JUe tiv~ a honra de proferir na 
discnssdo da. receita, e sómeute hoje pude npc\· 
uhur ulg11mas idêas do nobre mini~tro, c\s quoes 
l'cspnnde t·ei mui perfunctoriamente, porque o meu 
estado d" •uole~tia n:lo.me pcrmitte ir muito adian
te, nem a di.~cuss;1o é deste artigo proprin. 

T rntarei pámeiro da algumas medidas propos
tns pela nobre commi;;sâo nos seus at·t ig,)S .u!J:. 
tiNs, e d :pois · pedirei permissão á caomra para 
fnzet· algumas obscn-:>.ções mais em dcfd~a pro
prin do 9.uc sobre o assumpt._,, 

Um art.go additi...-o existe que d{, ao go,·,;rno 
um ct·oJito pnru. fazer as dc~p~7.as n~cessarins 
com soccorros pu\.Ilicos, em C011SCquencia ela epi
demia que lavru. em uma. das mais importantes 
províncio.s do imperio . Eu en~endo, tir. presí,lentc, 
quo este .artigo 6 ocioso,. porque a l ei d e 18:'.)() tlú. 
ao govcruo i' faculdade d~, m~smo durnnw a l'i! • 
união d,ts cnmare~s , .abrir crcdiWs cxt t·nordiun
r ios para tacs s OCCOI'l"OS, c cu não quero , não 
obstante n ;>osiçãc. que tenl.lQ ncsw. cnsn, suppõr 
que o govern • deixe de , lall~-1\t" mito dessa a uto· 
risnçiio. qu.~ lhe ó c_ouferida pur um11 lei perma-
nente do pniz. · · 

Creio , por tanto, que o artigo addltiVL> ó ocioso, 
·e c,;tou mesmo qnc o crcliib deve esU\l' abc•·to 
e que o go\·cmo cs~iL com os traços livres para 
obrar do modo a soccorrer de prompto ú popu
lnçiio que solft·c sem precisar Jc noYn nutOL"i· 
snçfio. 

l..'m objccto que muito tem occn1>auo n nttcn,iio 
da cmnnrn ó nquclle qac diz rcspdt.> ús mult>1.s 
que pode>·l•õ ilnpõr os empregados de fazenda a 
qualquer fnncr.ionaJ:iO que deixe do ftscalism· a 
nrrec:\ilntiio de c~rtos impostos, c de :;atisfa7.ct· 
com ln·e,·i<ladc ús reqnisit;õ~s úas th~~om·urins. 
~iio ('nlrarei na quostiio da independtmd :l Jo 

porlcr juuiciaril); tüio examinarei sc. umn Ji~po· 
si~iiLJ d~slns poJe•·•\. nff~ciar a ind,:pcnúcncia elo 
JnugistrtLuo, c direi sómcntc •tnc da1· ao collcctot· 
du um • .H~ll'icto o pndor de impvl' multas n. um 
mngistmdo quo o ~ê·d~ pi'OcC~ijar pel•l c•·imc do 
rc~ponsnl>lllda<.lo, li dnr-Ibo por certo um poder 
p~uco com•en ienw ( • .>poiados), ó estall~leetlr um 
cnnllicto continuo entre a nutorir.lnd~ jndiciaria c 
1\dministrnti\'R. Pótlé set· quo esta n1cdiJa vo\. dar 
lugar a de»:\guiso.dos e perturbações . . . 

O SR. Goltlli: RID.EIRO :-Não se l'Ctiron já esse 
a rt igo·? 

O Sn. Fenau :- Retiron-so o artigo addi ttivo ·r 
Bem, eu o combatia nesse caso. Eu ilnpol·ia ao 
collector n obrigaç11o de participar á auturidade 
superior cçmpetente , . c esta · i\ ü~ta da _partic~
pução, ouvtdo o mag.Jstt·n.do, podena entao apph
car a disposição penal a respeito. 

Existem outras emendas sobre as quaes niio 
me occuparci; pcrmitta-me a camara quo eu trate 

4ã 
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SESS10 .Eíil :JU DE JuLHO DE 1~55 
unlc:;.UtH .. ~ntc li~ cx.aJniuaL· alguma-; J.a~ propo:;i~-Õú-:5 
uv .. oJA·~ ministro <h fãz~ndu. 

Deputado de prol"inda, n:'io posso por maneira 
algu\n~t jl"':r(!r tor.uU" a ~nim .n dl!si~naç~1.v de dep!l~ 
ta do de a~di~à, tlU0 u1:c f•H t.lada, 4JU:i!,Juer •1ue seJA 
~) peu!->;l..rnento J-o u.OLl·e 111hu-stro. A..:.tu:ll\n\~nt'). no 
no~:-;o 1'(~1.!-iuto não temos Japut;ldo de altlên~ tnas 
c1·eio que hJ'eYCUlc.;.'Ulcl o ll·)l)l'.,; mini:;,tro . \"irá. 
n~st.c l'~ciuto a t er •kputa.do \"l~L·J.aJeh·anu::~nt.~ de 
:\ldô:l, a potss~n· a sna n:fonua. Je dn~ulo.-; ~ t~rü
lll•)S euttto o fa.cto qut: :>e 1ll3u nas .Ala~-t•-,a;:;., no 
mru:icipio cta 4"-\ta!aia, d!~ Yirem o viga do e seu 
s~l·~nst:l.o p1\rn .... ·sta catnara ... 

O S1·~. 003-.IE:~ RIHEH~,) :-0 dgntio, .!:5C'U condju
tor c $flCL'!~t-•1·J. 

o" Sn. F~u !!,\z:- ::.rns, repdlindo dn alinha 
p;.ll·te i'. •rnulitie~tç::iü, p0rgltntat·::i·: i\ qnc fitn ':eiu 
tst;1? Para Jjzêl'·.;e nuic:1ul.L'HL•J cp1c n~to era _pos
~h-d qn.z o go,·ernv al.J:J.fa.~sc n nnprcnsa do "L~,n ... 
J res~ .i.\Ias o n~1hrt~ ullnistt·u tn~::5mo con.f•lssnn 
n t!:;ta: ~a.:.a, c 1w. di! per;lrl:ll~ l{UG lllc dig;\ que 
~)brou uest~ ..:aso cO:lJO 1niuL~t.ro do l"êino de Ue}· 
<:agno: c.,nfe,;sou ql\~ tinha d:dü l\10 !ib1·ns p::tr:l. 
:ti'L'anjos t.~&cs. Or:t: st~ nfi:() m-~l pnssi,·c-t ab::tfar a 
imprensa, pol·tplt fez p:-;te gasto deu.:.;cssario ·? 
Cc;lno pôde s~~t jnstifil'rtJ~l ~..:.t.tl dc..St-JCZ~l ~ 0Ull1prc 
p•)rCnl 11utar qnc n~i:o hotn-c- jurn;ll nlgum nossv 
<)L\C f::tlla~se sobre estr\ opemç:io. 

EntnlUIJ(IIIIlo-se na~ mat.:rias das lnrift\s o uo
l11·e pn:sõ.Jemc do ~onsell\o, •>ra nos t.lizia qL\e :i
nhamo:; obj~cto::; úe lJl'Odn~~;:.to pl· .• :.J!.)l'!:t. c c.ru~: 
l"h..\1't,;.1nt\) n·,h.1 f:1.zi:1. •nal n. ek,·n.c:lo Ót..lS dlrcitO!:t; 
Ol"il., tjlland-:..) SC comba.ti:l O principio lJl"Ot~CtlJl', 
dlzia-n,)s ~ <t .a ta·dl"a é fisc~-..l t) ~ <'"}ll:l..ndo ~u fntln.Ya. 
do COlHHlCI'CÍD liYt'~ 1 J.i7.b-.-no.;: (C qnet0m.'.l$: dinhl~il"l) 
po"lrn. f}1zee face á~ il~spezns, porque estas súo 
ll1~liúl't1.'""' ftne a receita n 

O tr~l.lalho t.la commissi\o :1 que pc1·tc•uci, que 
n:.-t~) era llftlf\ hu·ifa, u1as nm C3boço~ djssc o 
nobre minis~ro, ~o m~smo tl!mpo qne atlopt:lx;\. 
!l~ );\C~.;.: do COl"I1111Cl'CiO l1\TU, aJ~)pta.\~;.l ·o ~Y:StOm:·t. 
protect<n~. O n~hro pr~Sidentc ~].-, ~Oll:5(:ll:o fv1 nc:Sttl. 
l~i-nted.a. íuju::.tn ; a co:nm.i~-:3~\~ ) <.lccla.r•.)U cp1.c se 
"\'"hl adstt·irta iis ::.;u~ls instl'tJcçües, que erão 1nuito 
tl.:! l'IHiu""~llte.St waHd:..\Yii•J hnpü~- (\ir~itos prüt~eton;s 
nos protluccos simi1nrcs da uussa. }.•r(.;J.lle\:~1~) ; 
ell~t et~nfesson qu~~ ~L·~ttía eJJtl'a'J: nessa via~ ma..'i 
<JU·~ niio 1•mli:i rJeixoJr tJ~ u t'aZ l 'l", 

Aindti UlU:1.. o•ltra accnsar:i'i·>-I.J G-L'llllC. u::t.o caL' .. 
l'L•gast.~:s Cllln d·:rt;!t,.ls as mJterias pruna.; ·? As 
in . ..:tl'ttcç;,-.c~ 1) lJJ:'tndil\'"â.O. 8enh01'(:S, a:::; ln:strnc .. l>~s 
tlC"fhú Sd' C•IÜ:nd~rlas 1)C\O ~y:3tdJHl ClU \'"C"l~a, C O 
S\"Sto.•mn. t~Ul ,·vga J~t\"a ff:U:t•jllja. t(,~ di~·~~itu ÚS 111<1· 
t·'·rt~t...:. p1'in.\a.S das t·,\hd(',::ts .. :::\'-\rn éra p.):..;~i\·~,..,1 qne 
ti~: nul\.:.::ina~!';~ f[I1C ~nu prd~ :t,Jvpt6 o sy~tcmil 
}Jl';:lcclPr carrcg.<IJldo a~> nlt!staa klnpo çom t"ol·L~s 
e:lirC'ii(rS (J$ lJL'Lidt.ll'tos sitnilnr·l'S Ua. lu-.iustda c 
.:1S }1l·Opl~ia~ l!Hltt...I"Üit-i ll~'ima~ ~ [UI.! Jh;.; S\.!1'\'l:Ul de 
'-llhucnto ; sci·ia i.-;to Ulll eúntrascuso ~ 

O lli)ln·~J ndnistro ind(J pi)l' ~:ante di~sc : (~ nU5 
d,~n~lt~us ll;\l' :ll~ll!ll:1 prot.«.:C~-~~r. tuas 11Ü1 . ..1 UlUii...a. ll 
Qu:d ,·, l'"!~ o s?·-~J . ;·ld:l a. n:-speit.c -tla iwlui;tt·i.~ 
HU\U;~fuctnl·~Jir:\? :\luguL'ln (.~ conh~cc. :Era, o no
l~n: InÜl~:::: 1. ro fi rJi.~.4(\ a.ltc~lr u~ dirdto$, pol't.Jll•! 
u(l~ pl'·J~ltu~hn<..<~ t:·L•;s nh:rcallf> l"l~'i:S. 0r.i1, o uolnc 
Jtlit~isl.l'•·' di!. u G,_,utr:lri·> : Ji.r. ; <C ntLO qLiuremu::; 
da1· 1nutta lH'ütt)c~~:-~n~ .._, pJL" fss,) imp~Ju~os ..lh-...:it()ci, 
S•Jb l'i! n.:; ~ watf~ria~ J?rlm.u.~ »; qual ú .Pvi:s v sys~ 
l.r!Hltl '! lJ n•JbL'C uunhtru U•Js t.·xvlJ(.:úu- Uutcr 
lllOf~ · ::t 

E, &enhüL*,~~~ r.::;~im -0 ; nw.s soLt·ecarrcgar tl.S 
tuatedas p1·irnas, qui,: sú y{:m ao lJ:tiz pi-ira. ali~ 
tw.:nLo du .inJ.ut:.tL·ia c uãv ~aru vut.ro quarqutr 
llm, com UiL·citos, ~ "nolnalja nH.üor que se púd.; 
<.lar •tctua\.J!"t€·ut~ ctn ma1~1·ia U<i LtLrifa. Os vuize; 
n1es1no <la Am;;1·ica, . eúlllJ o Chile, abaudoniio 
e:5se systema, e o Cbi!c prügdJe Je nn1a tua~ 
n·:·ir:l dign~. de~ ~~spanb..t~ Uigna d~ u.U.tni.r~~ào pe~.o. 
><d0p~;tu <lcssa p.,litica. 

~Ias disse o nobre mi1Iistrv: «o Yosso caYallo 
et·a cavallo de parada, o nosso é cavallo de tt·a
balllO, q1te marcha, que nü (JOI" <líant~. » N:lo 
s<'i Sú o t\ .. bre minisLro tomou a. minh;\ campa· 
ra•·iio nos d!!\·idos ternto.~. En t.t·oux~ o ex.emplo 
u.u"k.n~Ul)ntt~ paxa nH)SÜ"Ul' que O' trat...alht) e noVtl, 
mas r. c,;pedo era tatnbem no,·a ; aolmitto pO· 
1•rhn u ·"iHl.i,l(J., a tarifa. 4"Jr~anisnda COH\O foi pela 
counnis.s:to teve defeitos, ninguem o contest::t., 1nas 
u:Jo et·:t d~ mero ·apparato, era de granrl<"! pt·o
''dt•> para o p:tÍl!. em geral pela mo,l~ra~;lO de 
Uire it•JS •ln~ adnpto u. qo 

O li•Jbrc minist~o disse que darhunos com a 
adopç:\u Jt\ mc<lll:l t>trifa uma perda ao thesottl"o 
clt~ -1,1h)'\ r~ tanto~ contüs. lia nisto e~agerãçâo; 
mas .tUmÍ~to. Quanclo em 1~1! fonio elo~vadns os 
•li1·dto,; hnv\a uma \lecessídade pa.lpilnute para. 
bl•J ,~/:1 C~t.ahdccer O eolUílibrio entl·e a 1'8Ceita 
~~ a' di..:S"k: Ztl : d~~ dia l!m dia .a. nossa divrd:~ ia·se 
at1.frmcnt.an~.,, ~.:ra tni::t~l' u1n p~raU.clL'o1 e cutào 
o ~ael'ifido era necc~sario, el'U inconte::;tavd a 
sa~·L n . ~ces~ida.·h~: n1as logo quo ns nossas rendf;.S 
n,to sú consegtliriio o fim de equilibrar <' receit!L 
c••m :t cl•:sp~z:l, nHh> atnda derao u~n s.a1dt) sa
peri:~r a tüd!l>~ os ~alculos, sendo o il<:side•·atotm 
d~ tOol•JS O~ nni\SVS fiUt1.11ceiroS 21l,()()Q:1 ),)0$ pela.~ 
rendas úas alfamh·gas, tendo ess~ ren,ln ex (:!>dido 
muit•' ul•'m uest>J. cifra, t••ndo-sc por nma scquen
<:ia J~ cil·cuJnSto.lll~ía pollido effectttar não só que 
as d.;~puzas dll c.sta·lo muito o.ugmentadtts fossem 
col.Jerl~s c''"' 11. r:ceila, mas ol>t<:r um saldo 
gL"i"t.n~lc quv pns~:'l\·.n. dú anno n. nnno, çreio que 
o s~lC:l·ifido Uuvin. c•~s:Sn.r. A tnrlfa aug1ncnto1t o 
prc~u de to.lo< o:; g~n~ros alimenticios, de todas 
ns lll t~rr.:::adorias •1ll!?: se1·ven1 para. o con~nmo das 
clas:-;e:> n •~l~~~_B;sitadas,. das clu.sses lllt!'nt~s a.bast:l
<las; " 5•\eritkio f~íto, catl:>eguhlo <>. nm, neccs
s.u·io erA. qn~ voltass;mws a nma t•rr1ra e111 que 
"< Jil·eitos m?dcrauos rvssem ado.P~n.U.os. Ma.s mar
cilurmos i\...;&un c.oa1o o nobre nnntstrd quer, fa1.er 
súulentú :\ t:trifa, em l'ehH)io a.o nlaict• üug:rné'nto 
da receita, ct·<üa que 1do é uma politic<• díg11a. 
r.le Ulll homem de e>tadn. 

A•.loptou-so a rnodcra~:ào de direitos a respeito 
de g-erwro~ alimeatlcios; mas as· classes necos
sit•tclus do paiz g>J.sl.ii':' sénuente ta•JS gener<>S? 
H:lo se vcsh:m? u vestual"io não é uma parte 
qu::tsi. liio importante C()lliO o SnO OS gcne1·ns ri e 
prinWll"l\ flt'C.CSSi.lade "? O COtl (orto lÜl !HlpUla~iio 
n:!o ~ uln·il(·H)io de todo o gQI"et·n" ·? n:io é por 
ll!eío rln. lllO..l<~r:wiio de dinitos em ganero.,; d~ 
1nninr t:ousanto qu~ outl\•S J.?::tizes tõu1 t·ealizadn, 
n;1o ohRtoJ.nte '~ssa r(.!Juc.ç~lo fettn eln gran<lú cscaln, 
um. auguu.mto tia sua r~ccita? nito é isto uma 
n~grtt ent econonda poli~ica? uiTo ê unu\ reg-ra 
,;eJlada pela ~xperieucia que a tnoclen1~Üo d~ di
l'citos nas uH\l.cria~ de mais Cl1HStnno traz como 
c"n~er[nnnda nc"ess:uia · o augtneltt•• do mesiJlo 
c<•nsuuH>, c a. p:\L" Ue;:;t.\! m•\ior consUnlO nm.ior 
rec.eita ? 1!: não só aug1nent.o em consequ~ncia de 
uuúor con:.;unlO, m.a.s iliuda porqtt~ o CIHLll·~b!lndo, 
,_. J...:svio d"1s Uirc-ito~ se l"C:;trin~e a unul CtiC'O.la 
IHltito ~~~tt·eitn etn CQIISCqllenciu da. lnod~t·w;ii.o 
Uo$ 1ncsmos dh-~itns '? E. i~ to um ptiJlcii.tio conle· 
~i11lw ; cvmo puis ~S•]Uéc.:·l-o? 

::II"s o <.lr:si<k•·crtwn <1v fisco ê-augm~ntcmos a 
receita, por•fUu a ro~cit:l no.; scn·.; pa1·:1 tnnila 
cuus(l. En, ~enhorcs, entendo 'JtLC a fcliciJade 
.. ias satisfaç.ics d:\s n~êt~ssidn•~es das cla~~~s me
••os nbastaJo.s é o pt·imordial d~..-e't de t<)dos os 

~oÕc
1

~1~
0

bt:tJ 1~inistro fez o. calculo. con1a disse) de 
-1,01111 c tantos cont<>s. Este cnlcnlo lhe foi · Clll· 
preota•lo pe.lo digno inspector d>t nlfandcga dll 
Bahia, ~0gun<l•J ou•·i ao nobre ministro mesmo 
elll uma ses~ào elo •mno passado. Posso afiançar 
;, camara 'l'"' a tarifa a.ctunlmcutc C:)nfeecionada 
" qu~ está tlepcn•l'lnte da appruva~ão do conse
iho ,lc o•t:idu deve produzit· um angmento de 
rec.:.ita SUiJcrlúl" a GOU.ooos. 
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SESS10 EM 30 DE JULllO DE 1855 
O nv'l.lre ministro n:io leva em linha de c onta 

o nugment.o que uecessari:1mente se ba de d:u· 
em consequ·.'ncla de ae~llar-se com grande qua•l· 
tidade de J~spachos po1· factura. estabeleeeudo·~e 
taus !lxns sobre os generos que uctuahuent•l 
pag;lo· dit·eitos nd ·t:alo•·em: não leva em conta o 
augm(mto progre~sivo do consumo em C•>n$equcn
eia do, n ugmento da nossa · populao;iw, caso não 
soffl-a ella por alguma circulObtancia extraordl· 
n;:u·ia; niio leva em conta mesmo o augmento ua 
nossu. in<lu8tria c cvmme•·cio, que ma•s ou me
nos \"ai progreJindo. 

Das r .. Juc~ões prop()stas a mais imporLunto 
donde põde v;r desfalque :i. receita vem a ser n 
dos dird tos da fa.-inha de trigo e ua carne seeca. 
Os vulores actu:tlm~ute da farinha de trigo, con
!OJ'me o relato ri<> 4o nobre n1inis tt·o, or~ito · Qm 
4,89:3:7:>8,~, e os di r~i to~ e:n l,Uf;S:-1-'3\),; ; os valores 
da~ carnes em l,i07::)<J9$, e os direitos em 426:6"\l!JS; 
a,;.•hn a. pmma tios direitos deste.> du11s ar~i;;os 
é de l,:I-2J:;l;;SS. Pela nova tatifn, suppondo-~c n 
impo11ação •ia farinha de trigo do ~.Wi:{)(~J Bt"l\l· 
bas a ::!00 1"5., dá em'~ r •!Silltudo o producto de 
I);) I :000$ Je direitos, e as carne!'; s eceus suppt>n· 
do-so a importação dt! 8.j3,7~~ arrob:ts, ua razi10 
de 2iO r~. , temos em rcsnltudo 230:ú:U>$ d e di· 
reitos. · · 

O produdo dos direitos destes dous artigos 
orçará portanto em &l!l,\6~5 ; u ditr-:r~n~a ou ui· 
miouiçO.o d~ receita será portanto de ti~) : 71;3S. 
Estt\ reduco;ilo ser<\ em breve coberta p~lo p>·u· 
ducto d~ outras taxas, o pelo augm.mto 111ais ou 
menos pr.-gn:ssi v o do cons11mo, r•elns m.zõe.; j:.í. 
aponh\dns. Esta f. a uuica diminulr,,lo sensi\"el, 
tudo o mnis afiança maior ae~rcscimo , do 1·ecelta 
conforme os calctüos e bases uo nobre minl$tro. 

O pNdncLo dos <lireitos <1ue ns Jmlt~rins prl· 
mas vão pagar ol·çnrã actualmente em i>J:UOOS 
e irá em a.u:pnento esta verba coufurme o p!·o
gress() dü in(!ustl"ia.. Ora, o que sil.o l.J:OOOS para o 
cstad~ proveniente de direitos que se impomn svbre 
t.tes genero.<? Nada: entretanto que 1;,:000$ pm·a 
as i"dn:strias ínfa.n~iõ que ainda. <lgv.-a comoçilo, 
dà em resu!LaJo um grande mal, porque o mal 
não -está sómente no paganreuto do~ dire ito~, 
est ll. nas olependeucias, cte. Alguns réis a respcitv 
J>.ts inQustria.> dos particulares produzem uma 
grande d itrerenca ; wil réis a respeito do estado 
nenhuma móss·a podem pwduzir na receita. 

Se pois, :Sr. pte:>i\lenLc, caiculann~Js todas as 
uiffet"oJJÇ:l:> e o augmcnto que traz a tal"ira pelo 
systema a.loptado, em vez un receil4 diminu ir 
h~ de augmentur ; a ,;sim pois a doptando-se o sí
mile do nobre m inistw, eu dir~i que o projccto 
de tarifa Ja eommissão a que pertenci_ ~ utn ca
vallo d., puradu que não [XJd~ off<>nder" alguma 
indu.se.-iu, o da :'ecção do ccJllscllJo de cst>.tuo .; 
uu1 c1n ·nllo nosnhoso que hupaca, c que pnm 
marchar é preciso cnlc:u· a•;s pés todos os prin
cipias d:l scicncia, todos os interesses !la indu,;
tn~, e é preciso •1ue :~rjn f11tal {t industt·ill do 
patz .. 

O nol>re mini~t··o disse tantas c usas, das quacs 
eu c1·cio quo S. Ex. ni1o terli eonvicçiio. Ora, uma 
dessus cousas de q11c me l~mbro neste montento 
ê a segui ate; disse cu que se tinhn estabelecido 
o sys~cma de ns~cmelhaç;lo, o podendo acontecer 
:l introJucç:io de objcctos que uilo tivessem si
milares na tarifa, e tuio ha\•endo-so fl:mdo uma 
quot.ll de dir,,itos para taes objectos, ,. t~rif11. neste 
ponto .era imperfeita. «Niio, disse o nobre mi
nistro, tacs object.os siio de~pachad<>s por faetu
ra:s. » Mas, Sr. presidente, em que ra.ziio pagar•\õ 
c~ses objcetos os direitos? N:io se diz ao qumt· 
tum de direitos ficã<> sujeitos taes objectos, como 
pois isso se ha de decidir, qual é ·"- r~' .. . 

O S t\. P REStD.exTE oo CQxs&LHO : - Trinta (?O r 
cento. 

O Sn. F ERRAZ: - Onde e;;t:.\ es;;a disposição ? 

1 Em ncn!mn,a. p•wte. O nobre ministro 41ssc 'l ll~ 
11 tarifa da conll>•i»são ia !a vr,reec1· ao r ommet·
<:lo inglez com prcjuizo do~ outros coutmer
cinntcs ... 

O Sn. Pn~:sJDI'Xl'J.-: no· CoxsELHO: -Prejuízo·? 
O Sn. Ft:nnAz: -l\las o nobr.; m; n is t ro me h a 

de per<ioa.r, eu nfio desejára qun esRa p• ·.-,p~si
<~h.o eO\'l'€Si'i~ u_o znuu~o s~i~ntific?· Scnll f>l·es , ')ue1n 
paga os d1re,tos nao sao os uupo•·tad<ii"C$, siio 
os cunsulllidor-·s. O impnrtauor !anca ç 0 mo custo> 
de produc~àu o imposto IJllC su paga nas nlrun
dcgns de llnportn"«o, asslln como nas alfa nd<·,.•as 
de e~porta<;ão ; tt!do o bc_ne?cio pois qlle resul
tar pfrla mod.~ra~.ao dos dtrettos -vai em iavor do 
COJ_ISUntidot·, que_é .•> ]:)0\"0 hm:!ilcit·o. Porque .-azno 
pot,;; o nobre unmstl·o p•·or.-,·io ~ssa prnposiçãn ? 
E' _,·c 1·d::t.de que e m geral as fa.z~nd:\s mai~ ~1·ossas 
forno t~\Xatlns ClJnl os n1,;sn1•.1s dircitm:; que ns 
fa>..~n <la~ cuh'll·finns 

As fazendas mais grossas, Sr. presidente s11o 
iruporladns !'elo oomn,en:io iuglez, ou s:lo 'pro
duzidas pela illdll~tria i ngleza, as f<lzendas mais 
finas são tmzi·Jas pelo comrnercio franccz · tunn 
parte da Allcmn:.hu ou da 8nis:;a ta ml>etn traz. 
" " nosso mercado pro~ netos zrossl!it;os ; log., , pois, 
quem s~rlt. o f:•Yo t·c~• Uo na opiuião do nohl'e nli
uistro, o commcrcio i nglez ou u commt>rci(J frün
cez ·? 1}-.r t.:tmente o commertio !ranccz. :'lf:>s p or 
outro lad~J •(Ucm era o fa,·orccJdv ? Eru a cla~se 
mcn r)s abastada do p;üz que poderia comprtW 
t..'"Ll\'<: 7. C0111 p<IUCa uifl"eren<;a gencrus OU fazcnJas 
da classe emre·lina tJCio mesmo pr~::ço . que actu•ll
ri!entc compra Jas classes or<.Hnarins. · 

Se, S>·. prcsid~rrte, examinarem-se os dous tra . 
balhos de tadfa, ,-er-se-hn qu<:l n commissiio mmca. 
diminuio dircit•>S differcnci3es cunforme 05 po·o
d uçtol·e~, <l que o.o ~on trario a sec~ãrJ •L• cuuse
lho de estad-1 uduuttlu «:s;~~ Jird to5 d lffe renciacs 
<:Speclalmcnte no vinho. Os Yin hos fru11ce~es e 
hcsp.lDhu~s são menos gm~·ado1s, npezar d~ no 
conunerc!o concot-ret·em com os po1·tuguacs, no 
commo.·cto obter.·m os me~mos prcco:; que os 
vinhos J'o•·tuguez~s- Os vinhos uo J\fcdi terranco 
são ven idos no nosso merc-ado pelos mesmos pre
ÇO-> <}UC o~ vinhos- portuguczcs, entret:lnto qu~ 
aqudles _têm . de . plgat· t~ma 1nenor t ;t:o.;:\ que 
estes. A111ua mats ; os YJOhos do Mc,literrnueo 
chcg>io o.o nosso mercado em cusos c1unsi i"uae:; 
,\qudles em <JUC ' 'em os v inhos p úrltt"Ut zes 
entretanto dú-sc entre uns vinhos e outros 'à <litr~~ 
rença que acima notd. 

E:!sa base, senhon!s, e uma base qu~ fallla, 
os vinhos portu:;uczcs podem tomar uma direc
ç5o inl!i'rmedia '' depois serem importados pnrn 
o Bmzil : o facto niio c no''O na Listoria do eom
mC'rcio. O nosso eafé pt·ocut·nva até c~til\ êp.)ea 
o ponto intcnn_edio do .~abç, do. Boa E spcmnça 
011). COll$Cqucnc;a_ da !aetltdade que uava a tarifa 
inglcza ao cafe 1mportudo nos portos da In.,la· 
tcn·u. desse porto. A difficttldade de. direitús "'alli 
estnbdccidos fuzia com quo:: o nosso caf~ scg11Ísse 
para a Inglaterra por esse }lOrto lntorm~di.n·io, 
e o UJesmo SQ pôde d!lr com os \"l 1 h0~ púrtu
gu~~e;;. Ha:wcrá, s~nhores, qucrn ignore que os 
\"iulloS do :'lleJit~rran•lC s.io confce<:ivna Jos co:n 
processos chi:nicos de t:ü mtLneir a que se ~ s~t:
mdhilo aos vinhos purtu~;uezes ? Para flUe, pois , 
se :1doptou semelhante medida ? Ntiil fot isso um 
cortejo feito a certas opiniões? Certo que sin1 . 

Eu me acl1o fati!);lldo o tltol~sto, nno poderei 
S•~guh· ao nobre ministro em suas obser vações : 
croía que se o não fa<;.o não é porque não lhe 
possa 1·esponder, tanto mais quanto nesta ma
t.eria uiio eutrlio odiosidades de qual idade al
g uma. 

O nobre ministro !aliou a respeito de morins 
e sobre a quantidad~ de fios que constitue a sua 
finura. E ' um engano o que a.ffirmou :;. ·Ex., e 
tanto ol assim que até o morim de 1\J fios é de 
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qualiJ:1<l~ mnito or<linaria. Eah·.: lS c lll fios n. 
diffcrcu~a. E! llC ~lil lllllO. .•• 

O Sn. Pm::H 1JEXTE · oo Coxsu rro: - Até 16 c 
que é ordinario. 

O Sn. F1m1:AZ:- Eu fnlto C •lW " expcri<!nda 
c estltdo de tres 3IlllOS. ?\o morím de lS até W 
fios ;l differcn~a mio e n~nhnnw., Jc w passa a 
22, <le 2·~ :5l!gU\7-sC atC 2-t, d~ ~! havia Uill!l. dif
fcnnl~·a. par<~ :!ô, J.e 2G hUYh\ outr:'l ditfurcnçn nté 
31) o' o u(,t·~t de ::;o tt1l' :H: ~sta.s dHf~r,~nc;::ts rll 
gu'la1',1j) nos morins o n1adapolJas ing le213S ; a 
ros~>~lto dos morills c madap•Jlões fro\ll.:ez~s a 
bitola é rnuito Ji!fdontc; o~ morins fmncezes 
se111pre são mais üuos quo os ingleze.;;, a mito 
de obra é mais perfdta .... 

O Sn. PnE~I o"~'rE DO CO~$ET.;:o: - 'r'aml.>cm 
cust::lo \\1r.is cato. 

O :>1:. FEr:r...\7.: - Yejão, o nobre m inistro Y!l Í 
ca~oindo sempre na J·az,io q ttanilo est.."i desap~•·· 
cel>ido. Di~ e!lc a :;ora : os lnot·ins ft·ancezcs s"o 
nlnis c:lro..:. Quid. ü ld<! J Pagão uwnos qt\C us ill
glc~cs. Qt\Cm é o mais f:wv•·~cido? . Eu tks>:j :'u·a 
sust4.!ntnt· COlu <, t)Ohrc nlini.stru, aqui nó~ c.lous, 
uma ur;zumcntaçiio, e cntihJ vcr·sc-hia de que 
parte Pstit a r:t7.1io; m•ts depois de uma noito de 
estudo o uobre ministro YClll com id•ln,;; qnc ntlo 
~.~o sna:;;; hn tempo par n cousaltnr,,m -s~ os Jll':l· 
ticos., .: ~:;t(•S p tJd~m diz~r qun se fa\·or~ce mai s 
o commci·cio .ing!cz que o fran cez ... 

O St~. l' lll::$l!>EXTE no CoxSI::I.HO;- A <liscnss:1o 
que h rmYc sobre mo;·ins eu assisti '' clla pera;, te 
<> consc\Jl,) de cst::tdo. 

O SR. l<"JmllAZ :-Disse o nobre ministr o: "Note 
a can1n~n. que neste ntcs :no .systema. d~~ cumnH:L'cio 
liYra n~ materias primas são importadas isentas 
de direitos na Inglaterra; o que é cs~a hnpor· 
t:t•;:lo lin<) do dit'Qitos scnüo mna pl'Ot.:,cç!lo con 
CCilicla á fo.bri~a,ii•l? » 

St· . pre~i,\ent~, ,1 nobre minist>'(l fnz do s~·s
t enta t!c commcrcio Jin·c uma í<léa ítHlX:•~tt'l . O 
s,·stem::t de comlucrcio hvr~ tem por base n fnm
qi.lin uc dírdtos de tudo qnanto é mat~ri ::t pl'ima 
qnc possa d:tr .s.lil'!cnto ás f:Ülríc~s d~ paiz, por; 
que o comm~rc<o l<VI'c o <JUC q uer o quo u:lo 
hnja p\lr mnncir:. alguma ol>-<taculos it importa· 
~Jão Uo 1n~rcadorias semelhant-es, porque se cssns 
m~rcndm·ias são mnis npc>'feiçoadas dc,·o sua 
impor tn:;:io est.imular a industria d\l paiz, que em 
conscqucn~la da con~urrenci:< livre fur:\ por aper· 
fcit;Ottr SCtlS JJrodnc:.os ps.rn cxpcllir n.g nutras do 
merCtlüo: :õe pon~m <'SSCS prouuctos similares slto 
ma is :;ros.seiros <lo que os de sua lavra, oila os 
e~;clu~- intd ran1cn tc .do mcrcalo r espectivo. 

O p rincipio sal ntnr do commercio lin-o .vem a 
•c r n concJUTcncia. aeatuu· com os d ir,' itos pro· 
hil.l i th ·os ; os dirdtos prot.cctm·es, que a o mesmo 
tcmp? nh:~ f,lo o espírito tlc .;:mulnçao, que é !am
IJ ~m o ··Ia pcrfci( ii ,l, faz com qnc a n•ass:'l dos 
consUitllt.lores ç:1n~gu~ com um imposto aduiclo
na\ em favor ue )J tl~ticuLlt'OS se1~1 l,)l'!)''~i!o de 
mclh oraul ctltO das IntlllStl'laS- O pnnc1p10 cardeal 
uo sy:;tema do C•)llnnerciu livre c que n mn$sn 
do~ conoumitlorcs ftqtw isent:1 d<)ssn. aka de cli· 
' 'eoitos <:1n p:·m-ci;u d•J p:u·ticttl:trcs qnc" donnem 
n >Olllllo ~o ito com o favot· <la pt·otecçiio , que ú 
sontl.>1·a tl~ssa fil'\·crc nih se e~me1·J:o Cu\ melho · 
r:u· os sous pt:o<lltct~~, cnt aperft1lço:11· o;; pro· 
c.;ssos (]a stla m<.lustrm. 

E· s~ o sy.;tcma a tloptaJ;J é, como affi•·mou o 
nobre ~n!nist1·o, o systcn1a fi;-;cu.l , rua. parece t.jue 
ll1C5ill0 p .1la l':lzito da Uthp~.i<O d ,:ssc S\'$tCmn llRO 
se c.lavo fazc i· por rna.ucinl algt\111:\ diStinct.~io <le 
d ireitos a respeito de certas mercado1·ias, p~>rquc 
cs~e s~·$t•!nta n"o olha para a inllu,,ncia q ue 
põJe rcsul t:l•· da alta c bai:.:a, ni\'clla. todas ttS 
contli<;vcs, é de um c uniCõ imposto, igu.tl paro 
todos os object.Js importados. 

Se t\ o sy.;tema pro~d·Jr, }l~rguu t:trd: por•JUO 
bab.ais os diuitos sobre a cnrne d<> x:<rqua 1 Po t·· 
qu~ bai:tais os direitos dos .Pt'!'duetos agrl~ola~? 
::Se e O :;p;tema pro~cwr, UlZCl·tne, quat a r azno 
doste procedimento? 

Se é () systema de faYorecer a importa~:;iío de 
neuel'OS alünenticios, a~ntla ''OS pürg1~ntara1; e O 
\·e.;ltuo.rio do. massll geral da. popul::lt:io porque 
o e uearecei s 1 N ãu attcndds que, s e clCY:lr<les o 
jll'<!<;O pot• meio. de im!)oSiçiio. UlllÍS alta dOS ge• 
noa·oll3 neccssartos ao vo~tnano das c.ln$SO:S rnenos 
a baBtadM, dllhi •·c~ulta.l·! q11e Y<ll'·E;C-hil:o a~ pc~; 
:soa s d« q1w se com voem essas. elnssc•S na pr•~c < silo 
de tlintinuir a quot~ neccssana pm·a " sustentv, 
tt!illl ue f,lzorem face ú alta dos pr~r;o,; .das ía· 
zenda.~ inclispensa\"cis para o seu. \"~stn.:w10. Não 
att~nJuis, senhores, qne o \'llstuar!O m~llspe•~sa,•el 
pum o indivitlno C<ltlivalc :\. sutt ><nl~S>:>tcn~la '? E 
tenu<.>s n.:> pniz :ts fabricas neccssal'!as que pi'O· 
duzito o \'Cstunrio dessa.s cb:>:S•!s? Certo que 
u;io. 

1 
d ~· . ,, . . 

\Jonsid•' r ai agon1 l)Ol' ou~ro n ·y. v o.s .r~u!ltx.•us 
os direitos de certos gcucros alnncnllclos, este 
rçbtlixo.mcnto sv póde ser prof1euo no:> casos e:!.· 
tr,\Ordinari•1S de estcrilidlltlc ou de pequena co
lhcit;t , porque cn• gernl a n ossa n"ricultura 
ab,tstet:e oxclus iv.mlentc os !IOS'IOS \IH~rca~os, nnlla 
ú a in)p•n·tat:1o do~ p1·ineipn"s cer<:u"s flUP. fnzem 
o ohjecto ,lo c.onsmno da . nossa população; e n
trdanto no mc•o de tudo l&to taas gene-ro3 cada 
dia ,-,;o-se cnc:tr~ceudo mais ; pelo seu ll••caraci
mcnt•J o proo.lncto Jo s:~lurio tlcsiinad~ p.1ra a 
lllanutt::IW•\0 do trn.balhntlor será n~c css:1 riamente 
111(1101'; sendo 1\ltÜul', C cle.vnndú·S~ t! U COll~Cr· 
1":tndo-se em uma grnmle alça os direJtos de lDl· 
pol·ta•;âo dv vestnari'?, qunl é o r~~ult:~d"? A 
penul'ia, a t'"ltn do m~IOS pam emr•r•'!Pl' na compr:t 
do Yestuario; c d,ün ·?, •. 

S~1llto1·es o prindpio cmdcnl n:1o ,; augment.\lr 
a r~uda, o' p rincipio carde.,l_ Yem a ser .a sllt_lS· 
fac:iio mo.is ftlcil das lWccss•dur.le~ •.ln !k•pulac.ao. 

l:;luem perder doJ yista e st ·l lll'inci pio n o lança
m ento de impostos não põJc ter direi to aos fõros 
de e,:tndistn. _ 

O . principio que deve dir igi!· o gonrno ~ao 
,·em. n ser n mnior. re~eit.1, pon1ue dad:t a mntor 
1'ece1ta com o sacrtficto do tvdas a s classes, o 
rcsult:Íuo seril sempre fatal, 

Ver,lndc 6 tamb<!m, scahtHCs, que ern alguns 
pniz~s gl)vcrnos exc:epcíott:le"S ton1:~o por uort.e 
o.nanear <>rande produdo de rc;:cc o t<~s com ~s 
ma iores sacl'iticios, paJo<;a. q ucm p:~~lecer, e entao 
dizem como di~it• um· certo hou1cm de estado da 
.à.llcmanha: « dcpennemos 11 n vc sem lhe causar 
mui:.11s dvl'es depcnnemvl-n de modll que nao 
grite. , ~las este principio n:lo !Judc ser adoptado 
P<·lo go,·crno do mou pa!1. enhJunuto houYer entre 
UÓS SYStCill ll. ''Cpl'Cse n tatlV<'• 

::\ cui10r~s, e~tou fcttignJo, n ão llu<lcrci ucompa
nhal· o nobr~ ministi'O em t oJns as partes do 
seu discurso. O not,re miuistt·o Ccz-mc :tt.:eus:~.~ves 
l'clatínun•:nte ao que eu disstJ sullru a mas~a. 
cstcnricn· mas o ftz s~m cstuuu na ma Ler in. ::\11be 
o 11<•brc ininist•·o que o ac itlo cstcal'ico em massa 
ú a propl'ia massa (le 'l"<! se fónn:\ a Yel:>. es
teo.riua. 

O S;:. PnEsm Exrs no Co:'ISELHO : - :Sim, s e· 
nho1·. 

O Sn. F J::nMz : - Or:t, adm ittido o principio 
prot~ctor ado~>ta:io pelo antecesso.1· da :;. Ex., era 

-pos;;ivel que ndmittisscmos na tarifa que a ID:'Issa 
c.;ICarica, que é :1 prvpria vela qcp~nt.l~n.do. '~penas 
<la ívl'lnn, foss~ i!lll't.l.-tntla com dn·c tt.Ds dumnntos? 
De ce:r to que nuo. 

Em totlo o t1·abalho da. commiss:iv, podo per· 
suadi1··sc o nobre ministro, eu nã<> th·e interesse 
11lgum scu~o _ o de bell! senir ao pa.~z . E~ uma 
Jus co•nrn<ssucs que nao 1·ecebcu gruttfico.o;ao al· 
gurnn, outt·as as rcc~bem do~ cofres da policia , 
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ro~s era prccisl) que eu:ueixasse de ser homem 

llora me sujeitar :1 pena de me alist:u- lá ne._,c 
i?.:')·o neg'J·o. !\7ão rt~c:ebi gratifi.ca~ão algumat tra.· 

ballwi por mnis de, dous annos, hoj~ qualquer 
pessoa pôde fa~e1· alguma. cOJu.sa, po1·qu.c os do
menta~ e~t.'io o:olhid•>s, o txo.Lalhu está foit•>- :!:\;iv 
tivú rec.:.mpcnsa algutna, nem os meus compa· 
ull~iros '' tl\'eril<J; a uuica recompensa que ti~ll 
foi uma n•wH:.:•tra continua. 
kc ~1(1 tí\·e itttl;~l~C~SO tltJ protcrrer ~sta 0U- â..•:iÚi!ll11. 
in~uRtria. tl•<<): o nob•·o ministro su.lle quo ou, 

, ~no rl··:-l··lntwnho d1):3 meu~ dc_veres, não s!g.) o 
systcH•a •14• .,u1.n1s U.·~- artanJttr os seus parentes 
C O ::i :iL•US IUl\lgo ~. 

O S11. Plllt~!I>&XTI~ lJO Coxs&Ll!O: - Xão ·So i 
que outl'Oi' pt•oc•'Lli"tu nssim. 
,::..o Stt. Fl~!:nAr.:- ~ão til'!? indusil'ía nhrnmn 
em qtul ftlS~~ esp,!cialmentu interessado. 1[:1.\:iu. 
na con11ni:;s:lo um n1e2nbi-o qnc 1nnito se inte
re$SS.'vo\ pd"- f,\bdea J,, ,-elas c3t~arin:t3: muj.l,as 
vezes convet'Sei eom o illustrc cidaJiio que cxcreia 
o cargo que S. Ex.. hoje cccupa, e nuuén fc~i 
ad ,·~r~o :\ prolecçiio desLa fabrica, assim como 
out.ras que existiuo. 

·~ornei por base, e o demonstrei no meu reTll
toriO, o pt·e~o dos \'alol·cs da mo.;sa estent·inn 
n,\quella epoca. 

O SR. Pne:smE~TE llO CoxSELI!O :-Isto ~ o 
que eu nego. 

O Sr.. Ficr:n.\7. :-Como nega, se o~ vJ.lorcs tem 
augmcntado ·? 

O Sn. l't\t·:"u"'"'n: DO Co"~~LttO : - Fo.Uo das 
compt'<lS nc•8n épocn. 

O St\. Flmn.,l. :- C.omo poo.Jc,·ia o nour~ minis
tt·o 'ol>t·,l-os'! O noht·c ministro, a rcspdto do Íll
di\·iduo '1'1'' IJ.~t,·~ Íll11,lltdo, 11:\0 l'CCeuia todo~ os 
àins JlOtídns tlP:iÍ~~\*~Jl·nvci$? N;lo $8 Hlutliu? 

Eu, ~l'. l't'•·sblcntc, t.otlho uma gloria, c ó- ter 
subido ao lll!(at" que OCCllPO púlo~ meus prúprio~ 
c:;fu1··:o~, e du"' nwtts nmigos cta nhnlia proyin .. 
cin; n:lü p1'Cd:-'O, o seria um Jczar p::u·a. min1 
que pn"a dc\'nt··tnc pt•ecisnssc tlo. protecção Je 
ceda g~:nb~. 

O S11. Pmc,mH>x-r<:: DO Cox~ELrto: -Lto J.mrccc 
que nilo e~ltL em questão. . 

O St\. p,,l,n.~~.: ~ Pot· consegttintc, pn.r:-. ele\'>l.l"· 
me não prccisoJ rebaixar a outra qualquer pessoa. 

O SP.. Pm:srnEXTE DO CoxsELUO : - Os outms 
senhores podem dizct· o .mesmo, c cu tmnl:tt,m. 

O S1:. FEHP. \Z: -O nobre ministro snlJe ao quG 
me rc!iro, c por i;so dóe-se. 

OS;:. Pn.tcs:oEXTk: DJ Coxsk;Luo:-~üo UIC duo; 
nus digo 'lU~ isto ô um espeq,ue. 

O Sn. Fctm''": -E' verd:1dc, mcst'<O p0rquc cu 
c~cio que a paEtic<t do nob•c miaislro c ""l 
espectro. (lUsac~a.q 

o Sn. Pm,,lDK~·n: DO co~Sli.LUO:-Nlio é feliz 
a lcmbran<,:a; uito lhe gal.Jo o cspinto. 

O Sn. FEtlMZ: -O exclusivismo du csrirllo 
seroi do nobre ministr.J Clnqu,lnto cllc cst.i\·cr no 
podc1·: logo 'lllC dlc estiver Jcbaixo, h::t de 
ddx,u· de tcl' cspit•ilo, h~ de tc1· scmsaboria. 

O nobre miuistrv twuxe tamb~m o trecho •le 
um l'dutorio mCtl, de que vou occupar-me, por
que é mat~ri:t yasta; e eu nuo mil dcncgol de 
occupar-mc della, tnnto mais quando tenl10 noticia 
de qu~ se prepara n discussão para a imp1·cnsa. 
Eu niio r~spondcrei a anonymo$; quem quizer 
discutir scicnWicament~ commigo, rn;signc-so. 

O nobre ministro, c"mo eu di~ia, trouxe esse 
trecho, lllllS com infelicidade, porque o que é que 
eu <.lizia? Pedia eu o augmcnt.o de einbarca~i)es? 
Não de certo. (U.) · · 

O Su. Pr.t>sml·:~TE no Cv~S!!.Ll10: - Lo~u se 
hou~·\!ssem n1ai:; algumas~ podcr!a pr<:!Yenir-;'e ~ais. 

O SR. FJ::_lll.v.:~:: -.Está cnganaúo, c ainda que 
o nobre numstro 11\·esse nma es,1uadrilha, nós 
temos tantas praias que c impos.;i,·el pt·evenir o 
eontrab11ndo; e posso tlfianr.nr ao nobre ministro 
qne nunca 'luiz nC.tll lll~:Hu:) C:$:Se cuttür; nuuca. o 
p~di. 

0 St:. PHEStni>:<T!! ecO CoX~l~!:.HO;- 0 SDllhOl' 
era muito feliz. 

O Sn. F..:<uuz: - Bcn, v~ qu'l ist<> é s6mente 
para U•Juello:s que niio precis·to justificar-se. 

Ora, scnhm·es, o nul>r~ ministro proeuro. sempre 
os mm1s papois pa<·a s~•·vircm-lhc de norma quando 
quct·. uc~!_l.S3r-nle1 o 3.Htda ho. pquCQ t<;;mpo fez a 
p~bhc,t~uo de 1uu pobt•c rclat.,o,-io que cu fiz cc>mo 
t.hrcctor, do co_utcncio.;o, _o qual, entre1;ue ás mãos 
de S. k:x., !'\"O me fo1 nunca püSSlvcl achai-o 
1~:~ra ddle tu·ar m~'a cópia ; foi inteir~mcnte con
tíScauo. c segt·egado de toclo~ os o1uos. ~essa 
l'ei:.ltorto que sahio impresso, cu dizia que tinlto. 
t.ra\lalh_?.do _muito, e \J.UC tinlt;t sido .conaju'l."ndo; 
m:t~ nao <.hzm por quem, n«da d1zi.<~ sobre o 
pcssxtl. 

O Sn. PnEsto~:xn: no CoxsEr.rlo : - Oncm num
d ou publicar o r~latorio q·<.lo rcsponJn ~ o scnho~ 
atacou algtul;; t3l'!lprcgüdos cJUe se def.:ndCdio. 

O Sn. Fx:n~:.tz:- O uobrc ministro uao man
d. u publicar o t·elatorio? 

O '::;n, Pru:~tDEXTJ' no CóxsELIIO:- Kão, senhor. 
O Sr:. FJ>RIU.z:- E o nolJrc 'ministt'O é qllc te\'.; 

a honl,tolc, p o.·b prüneira vez, ~stnbdecec como 
t'CJl'O. que nenhum rolatorio dos dircctores dev~ 
ser im preso;o ? 

O S1~. PnESW"'xTE no CoxsELUo : -Sim, senhor, 
por<!tl'.! cllus elevem propu1· cvtll ~nLcedenci:'l. as 
altcrat:ões a fazet·, e cu não admilto qHe .... 

O Sn. Flinn.tz :- O reg~llamo.:nto U•) thcsouro 
manda que ate ao dta ullluto de !li<tn;o s " · apre
sentem os relatorios, e pJucos dia.s depois estava 
o r..Jatorio pt'ull<pto, 

O Su. PucsmE:>'l'E DO CoxS.t::Luo : - :\fnitos dias 
depois. 

O Sn. 
'1_1\C TI'\ e 
lll~liLH'. 

FEnraz : - Pune o.>. >lias Úúpois, e tanto 
ro; cnrdt\ ter b•,\t;;Ü!:aJo :.tté tpllnb.-feü·:l 

O ;:;n. PnESivE!\TE ll) Co:;o.t::LI;O:- iToi aprc-
selltat!Q no fim de Al>ri!. -

O Sr:. F.t::zuaz·:- No fim de Al.>rll, ll[o, s.:nhor. 
O Sr:. Pr,s:~m.sxTE ; - Att(mçlo ~ 
O Su: ·pur.;smEXTE vo Coxs,;Luo:- Se o nobr<} 

doputadc ncg;1, úu utan,lo lm~co.r as \tatas do thc
Suln·o. 

O S~::. Plu~:~n>E:...Ti~;- .A.ttcnç~o~ 

O Sn. P.c:r,R.,z : - Pois bc:n, as acções fic:lo 
com quen1 tlS p1·ntica. 

O Sn. PnESIDEx,n: no CoxsELHO dá um apar:e 
que nfto ouvimos. 

O Sn. Fmm.,z:- Senhores, ainda.·ne;ta p:u·te o 
nobre ministro uao tem rnz:lo. O paiz que pri
moJit·o estnb~l~ceu a norma de rcl~ttorios foi os 
E•!ados-Uniolos ; os ministros dos Estados-Unidos 
quando levtio os seus r,;latorlos ú presença do 
con "r"sso, faz~nH>S acom panltur d u tod.;s os rel.a
tm·í~s pa.rciaes ,te SU{H 1:e~artif;ões. p ~r "·isconde 
de Itabor~hy, quando m!mstru reu:na ao sc>.t ~ela· 
torio os dos seus subonlnmdos ; e o nobre numstt·o 
do imncrio aindn n esta ~osslo, e tambem na do 
anno passado, procedeu da mbms manllira .•• 

O SR. Pnt:swt:::->TE DO Co:xsELHO: -A c:s:perien
cia llle cnsinon a incon\·eniencia tlisso. 
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O Sn. I'm-:.~ml-~'fE-, - Mi~u~ão t 
O ~r; . FEtmHz :-A exp, rieuci.a .Je quem'! 
O S~t. Pn"'li!E~Tl-: Do Cu::>slir.tw :- J)o Sr. \'is-

con•ie de Itallomlty. · 
O Sn. Fr:nn.•z , - Puis t "Ye nlg-um mão rcsal

ta,lo a pnblica~ii.o Jcss.:~s t•dntorio,; '? 

O Sn. Pn~sm~;:'(TE IJO Co:;-s~o:Lno : - Ddxo i;so 
á mcciaç:\o J_, n"l•r c d-~puNJo. 

O 5 n. F.ocwaz:- Os· meus r elatoriüs <la alfan
d~:;:l !orJl.•) sempre pn·S<:utes n S. Ex. , mas nnuc" 
f o)l",tú llll ;>l'~~:iO<. 

O SR. PaEsroz:>TE no Cox51!T.no: - Algnm o foi. 
O S11 . F1'r·"-u :-Qltal foi dle? 
O St<. Pn.:stnE:s n: 1X> Cos;;~;;Luo: - O <la tnr if,, 
O S n. 'FI'Im.,z: - E llõ J a tarifa l""·ia algmu:\ 

cuusn quç- pudc~s~ ofi'cudc•· ,,lguclll "! 
O Sr:. l'uESID.,STE DJ Co:SSELII•l:- Sim, Se· 

n lwx, haYia. · 
O SR. F1"au7. : - Ora, els-nqui csi:i co: no siio ns 

eousas !. . • A cnuunisscro no rcl :1.tor io da. t:trifa 
cx:unil lOU o sy:sLenl:l (:Xisicl'llt; , c n;io c.lcYia dei· 
;-.:a•· de lc nll' ao c..nhccial~nto do mi11istru toclü~ 
o s il ~fe i to::. tl(' Si.· ·~ ~y~t.~n"'.:t: ÍlH'u CÃJ.t:\1 toJ!l :l. v~l·thlt l~ 
e im~treia lilladt'-

0 ::;u . l •wcsw.,;:- 1·~ D O Co:;-sJ,t.llO ; - I~so é o quo 
ca cont.::sto . c é o que çout~st~ o tal papel <JUC 
exisLc u o thesouro. 

O s ., . I'REsiD>:.'<·n : : - P~~o ao nobre minist.t·o 
que niio interrompa o orador. 

O S•~- Ft-:ttriAz : - Deixe-<•, Í:]ltC dt., ast:'t nos 
seus gt:orn·~s. . (RisarfdS-) 

O Sr:. PRE~IDE:<T.:: : - Mas a discussão não pode 
continuar a•si111. 

O &1. F.:r: l:.v.: - ::Ua-', senhorc~. é mnterJ :t boje 
conhecida do publico esse t-np~l <ptc corre im
pr<:S$0: é mesmo uma mise•·ia ; cu lhe rcspünc1i 
com !i notas qne t nmb;;m c .. ncm impressas o forJo 
dislr ibuirla,; n~st.- cas~. e, :\ · vista dcllas, O$ 

homc!lS imp:n-cincs que dccidão. 
O Sn. Pr:E:'IDE:oo ·r.,; vo Co:;-sEr.no:- T0das ::.;; 

questões abi veiltiladns ~rão desncccssnrias. 
O Sn. F muuz: - E cu declino do jnizo do n obre 

n1inistro c,Jmo inc:)lnpetent~ c C1nno snsp.Jit '· 
o sr •. Pm-: ... m><:-r .: ])() Co:<sr:Lrro : - E (!U tam

bem declin<.i dv sou c.,mo incompctent issinJO c 
stt~peitu~iss:i 1no. [Ri$o .) 

O Sn. F ERRAZ: - Como ,; qui! o nolJ•·e ministro 
diz q ue toda,; as qneotões ncllc v;,ntil:das .:mio 
tlesn~cessnrias c in..:.OJnpetcn tcs, so ncss;.L JnesnHl 
cadeira tlon.lc ;;~.acha S. E~.,ilncrpclltldo> o Sr. Yi~· 
cond•) de H:~bvrahy pc·lu Sr. Jepu!adu f lguc:rn de 
)lcllo, kt o elogio a esse u ·n.halJ,o, chamou-o Je 
}UmilNSO?! 

O Sn. P1m~IUJ>:<TE no C o>:<SELII<J: - T em muitl\ 
COU;Si\ partl i:.iSO. 

O Sn. FEnn.<4:- Se tem muita co usa para iss•J, 
como ~ que o n,,brc ministro di;;se aqui o anno 
pa.;:;sacl,,, e nindn :lgora., lc,·ndo (le o\St~ sc..•n ~,.)dio, 
d~s;;a sua pro;ven~lio . ... 

O Sp.. Pr..EEII):>:<-rt: DO Cu:<SELUO •- O:lio l! ... 
Qual odio ..•. . 

O Sa. F>;tlRAz : - • ... o nobre niuisé•·o só de
seJa ·tel· _pessoas que lhe llig:lo como a lgucm o faz : 
" Vcis so1.s um ministro d.Í(JfiO de um zn"in r.-iJ•e 
ew·opeu » ~Ias da minl1a pa•·te de certo que nunca 
ncharil isso ; por<tne não temos que in,·ejar dos 
()UropéUS n~st~ ponto. 

O Sn. Pn~<St,>::<TE no C<>:<sELno : - O senhor 
n veu commig:o, e p11rece-mc que nu,uca lhe 1iz 
exigencin. semelhante. 

O S::. F>mn•z : - O nobre ministro 111<' permít
tini qne eu diga eu> resposta 11 esse npn1·tc que 
eu ti v,, nmit<> )JOllca.B re-lações com S . Ex.; nunca, 
nunca as l'rOGu\'ei. 

o s.-. .. Pmw IJI<:<Tl~ DO C0:SSELIIO: - Por sua 
cull'a- (I li.<tld<l.t.) 

O Su. Ft·:nu~~ :- Procurei Mmpre c\'ita!-as. 
O Sn. P R•;,u:lJ:::<n ·: o~ COX$t:r.no: - Tambcm 

não nw .J"ixú~ peza•· (>·istula,<, ; n:lo tenho cho· 
r:lôo . í /Usada:;. ) 

O S(l. P~E8lOC:"l!Tt.: : - Att.;n~.üo ! 
O S&. F~<urur.: - Nem !'U t amhclll chot·o : pr<:T.o 

fe lizmente a amizade de muita gcut~ ... . . 
0 Sn. l 'l!ESIIIJ·::STI': DO C<l:>S E:LHú: - E cu tnmi.JCill. 
O Sn. FEmuz: - . .•• IMIS u1io ch oru por nln· 

gnell\. 
O Sn. Pm-:sumxTE vo Co:o;s.o.:LIIO :- Eu choro por 

alguc~m. r Risaà't.,·.) 
O Sn. F Enn.lz: - O nobre ministro nté chora 

pcln~ ccholns do E:;ypto, qunnt~ mais 1)01' alguel\1. 
{Hism!C!.'l.! 

O Bt•. Pm!:smJ::.,"l'B DO Coxsr,;r.uo: - Se cU~s 
fvt·em bo~s, tulvez choro. (Ri>·adu~·. J 

O :>r:. Fn>:sw>::o;n; : - -P.:c;o ao noi.Jt·c ministro 
que não intc•rt'OIIl[J"- ao 9rad01' 

O SI:. Pn•;>tll«:sn; DO C<>:>SI::L tro :- Eu choro 
por muitl' cousa. (Rüotlas.) 

O :3.:. :F•mR.\'1.: -;).tas o S1·. preside" to j A pedi o 
a V. F:.x. que se deixasse de ap~rtcs. (Risadas.J 

O :Sn. PJ:<:~IDI~:<TJ; llO Co;,;;;.:LliO : - l\fns faça 
fnv -.•1· de LliY.et·-me o qu~ siio as taes c~bolas do 
E~yptú. (Ris ,tdas.) · 

O S1!. fEI<~-'7.: -V. Ex. pó.l a reun it .-~\ta l:Oe.;
h·:w~a. c vergunt:u--lhe o que silo' (Ri$a!laS.) 

O SP.- Pm:SIDP.:<l'E oo 00:-s~::LIIO :- Talvez,ella 
niio posstt <leci!rar o CJ11igma. • 

O Sn, 'F~::<<r!AZ (il-il-igincZo-se ao Sr. 1ll'esiãentc) : 
-Estã. y,;ndo ·?! 

O :=>n. Pst~SI:ll>:~TI> : - .-\.ttenção _! 

O Sn. PP.c:srm:,;j~;; DO Co>:SEt.ITO :- Talvez m esmo 
o nobr~ dcput11do o não s~ib:. decifrar. 

o Sn. F •·:n.a.<z: -Eu nada ,;ei. 
O :>n. 'PIU::SlPl::>T E 1>o Coxs&-uo : - D .l cebolas 

do E gypto> ta.l\·ez uão saiba. 
o 'i:\n. }'EtmAZ wcguena pausa :)- Sr. prc~iden te, 

V. Ex. ac:.ha de uuvir a · maneira porque o no
bre minlsll·~ procede quando a valia o trabalho 
de qimtqn •n- seu ad\·crsario : fal-o sempre com 
ta nta proYenção e parcialidade, quG-r~almente pa
rece ter por fim rc•baixnr o producto ua intel li· 
genci ol nlheia. 

O Sn- Pr..P.sm&xn: no Co:ssl::Lno:- Isso agor~ 
e uma dcsfona muito mal cabida. 

O :in. Pm:s toE:<TE : - Attcnção ! 
O :Sn. F.cnnAZ: - Quando o nob1·e mi nist1·o a~tl.

ha r o:U continunre i. (Risadas.\ 
O Sn. P RElHDt;:<TE DO Coxsr:r.uo: - Já acabei. 

{Ri$<<<-W.s ,) 

O S tt. Fm:~n.u: - Já niio falia mais? (Risadas.) 

O Sn. PRE SI : ·l::l!TI:: DO· Col!:>ELIIO. - Não, se· 
nhor. 

O Sn. Fmuuz: -Em conscquencia dbto ê l}ue 
já outi'O dia alguns Srs. deputaJos começarão a 
d ize r que nós uos namoranunos. (JUsadas.; 

O Sa. Pru::stm::~T& PO Col!SE\.Uo IIU. um aparte 
que n ão ouvimos. -

O SR. FEniUZ.: - E entretanto o nobre mi-
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nistro ulc:mça sempre o seu Jlm, que ê purtur
bar4rne e dt·s\·i,,r-m.e do tueu proptJ~.ito. 

0 Sn. J?~<i.:sJDJ~XTE DO CONSeLJ!O : - ;:.<{iO o 
des'.'io do sell proposito porque o senhu1· cstã nu. · 
mesma matel"in. 

O S1~. FEn.n.'-7.: - Contiuúc, Sr rninist<-o. (Ri
sadas.; 

O ~H- PnJ<:SlDl"'T>::- Attençiio! 
O Sn. FEmuz: -Deste mQ<io o di;;cu,·so que 

salti,- t1o .foraal é t•JO<J <.lo nob1·~ ministn•. (Hi
sad.u.s.; 

Silo as posiçõ,~s falsas que nos ohrigfio a dis
cussões destas. O nobre minist>·o porém m•' por
mittirl aiu<.l'l di2er·lhe-4ue, qualque1· <!-,ue SeJa o 
seu cunccit•J u respeito desse trabalho, t\.EL não 
pódc ~er co mpetente. Eu n·'io 'Jtlero, nem po:s . .,;;o 
fazer n'um discnrso :t< 1·cflex<hs 'lHe plld~ria fa
zet· sobre todo o erojecto que ~e acha d<!pen
dcnlc da a.nprvvaçao t!o conselho de cstnuo. Ma~ 
como o n vhra ministro nw convidon <ksejár.l. 
que mo declarasse offioialmcnte a maneira por 
que quer ... 

ü ::>n. Pr{,;~u·E~TE no Co:.;;("LJiv :- 0111cialmente 
não, officiosanfentc. 

O Sn. FEm:.\Z:- A camam d o q"c o presidente 
da. corumis.?iio não foi onvi lo: o que qum· o no
bre miuistr,>? para que ftti convidado particu
larmente? a~ora lllC$lllO elle me ~onvid,t, mns 
pn1·a que·? pnt·a es~revcr pnlrt iml,)\'Cnsa? pois um 
pobre homem que niio bm C<1llCet!o nenhum, quo 
não serve pnra cou.;n; algnma, sobre quem se 
latlçtl. ~cmpr<J uma idéa desfol-YOravcl, pode rec.:· 
ber os A mens dé q1lalquer cousa qne possa fazeL·? 
Não é possi vel. 

Mas \'OU dizer duas causas ao nobre mi:üstro 
sobre a tarifa, e p ;n· ahi :walic Lttdo mais. As 
r~ndas p~g1io direitos conforme o <útt peso; ele 
sorte que ns r.:m>lns finr,s dll Bruxolla~ e oub:•)S 
pontos nprecir\dos p:tg?io me1oos ·li,·cito do que as 
rendas grossas, porque pcsão mais que ns rc:l
das ti11as. Ora, o pt·ojecto da tarifa ndoptou as 
qualidades intenncdias. 

Os espelhos gmnucs e.ustiio mais ,não só na 
sua produ~r.ii:o, como tem mai,H' p:·e00 " o mct·
cado ; o peso de um cspclhtl pecl'lcno niio pgdc 
ser equiparatlo ao peso de um g1·nndG espelho: 
entretanto ClS espelhos pagão dir~itu pó\•) seu p~.>o, 
a~ qnal ida:.les l'or>'io de~prczndas; desprcwndo-.;c 
mesmo a prnticn, as regras de tod~s n' t:'\l'ifas 
que admittem. n~> pagamento ~os direitos os esc 
pelhos pchl mGdtda de s~tperlicte, adaptou-se uma 
que tem Si(h' desprezada por toJa a part~. 

Como isto lm mil cousas que se poLlCm olJ'~
recel· ú c~nsideraçiio da camnr,\ e ao cstldo. As 
pessoas entendidas no commereio de. importn~ilO 
o declariio ; se o nobt'é mini~to·o r~nnil-us lhe 
dar,\ô os ~sclao·ecimentos nccL'ssarios 
. E' uma ob,·a, senhot•cs, foiL1 tlc modo qne'pa· 
1·ece destruir "o passado, a legislação cxist(mte. 
O uohrc ministro diz qu~ essa- le~islar.:.ãf). Yigor:\: 
mas tunNS pm· exemplo, um l'égnlamonto dG 
tarno, que G nobre ministro apcrftü~'oon em Abril 
do nnno. pa;o;sa<.lo, admittindo algumas i,1(~a:-; ·d~ 
commiss;t., da tadfa. Ora, a p;m\a actanl fixa a 
taxa para c:tda me,·cadoria, c sua tar:i ccwres
J)OnU~nt·~ ao sca envultorio., scna que Uiga •;ousa. 
algumZJ. sobre a legb.laç;;o existeu.to. A lügis!n~tiv 
extstente "stallelece c~rta norma em consequen
cia ela qU<tl. conlleeendo-~c qlle a t.anl lixa é OLI 
contrati<\ á parte, ou contmt·ia ao llsc·>, mand<L 
pt·occucr ao pcsu pt"ütl~ametJtc. Ess:t t:lispo~i~ão 
niio é autorisada p"r dispo~i~i'i:.> alguma prolimi
unt·, nem c1n pat'te alguma; qutü ê u r~sttltado? 
E' o l\buso ou o mnl q,;.c se s~ntio pot· muito 
t~onpo e ·que 'se tC\'C do l'Cll1CI]iar, . .. '~ 

·-Dis'SC'"o nobre ministro que o rcgulameutD tio~ 
livr~s perm.mec!a, mas esse rçgulamento foi todo 

e<traga.lo por essa no,·a tarih. O re~ulamento 
Ud linüs Jav,, i$cnçi'io de dit·eitos ao;' modelos 
para. as artes, ás s~1nent.(.'S, r(s InacJlinas <1e noYa. 
in~ ... cn~no ou rp.1e tivüsscm p:•r 1iln melhorar c.:r
tas ramos ([a nos<:a 3."l'icuftura. Pda nov,1 ta
rifa as llHichinas <i~ o71rt1']net· <}Ualidade, as se
nwntes, os animaes "panl o mdhor:1mento das 
rt~cns. h:do bto p:t~fL dir~ito~ : o ,.e~ubmento de 
lÍ\PL·e~ fica implicitamente l'OY•)•"'.:'td?. 

E~t.'l intcllig. ncia é tanto m~is l~gitimrt quanto 
t_r~t_:lndo-sc <lv facto dos pass::tgcil·os nesse uu~smo 
pruJ~..~cto d~ tnnfa ha lllna n~•t:\ qur: dit. Í.SCilÇ:to 
Jc <lirüitos; dou:le se ~onclú · <Jll~ o I'I!"Ulamento 
de livres inteiramente Ctlhio, foi rem~ado, e c~m 
clle t.u<los os regul:-nnentos nnt..erim·r~. 

Depois, senhores, todas as refonn:lS ue tal'ifn.s 
trazetn li()S :o;eus prclímin;u·~~ o f4p:t:lhamento da 
legislat,.!ilO antet·ío~· quo ficn e~u yjgoL·: de ...te 1nod.o 
t~>m o feitor 011 fi~cal em uma taooa to.tít n le
~isl:J.ç:1o '11.\<: diz rc;:.o cit'l ao~ s~us déYeresa Eu 
"itci jit d<>. vez passada .a trtrif.t ola Belgica,j a 
t n·ira lia 1-t'raat;.n; '~it.arei :dn·la. ao H obre n1l nis .. 
tnl nnHL outra pmrica, que Yé!"" n s"r " da ln· 
glaterrn. Tc)\los os annos publica-s:l alli u1n livro 
Hovo contentlo to:.lns as Jisposkões relativas :i. 
ta1·ifft, tÍ arrcc.a•Ja~:lo d·)s Jit"uito:;? ú. ~ua dimi
n~t:~:1o, :i" sua i~en~ ;io ~ U•} nhatin1 .. ~nto •lo\rido á:;. 
f:\ltrrs, •ru~Lras, etc. X:t 110\'lt L ll'if.o nfio se men
ci(lna naJ•L) dú a cntenU.;r qtH: tuUo ficn revogado. 

Eu, Sr. [H"csid l! nt~, Súnti muito oqn·~ o n11Jre mi~ 
nisct·o ::lL:~botl de tiiJ.cr, qn~ eu c~·u. snSp!.\ ltissilno 
nesta nmt~ria. Se f;Ll por ~xcmr.lo ll>iv disser al
f:ll.HHlS palavm~ em 1:1\'0L" ou cont.m llllla u1atéria 
(}<~stas, Cl~~io quo f.llto ao meu r1cver .. 

O · St:. Pm:sun:~ r.c DO Cu:-s>:LH'.' :-Il.L · mais 
raúlu p:.t· sua parto do q_u0 p.Jr milll: o s~nhor 
dctt·JM per suspéito. · 

O Sr~. Fr.:n.l~~~ :-~à:~) Lld o n-..bt·c 1nini ;lL\) P'>r 
suspeito scniio a l·cs pe íto Ja minlut p .~;o>!Soa; !ll~tu 
si·:t•) que o uulJrc miul:stro sl!ja Sll:Sp~!ltP, u Ul€!Slllll 
nà'.> tenha snnd ,de nc:thlli\1 '1 I:\ m:nlt:t fac ta d.) 
zelo. Qmtn•lo o nob1·c ministt·v tléix;n· essa ca
deira que impõ..1 obrig;.trôc8. ~1.s v~~z(·~ tnuito eon
tl'at'Í:ls nos sentimentos do coraçii.o, essa ca<leil':t 
n <Jnc o homem é levado nmi t'u vozes ll f :v. e 1· 
tl·allsttc•:vcs, •1uando o nobre mini~.t1·o Jm·gal-n 
adtü.r-Int;!-]u.' ainU.a. nqndlc mc:;;;n1o homem CJ.lle foi 
sempre St!U lUUit.o l.*e::;pdti.l•.lor .ante~ Ue st! r u!.:
nis tl.·o. O nobre mini!'itro set.1)e tnuito b em que 
nunca lhe fui pesado nem. a uonlnun dos seus 
collr!fiaS; fcl:z1ncnt.~"' , snppost) rpte n:in tenha uma 
posiçao ind~p,-,ndcnt~ ll<l soci:d~de, t•mlio por 
timlll'~ nnnc~ • .incommOd(\r o~ m~u~ umigos qaando 
no 1nínistcriu. 

:S1·. pr.;;i c!~nt~, n m'atel'ia d;lS tnrifas é materia 
r,,rtil íl~ <;<insidcrações: não qnero mais occupar 
a cn..~~ con1 ~t:Sb.\ discus~iio ) r-2.sBl'VO-nh~, para ·~m 
todo tmnpn r,tzer as minlu;.,; rcllcxi:m,;;. Entendo 
t_JUê I!ÚS t Unh'lS bt1jC lUllB. 11C:CC$:iidade1 Ü dt:: CYÍ
tn\"ll"l'JS nma prorog[H;ão longa~ porque cremos 
qnc niio l)Nicrcmos deixar ,[,, tt!r adualmentc 
p'·orn~.plt:~lo. Cf.!nher~.o, ~1·. p1·o:si:_leutc, qt~ü a !1~· 
cessidade t!c cnl'lt' uma pNmga,:ao cnda d1a Ym-se 
t ol'<!:tlv1n m:tis impN'Í CI3:t; ta\\·cz (llúos 11os lhT" 
d~ tnl sitn~o::"ilo l; qnn TH)~ vejam os ob l'ig:l.ll ~~· s n. 
ptn· toda :t pressa á c~ssaçii.o do nosso;-; trabalhos. 
En n:to totnnr~i pnis ~nais t~tnpo ~·t. ca.ma.rn., e\ml
qltantn a ... 1nateria =-;cjti. iut~rei:$ .ant':_, ~OlliiP!ln.nto 
as reflex~.~üs êO br<J ~~.. mn.len a possuo ~ er,·lr ele 
avi~o :i. adtnlnlstraçã(t. 

Limito-me aqui, dcc!:wand" pu1' _ultimo ao_ f!O· 
br,; minlstrll Lllle qual•tner que sep o ~ea. JUtZO 
n nH!U f;.n•or ou cout2·a. mm:1~ cn n!·t.> o acdto, de
elino delle: '1 uero •J juizu dus phSOlt~ impn;-cia~s, 
e o nobra ministro nt1o póde llSt,u· a meu respetto 
ne;ta qunlitlade. 

Sr. presidento, hei de v.-tat· por algumas das 
dispo$içõcs que s~ ac!JM eonsigy1das nos :trti~l S 
a(ldith·os o contra outra,;, contorme a mater1a. 
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360 SESSÃO E~l 30 DE JüLIIO DE 1855 
O !;'r. J"·J:<>rtn. ipda ordem):- A' Yist.n da~ 

judiciosas Yefie:tu~s do nobre d~pntado qu<' uenba 
de sentar-se, 1·equeiro a V. Ex. que cons11lt~ a.ca· 
mara se julga discutida a materla., 

o· Sn. FEmuz:- Eu mesmo fui que lhe uci a 
palavra. 

Consultada a ~asa soure o requerimento de en
cerramento, é ell~ npro\'ltdo. 

Procede-se á votação elos artigos au<.Ulvos. e são 
approvados os seguint"s: 

São approvados úS arts. 2• e :;o C(llll a ClllC?da 
do ~r. Darbosa; .J.o, 5••, (.ia c uo com a scgtuntc 
emenda d•\ crnnullss;1o : 

• Ko art. ~, U<lciiti\'0 onuc diz- nos .u-ts. 12. 
18. 14 c l;l <ln ki de ::JO de Novembro de l8U· 
diga-se silnplcsmeutc na lei de 30 de ;-.; oYcnll>rv 
de 1~-H e :.H de Outubro de 18·13. " -A ultium 1 arte <lo art. 9• que começa.- 11iio 
nlteTar.Ut.1 pür~m 7 ctl' .• - foi rcgcitada. 

Da 1• c0mmissi'io d~ m·r~mcnto. - " As despc
zns a.uta1·i~ndns por e-stn. c outras leis pronnll
~ntlu~ no corrrntc anno, sent u dccrctn~no de 
fundos cotT{'8pon•lcntcs, sert1o paga.s p~~!os .;1l.C$n1os 
1ncio~ votados pnra pagnml.:nto das qne sün con
templndns com quantia dcftnidn nas t·ut>t·icns 
1·es pect i \+;:l:?-. )) 

Da con1n1issiTo d~ fazcndaa-<c O.íferccemos conlo 
artigo additivu ao projcct.o do o1·~amcntu ~a _re
ceita o seguinte projccto n. 22, av,~s~ntaclo pela 
commi8são: 

" Art. -L• Os direitos dó <.nro qnc; nchtalmcnte 
paga a cümpnnhia de minera•;ão do Morro-Velho, 
na pro,·inda de ;\lina~-G~me~, serJo reduzido~ 
d~ ora ;:m uiantc 11:1. razão de 1 % % em c:1.da 
um d0s dons prc.ximos annos, o de 1 % em cad~ 
um dos ~f'gnínt.cs :1té qn~ n nlc~ma. compa.nl)i:t. 
fique collocadn 110 pé em que se achn. a rninc
raçuo nacional. 

" Art. 2.o Fica p[n·a e~te cíl'cito l'el'ogada a se: 
~anda part<: do ::.rt. 32 da lei n. ;,14 de ~S de 
un tu bro de 18JS. n 

Dn 1~ commi~sfto de or<;amento. - " No artigo 
addith·o sobre a companhin. do Mon-o-Velho, em 
vez das palavra~- de 1 Y, % <>m cada um dos 
p--r>ximo~ do"s nm:os, c do 1 % em c~da un1 dos 
s~gu.ntes- diga-s~- de ~ % cn1 .."adn \Un n.nnc. 
O mais como t•sla no n.rL1go. " 

Da commiss:io de orçamento. -.cr Art. }.• O go
Hrno fica autori~ado a dispcnder at6 a quantia 
de 200:0c>QS com us mcJidas ncccssarias, e c.:.n
vcnientr>s para obsta1· ~m todo ú inlperio a pro· 
p~ga~ão da opidomia reinante na proYin~ia. <lo 
Pará, e cotn soccorl'I.)S nos ·~nf~rmos nc~ces~ltauos, 
dando de tudo conta ao t>Oder legislativo. 

" .Art. 2.• p,,ra acndi•: n cst:J. dcspcza é o mos mo 
go\"emo autori~ado a cmprcg~o· as s~>bm.; dtJ. re
ceita., C na f,.Jt:\ podcrh enHitlr apohcc~ OU f<lZCl' 

outra qmtlq H<'i' opcraçuo de c1·cdito que wais 
cmweniolnte julgar. " 

D:< commissii•l <l~ orçnmento.-" Art. Fica o 
governo a11todsndo n alterar o systema de ar
rccadaçãu do imposto ào sello csml>clecido nas 
leis de ~1 de· Outul.>ro de 1St3, 1::> Jc: SctemLru 
de J::>.J:), 15 de Janho c G de SNeml.>ro de 1850 
e 17 de Setembro tle 1::;.5!. 

" Ao ·art. ()n acct·csccnte-se - podendo impür 
multa alé l:UOOSOUIJ. » 

Do Sr. Augusto rle OliTcim e outros.-<< Emenda 
ad<lith·a ao Si ;2~ do art. 5o do orçnmcnto.-Fica 
o go\·orno antorisado a fazer todas as despezas 
nccessarias pnm a pwmpta rcalisaçâo da obm do 
n1ellioram~nto do porto de Pernambuco, podendo 

pnrn. ~ssc ~1 J"ealisar todas ns oporaç;Jes ue crC!
dito que mais eotwierem.- S. R. " 

Do Sr. Ribeiro de ,\ndrada e outt·os-- « Fica 
o g"<l\'útno nutorisado a auxiliar com ~ quantia 
de lO:OOG$ n obm d" hospital de Laza.·os, de· 
crct.9.da pel:J. nssemblca provincial de S. p,,ulo, 
-s. n., 

Do Sr. Pinb de CampllS e outros. - « Artigo 
nddit.ivo. E' autorisado o !lOvorno a dispeuder 
com a decoraçiio do palnc•o nrchiepiscopnl da 
Bahia lO:OOllSOOO. » -

Do S1·. Domingues Silva.-« A disposi<;ão da 
lei (J,) Outuuro de 1&'>2, que mand<>u pa<rar nos 
em prq:ados da secretaria dos tribunaes 'à o com
mcrcio· o que se lhes de,•.:ssc. eompNhcndc tam
hcm os da junta do eommercio da pro\•iucin. do 
.Jim-auhlio. " 

Do Sr. Belfort, que offerece á resoluçiio n. -U 
de 1855.7 " Ao·tiga uni co. As apülic~s du~ cmpre~
timvs nte o presente clêco·etü<tos pela as~eml.>lea 
hgislath·a provincial do ::\In1·nuhiio, p:ozar:iõ dO$ 
mc-gnlOS }Jl"l~tilcgtos de que goz;l.u as da.-:~ pl•,>vin
das do Uio d« .Janeiro e do "linas-Gcracs pelas 
lds ns. i.ll7 e ;;H de 21 e 28 de Outubro de 1Si:3 
e !::>H:<. " 

Do Sr. Oct:l.Viano.- " O govcrn•) ftca nutori
s:1do a adinnta1· aos cmpreg~dos pul>licos as en
tradas para o m<.mLe-qiv, desconL:tnuo-se-lhes a 
q1dnta parte dos ordenado,; ate imlemnisarcm os 
cof1·es elo thesouro. 

Do mesmo senhor. - ff .O go,·emo fica atltori
S;ldo a cedet· ,\ socieda<lc um tclhciro situQdo no 
~ampo de :s:m~'Anna desta corte, que sen·io ·de 
deposito para <t illuminnçõ:o publica, devendo a 
dita sccic:dad~ fuuclnr alli um mltscu industrial." 

Da commissã-:~ de pensões c o1·ucuad.:.s.-« Fica 
o governo auturi!Sado a u1audar pagar a. 1Iano~l 
Antonio Bast•Js Racticliff o· ordel1u,lo de carce
t·~iro da cadêa publica da villa uo Pilar, na pro
vincia <la Parahvba tio Norte, ú. razão de 10011 
por <l.>lllO, COnforme O seu provimentO, uesde O 
l• de J,•neiro de ltH~, continuando a paga1· esse 
vcnd:n~nto aos mttis cmpnõgaaos da mcsnHl. ordem 
na referida provincia. 2• Fica o governo da mesma 
surte :<utorisailo a apusentar !lU fórma da lei no 
lugar de carcc,·eiro da cndêa da villa <lo Pilar, 
provinch\ du P~1·abybn. a :Manoel Antonio Bastos 
Ructiclill', q ne tem servido 21 anno3. " 

Os m a is artigos e emenda~ folrão regf!it.ados 
alguns, e outros julgados prejudicados .. 

:U:ATR!Cta.A. 'OI:: I::STI1DA~'TE~ 

Entm ~m :;a di,;cussão o projccto n. 58 deste 
anno, <leelarn.n.lo que os estudante~ que, antes 
de se publicarem os nctuaes estatutos da escola. 
d~ medicina, havlão-sc matriculado nos cursos 
ph:u-maecuticús, est.'io hnbilit:ldos para, no C>\SO 

de appro\·a~?io legal, matriculsr-su no 2o anno 
mc<.lic'>. 

o Sr. Paula I~ons<>co.: -Eu ct•cio que o 
pl·oj ccto que se discuto não estú. l>e tn red i ~i elo. 
Oispcn•a ellc o exatnc dos prepa1·ntorios que faltão 
para a ll1"Lricula. do anuo mo<dico. Ora, isLo é 
da lei llu ;J !lu Outubro de .JS;32. O estudante não 
se póde matriculat· no 2• anno do curso medico 

_quando seja approYado no 1• ph:mnnccutico sem 
que se ap1·esente •nnnido da ccrti<liio legal de 
tetc f~ito .,x...-ne e sido ''PP~''n-adcJ 11us prepara
tonos '1\tC lhe falt:.1o. Eu me explico. Pela o.n
t tga Jegislar,íio pndia-se matriculm· um cstuuant~ 
no curso pharmaceutico tendo f~ito sómenLe os 
exames de francez, arithmetiea c geometria, mas 
para o cur.-;o medico exigia-se outo·os preparato
rios, como latim, philosophi3, de. Se o estudante 
não podia fazer todos C5tes exames, isto é, do 
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latim, philosophia Q outros, e queria apro,·eitar 
o ~mJI(l, matriculava-se no priJOejro anno pbar
maceutieo, para o que lhe bastava fazer exame 
de mathemottiea, geometri~ e franeez. E&tudna 
assim o primeiro anuo roedieo, quo é o mesmo 
que o l!liarmaceutico, ,POrQUe não ha dlstineçilo 
de ead~tras, e no fim do anno fazia exames das 
respectivas materias, .isto é, de botaniea e pby
aic:a, e dw-ante as ferias fazia os outros ~;xames 
do lutim, pbilosophia, etc., e passava a mat.ricl.l
lar-$e no segundo anno do curso medico. 

E' isto o qtoe se praLieav.a. Ora, o proj!!Cto como 
que da ao· estudante o direito de se matriealar no 
~ anno·medieo, independente dos e:ume• de pre
paratorios que lhe- . faltiio ; el<ige-se s6mente o 
exame dos preparatori011· que faltão para a matri
cula do 3• anno medico. donde· se segue que o pro
jecto é mais favoravel ao estudante do que se 
fosse um project.> interpretativo da lei. 

Eu desejnva ouvir a qualquer dos honrados 
membros da eommissão de mstrucção publica, 
desejava ·saber qual foi o ·sentido em que !oi re· 
dlgido o parecer para poder dar-lhe o meu 
'I'Oto. 

o Sr. A.ra'J,jo Jorge: -Estou persuadido 
~ue a impugnaç!io que acaba de fazer o honta<lo 
01embro ao pcojecto que se discute funda-se na 
supposiçiio de que a mente da commissi'io. é dis
pensar aos estudantes que tenhão tido a matri
cula e obtido afinal a ap-provação do 1• aDno 
pbarroaeeutico, tendo feito f;Ómente o exame dos 
preparatoríos, qu~ siio, como aeabt~ de di:zor o· 
taonrado membro, apenas o frallccz e geometria ; 
é dispensar esses estudantes, digo, dos outros 
preparatorios ·e:otigidos pela _lei de ~ de Outubro 
de 1&12 pa·ra frequentar o ·2• anno medico; é 
porém isto um engano em que est11 o honrado 
membro. ·· . 

A n•sol11~ão que se discnte niio altera a legis· · 
loção nntcrior quanto á passagem do 1• anno do 
emrso phannaeeutico para. o 2• pharmaceutico ou 
medico ; a lei de 1832, ou a intelligencia que pra· 
Ucamente se lho dava quanto a este. ponto, con
tinuar4 do mesmo modo a prevalecer; ,liOrQ.uant.o, 
a 1·esolução ·dizendo que para a matrlcula do 3• 
anno é ·uecessario o exame de todos os prepa
ratorios exigid~ nos re{eriQ.o$ enaluto$, tem· em 
ntten~iio os- estatutos novíssimos, o só para o 8• . 
anno; pela rado de ji\ s~rem matriculados no 1• 
ao tA!mpo em qui!' farão esÜ!S postos em execu
ção, o e estudantes · a que a mesma résólução diz 
respeiw, !3 :oiio ou~os quaeaqucr que por ventura 
Cenhlo f.Jato ou· b&JSO de fazer sua entrada para 
qualquer de seus cursos posteriormente e esse 
tem~ ; e não cura ]IOr isso de alterar para coro· 
&quell.es estudantes, e sóme:ote para elles, o que 
se fazaa. 

O nobre . deputado nttcndendo pora a redacÇi'io 
4a resolução verá que ella se relere aos estatu
tos novissimos p~~ra o S• a:nno, e não tem em 
vista .ra.vor algum, que implique dispensa do 9.ue 
se e:otJgaa para passar do 1• anno pharmaceuttco 
para o 2• medico ; portlanto creio que a eom
mlssiio de instrucção publica pôde contar coro 
o voto do nobre depute.do, que impugnando a 
refiOluçio sem duvida por causa deste en~ano, 
não se recusarã a dar·lbe seu -valioso apo1o. 

Não havendo numero para >~e votllr, o Sr. pre -· 
aidente declara encelT8aa a discusgiio do pro
jeeto, manda proceder á cbamada, e levnnta a 
aessão á · 1 Jt2 · hora da tarde: · 

'TO:VO 3. 

l'RESlllEI>:Cl.!.. 00 SR· VISCONDE DE J:.\l!:l'Ji::.;ny. 

So.lurARio.-&pediefcte.-Licença a João Antonio 
iú: Sampaio Vianmr. Dúfflr!IM dO$ Sr$. D . Fratt
cisco , Augusto d4 Oliveira e Ferra::.-Matnculh. 
de estt«iantcs.-Aposentadoria tü Dirmy$io de 
A::et>t:do Peçan'h.<% .• Discu1·so5 dos S1·s. Ribeiro de 
A11d>·ada, D. F1·anci.sco, Gome.s Ribei-ro, Saylio 
Lobaco Junior e Ba1·ret.o Pedroso.-Pretençao 
dos hel·dei>·os de AfTort$0 .iosé de Almeida Côrte 
Real.-Licença a Andre Cur$irlo Pinto.Chi~hoi:,Oo 
da Ga.ma.-Pen:;ão a D. A11ota Mru'ia de Souza 
Mar;·ocos. .. . 

A' hora do costume faz-oP. a chamada, e achlto· 
se presentes os Srs. visconde ·de Baependy_, 
Paula Candido, Lima, Carneiro de Campos, F. 
Octavlano, Leitiio da Cunha, eon~o Leal, Paula 
Santos , Mello Franco, Fen-az, L= Araujo, Ri
beiro de Andrada. Ribeiro da Luz, Taques, Ri
beiro, Dutra·Rocha, Vuieto, Padua Fleury, Caldro 
e F ião, Gom~s RibE:iro~ Barbosa da Cunha, Paes 
Barreto, Rego Barros, Haposo da ·camara, Fer 
reira de Agl.liar, José Ascenso, Soma. Leão, 
Araujo Jorge, Dias de Carvalbo1 André Bastos, 
Pacheco Jordão, Cunha, Almeida e·Albuquerque, 
Augusto Chaves, Hippolyto, Belfort, Teixeira de 
Macedo, BaDdeira de l'tlello, Vieira de Mattos, 
Eduardo França, Augusto de Oliveira, Luiz Soa
res, Seára, Azeredo · Coutinho, Secco, Henriques, 
Fernandes Vieira · e Jacintbo de Mcndon-,a. 

Comparecendo -depois os Srs; Aprigio Guima
rães, Figneirn de Mellil, Sá e Albuquerque, 
Siqueira Queiroz, Belisario, Mendes de Alroetda, 
Bernnrd()s de 6ouvêa, Teixeira de Souza e Pinto 
de Campos, o Sr. presidente dt clara aberta a 
sess!to. 
" Comparecem de12ois os Sra. Araujo Lima, 
D. Francisco, Sayao Loboto Junior, l<'austo, co-

. nego Silva, Nebias, Antonio Candido, Pacheco_, 
Saraiva, Lima· e Silva Sobrinho, Paula Fonseca, 

· Barreto Pedroso, Liv:ramento, Brnsque, Zacba
rias, TraTasses, Paula Baptista, So'Dral,. Rodri
gues Silva, Brandão, Cansansão, Paeca. José 
Mathias, Nabueo, Góes Siqneira, Tbeopbilo, Ti
tára, Caudido Borges e Pedreira. _ 

I.ê-se c approva-se a ·acta da eeuiio anterior. 

Um officio ·do Sr. ministro da fazenda, dando 
informações , por esta cams.ra solicitadas, ê.cerca 
do requerimento de Joaqtum .Tosé de Araujo.-

. A' quem fez a requisição. · 
Do Sr. l• secretario do senado, comro~nicando 

que constou ao senado que s, M. Impertal con
llente em varias resoluções. -Fiea a camara in
teirada. 

E ' apoiado o seguinte p:~_recer: . 
" José da. Costa Dourado, íorniado em direltl> 

pela universidade de Coimbra, p ede dispeusa de · 
exame das materias que eompocm o curso ~o 
d.iteito, afim de poder occupar cargos da .magts· 
tratura. 

« A commissiio de instrueçiiO publica, & qual 
foi presente o r equerimento desse bac~arel,-é ~e 
parecer que se ou~ 4? governo por lntermedto· 
do roiniste1io da JUStiça sobre semelhante pre-
tenção; · . . 

" Sala · das commissões, 30 de Julho ·de 1~-
-F. Oct<nriano.-J'. J. da Rocha. » · . 

. L6-se e e julgado objeeto da· deliberação o se-
guinte projecto : ; . . 

• A coromissão de pensões e ·ordenaJos tendo · 
46 
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examinado o reque1'imento do bacharel João Au
tonio de Sampaio Viann::., que pcd~ !\ esta ca
mara. a concessão de um anno de licença com 
seus vencimentos, em oonsequencia do tt-istc. es
t;"ldo morboso em que se acha, estando -privado 
de todo o moviiu~nto da lado esquerdo, e até 
quasi do uso da falia; é d~ para.:er que s~ defir:l._ 
ao requerimento do supplieante, e para istG tem 
a bonra de otrer.;,cer á . consi..Zeraçao da casa a. 
seguinte resolução; 

<< A assembléa geral legislati\·a resolve: 
« Artigo unieo. Fica autorisado o gove-rno a 

conceder um anno de lieonça com seus venci
mentos ao juiz de dir.eito Joiio Antonio de 
Sampaio Vianna, para tratat de sua saude onde 
m elhor lhe convier, revogadas para este efreito 
as ·leis em contrario. . . 

"' Paço da enmara. dos d~putados, 3íJ de Julho 
de 1855.-D. Francisco Baltha.:a•· da SiltMira.
J. E. de· N, S. Lobato.-Gomes Ribeiro- » 

O Sa. D. .. Fn.<~crsco ( pel!\ ord~m i: -Peço 
a "dispensa da impressão para quo se dê este 
projccto para a ordem do dia; e se V. Ex. o 
I,>udesse fazer entmr hoje em discus3ão, seria 
lazer um fa .,or:· a _esse senhor, cujo estado de 
sande ó lamentavel. 
. O Sn. Pm:siOE:<;Tl!:: -Vou consultar á camara 

sobn a dispensa qúe· pede o nobre deputado. 
Q11anto à urgenoia que tambem requer para en
trar hoj<J mesmo o projecto em dis~ussiio, em 
occasiij.o competente . submettercí este requeri· 
mcnto ã votação da camara. 

.A. camara Yota· que se dispense a impressão 
do projec~o. · 

O Sa. PAt;u c.~.~moo ;1• SMl"etMio):-Aehão-se 
sobre a mesa, e -vão a "imprimir pa.ra entrar em 
3• discussão, as emendas approyadas na 2• dis
cussão do . or~amento. 

Redacção P.a1·a a s~. discussiio elas emendas ap
p.rovadas em 2" disc~sao á p.roposta do oo
~:el-no, que fl.xa a tks~e::a, . e ol·ça a ~·eceíta 
gm·al do "impm"ia .para a =m•cicio d~ 1$56 
-1857. 

u Assemblt\a geral legislativa decreta. 
« Ao art. 2• ~ 1l augmente-se á verba a quantia 

de S00$000. , 
~ SI 27. Addite-se :-e llU."'tilio as ob~as provin

ciae~. 

S)41. Eleye-se a Yerbli á quantia de quatro con
tos de réis. 

<( A. o art. 5o § 115 addite-se :- ftcando elevado a 
SOOS o ordenado do administrador do pharol de 
Pernambuco. 

«Ao art. 6• Si 8.0-Em Yez de 63:5{;78900, diga-se 
{H:9SOS700, e ilddite-se:- ficando au.gmentadas 
com mais 19$7SS men~aes as gratifica~ões de. exer· 
cicio, c&Yal~duras e etapes dos comm.andantes 
das armas aas provincias. 

« Art. 11. Todas as vendas de bens de raiz 
excede1ltes de duzentos mil réis serão feitas por 
escriptura publica, sob pena. de nullidade.- · · 

· « Art. 12. Os :aavios, que importarem colonos 
para quaesquer portos ao imperio ficarão. desde 
Já isentos. do direito de ancoragem, ou em todo, 
ou em parte, segundo a relação entre sua tone
lagem, e o numero de col()nos ; ficando o goTerno 
autorisado . a 1ixar. nessa razão, as condições que_ 
de,·ão satisfazer os mesmos navios, para se em· 
pregarem no transporte de colonos, e as multas 
91!1 que os ~nfractores incarreráõ, com tanto que estas 
n:::o ~xccdao ao dobro do frete ·por ca:la um dos pM- · 
sagetros. . · 

« Art. 13. Os direitos de ouro, que paga a com
_panhia de mineração do Morro Velho, na pro-

vineia de Minas-Geraes, .;erão reduzidos d"ora 
em· diante na · rar~ de um pm· cento em cada 
um aun<>, ·afii que a mesma companhia fique 
co:tocada no pé em qae se acha a minero.çiia 
nacional, ficando revo~ada para este effeito a 2• 
parte do art. 32 da let do or~amento n. l)U de 
:.!:1 de Outubro ile 181$. · 

,. Art. H, As despezas autorisad.a!t por esta e 
outras le1s promulgados no corrente anno, sem 
a deereta.;;ão de fundos correspondentes, serão 
p.ag;lJ~ pelos mesmos meios votados pnra.· paga.
mento dos que siio ~onterop!ndos com quantia 
Jefinida nas rubricas respectivas. 

" Art. Ui. As licenças, que: se concederem 1103 
faiscadoras dos terrenos diamantinos, nos termos 
da ll>i de 2i de Setembro de 1845, serão conce
didas naquelles lugares, que os mesmos faist:a
dores pedirem, não estandu eltes arrendados, Oll 
conce.lidos .. a companhias, nos termos dos arts. 
l• e 6• da suprAcít.ada lei. . 

« Ad .. ll:l. O fairoc.a.dor, que descobrit serviço de 
maiot•. importa.ncia,. terá, além da. propriedado das 
duas braças e[ll qu.adro, que. lhe: garanta o art-
30 do regulamento de 17 de Agosto de 18!6, 
pref~reneia no arrendamento de maior e~t()!lSiio, 
nos termo:> do art. 1• ·da lei d~ ,2t de Setembro 
de 181.5, e de G de Setembro de 1852. · · 

"Art.l7. Os terrenos, que se julgarem uteis, 
e sobrarem, depo·is de· feita n. concessão ao· des
cobridor, segnn<lo o artigo anterior, serão arren
dados nos termos da lei de 21 de Setembro ·de 
],855, e de ·u de Setembro de 1852.· 

« Art. .. lS. O. governo é .autorisado-.: 
« ~ 1.~ A substituir o.: systema de cobrança ·do 

it~rp~sto sobre ag:uardente de. consumo, estabe
lecido nas leis· de 30 de Novembro de 184l,·e 21 
d~- 011tubro de ·1St~. por outro. n1enos vexatorio-· 
para os contribuintes, e mais productivo para· a 
fazenda publica. · . i 

«Si .2.• A .al.terar .o systerna·de arrecadação-do 
imposto do sello, estabelecido nas leis de. 21- de 
Outubt·o de 1813, lt! de &etembro· de 18~. 15 de· 
Jilnho e 6 de :Setembro .de 1850, e 17 de Setem
bro de 18ál. . 

« Art. 19. Flea tambem. o g~Yerno au\.crisail~: 
« -~ l. • A despender até a quantia de. d-uzen

tos contos .de reis com .. a.s meitidas .. necessarias, 
e convénientes, para obstar em todo. o ,imperio á 

· pro~ngação da. e. pidemia reinanhll na província dOo 
Para, e· com , st>Ccorros aos enfermos .necessita
dos;_ . dando de tudG conta. ao, poder,. legislativo. 

" :(S ·2.• A. empreg-ar. ·nas. despezas do· § lo .as 
sobras ·aa. rece1ta, e, .na .falta desta. emittir apo
lices,. ou fazer: outra ·g,ualq~o~.er. oper~.&o. de er.e· 
dito, que ~ais. converuente j ulg.a~. 

« At·t. 20. Fica igu.almente autorisndo · o· go~ 
verno; 

« ·~ 1.• A· fuer to•\e.s· as despe7.M nccessari~ 
pQra ·a prompta rea.lisaçilo da obra .do porto de 
Pernambuco·, podendo para. ·esse fim rcali!!ar todas 
as operações i:l.e credito, quo mais convierem. 

i< Si 2;• A auxilin~ com a quantia de dez: colltOS 
de réis à' obra· do liospital ae lnz_aros, decretada 
pela assemb.léà p_To~lrrci_a,l_ dll S. Pa)llo_. : • . . . 

" ~ 8.o A despendei' eom a ·aecoração do palacio 
arehl~piscopnl da Bahia li. . q uaátú! de· dez contos 
de ré1s; · · _ . . _. . . . _ 
: (( § 4.0 A adiant.aL<aos einpregados.~ublicos as 

entradas. para o morite,pioz. descontando-se-lhes. a. 
quinta parte dos orJ.enaaos, ate indemnisarem 
os cofres publicos. 

« .§ '5. • A ceder á sociedade auxilindora um te
lheiro sita.ado. no campo de Sant'Anna. dest:l. côrtep 
que servia de depQsit.o .. _para. a illuminaçiio pu
blica, devendo a dita sociedade fundar alli um 
museG industrial. 

I( Art. 21. O governo fica autorisad() a mandar 
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pa!mr a Manoel Antonio Bastos Racticliffo orde
nado de carcereit·o da cadca da cvilla do Pilar, = provinda da Parahyba do .Norte; à r?-zão de 
cem mil réis··por anno, conforme seu prov•mento, 
desde o 1• de Janeiro de ·1812, continuando n 
pagsr e>SS<l v•mcimento aos mais empregaaos da 
1nesma ordem na referida provinda . 

.. Art. 2"2. A disposiçao da lei de 28 de Se
tembro de lt>.).1, que mandou pagar a;os emprl!ga
dos da secretaria dos tt·ibunaes do commerc1o o 
que se lhés devesse, comprehende tambem ·os da 
junta do commereio da provincia do Maranl•âo. 

« Art. 23. As apolicss dos empresf.imos até o 
pre11ente decretados. pela assembléa legislativ!l
provincial do :MD.rnnhao, gozaráõ dos mesmos prt
vilegios, de que gozão as das províncias do Rio 
de :J"aneiro, e de Minas-Geraes pelas !eis _ns. 
<117 c 514 de 21 c do 23· de O tuullro de 18l3 
e 1818. 

" Os. nrl.s. 1t e 12 passàÓ n 2~ ·e -25. 
« Sala <las sessões dn ·c.'lrnarn dos deputados, 

31 de Julho de 18:)5.- O. Cm-.tei?·o de Campos.
F. de Paula Santos.- B A. de ]I.Eagalhaes Ta
que.•.-A. J. Ren>·iq_ues.-a. Mendes de :Almeida. 
-Fausto A. de Agt<ia>·.-José Joaquim da Cunha. 
-J!Jsé Antonio ·Saraiva.-José Joaquim rJ,e Lima 
e Silca So~dnho. " · 

o Sr. F.iguo.ira do :lll:ouo (pela ot·dem) :
s~. prasidento , per -O~~siào dn di$CU.SSUO do re
querimento que fiz exigindo CeliOs documentos 
tendentes á. lllinha defesa, o Sr. Sayão Lo bato 
dlrigio-me algtms apartes, quando eu ·falla\·a, l'l 
tendo o meu collega o Sr. Augusto de Oliveira 
dito em um delles-conheco n probidade do ch~!e 
de policia, -replirou-lhe em outro nparte o S•·
Sayoio Loaato. «Pois bem, jure po1· ella, se é 
capaz.» 

Consta isto do supplemento ao Jornal ào 
Commercio qne honteDt foi disu·ibuido·. 

Na occasião em qu~ etl fallava, Sr; presidcnt<:!, 
não pude repellir esse :1pn.rte, éomo sem duvida 
porqn~ não o ouvi; não sou dos que têm a; me~ 
lhores ouças, e nn correntezn do meu discurso 
tinha em vista s6mente respo.nder ao S~- depu
tado. Tendo por&m elle app!lrecido impresso no 
Jornal, é do meu dever, é a bem da. sustentação 
da minho. honra desafiar , como desafio ao Sr. 
deputado, para gue a prese_nte facto~ que possão 
dar luzn.r a dundar da nunha prob1dade. 

No exercício da minha vida publica ....• 
O Sn. PnESIDii:!.'TE::-Não posso admittir que o 

Sr. deputado C•)ntinue. Podia rectificar al~uma 
inexactidão que npparecesse no Jornal; esta isto 
nos estylos- da Cl\SR; mas uma vez que o nobre 
deputado confessa quo se deu esso. aparta .... 

O Sn. FlGOmRA nE 1\{J::LLO :-Trnt.o.-se de rni!lha 
honro. e vou ~oncluir jã, Sr. presidente. 

O Sn. PRESI DESTE:- •••• niio tem agora lugar 
a l'i!Clamnçii.o que faz. . 

O Sn.. Fmmmu. DE MEt.Lo :-Vou dizer j1\ u 
conclusão no que dizia.. No exereicio ropito, de 
minha vida pltblica, não dei nunca direito o. nin
guem dnTidar da minha probidade !apoiados) ; 
uunca niuguern se atreveu a lunçar-mc factos 
desta natureza, que podem deslustra~:-me. (Apaia
das.; 

O Sa. Pu.ESIDEIITE :-Q Sr. deputado não pôde 
continuar o. fallar sobre este a.;;sumpto. 

O Sa. FIGOEIM DE ME=~:-=- O deput.àdo que 
não zela a. honra dos outros. não zela tambem a 
sua. Eu não troco a minha probidade pela do 
nobre deputado q ne me aecusa e faz o yapel de 
ditTama.dor publico. Desprezo suas asserçoes como 
justamente_ merecem. 

O SR.. PRE:;xoll...,7E:- O nobre deputado podia 

reclamar <'.Outra o aparte a que allu.le quando 
tivesse de ~ faltar segunda "\•ez sobre o requeri-· 
mento: e .por este motivo 6 que lhe f:z a ad""er
tencia de não ser o.gora a ocea>iào propria. . 

O Sn. FÚ;ÕEIRA m: l\-lELLo ;-~fas é b.:.ra recla
mar quanto antes. 

ORDE~1 DO DIA 

O Sn.. PRESIDEN'rE ;-0 Sr. D. Francisco pedio 
urgencia para a. discussão deste proj e c to. Vou 
consultar a camara. se approva esta ur~encla. 

Approvn.du n urgencia, entra em ta aiscussão 
o p~ojecto acima conced~ndo um anuo de licença 
com todos os seus vencimentos ~nt·a. tnltar de 
sua s~ude ao juiz de direito Joao Antonio de 
Sampaio Vianna. · 

O Sr,. VmiATO pede1nfurmações para p:~der "otar 
sobre o projecto. 

O S&. D. Fn.~:scrsc;,; - Primeiramente peço a 
V. Ex. que co·nsulte á camnra se concede qae 
este projecto tenha uma só discussão, depois 
darei as informnções que exige o nobre depu
tado. Como todos os projeetos senwlhantes têm 
tido esta sorte, peço a mesma para este. 

A camara decide que o projdcto tenha uma só 
discussão. 

o Sr. :o. Francisco:- Sr. presidente, o 
impetrante, qu~ ~ o Dr, J_oão Anton~o de Sn.m~ 
paio Vinnn~, J~IZ de dtreüo h:J. mmtos annos, 
está.. no ma1s m1~e~,;,;el estadv de sauda que é 
possh•el. (Apoiados.) Estú. em tal ponto de mo
Iestia de pandysia que nem póde fallar, nlo tem 
o manor movimento. 

A.' vista do documento q_uc· ahi está asslgnado 
por di!l'ere!}tes medic~s offictalmel!te consta aquil~o 
qnP ·eu, alem de officl!t.lmente, sc1 como s!'u_ami
go particular. Tal- estado levou a comm1ssao a 
aa~ immcdiatnmentG p:~recer, e a pedir cu bdns 
as dispensas do regimento a ÍM'Ol" deste pro
jecto. Se alguns nobres deputados quizerem eu 
ierei os attestados dos medlcos ... 

O Sn. Fmtn.\Z :-~·Hio é preciso, é isso sabido. 
O Sn. D. FuAxCisco: -0 que po3sO asseverar 

é que talve~ o impetrnntc não goz.: do f<Lvor que 
lhe vamos !azer. . 

o Sr. Augu.,to do ou,·olrâ :-Ea preten
do dar o meu voto li resolução uma vez qne ella. 
seja modificada por uma emenda que desejo apre-
sentar. . . . 

Os vencimentos dos juizes de du·e1to estilo hoJe 
divididos em duns partes, ordenado fixo, e ou
tra dada a titulo de gratificação pelo exercicjo. 
Ora determinar a camara hoje uma causa para 
no dia seguinte rcprovnl-a não· me parece con
veniente. 

U.u.~ Voz :-0 que est.il estabdeclJo por ·lei ó 
sómente conceder-se o ordenado. 

O Sn. AuocsTo DE Ot.tVEI!Uo : - Eu dcsejariil 
eo:accder a esse Sr. juiz do direito o .favor da 
licença por um nnno que lhe dá. o proJecto, mas 
parecia-me mais regu[ar separar a .gratificação 
ae exercício a. que elle niio t-em diretto. Conve
nho em que no estadu de saude em ~ue _se acba 
t..lvez necessite deste favor extraordmarto, mns 
t!lrnO os precedentes que daqui possão resultar. 

A camara já . tem approvaio varias lie~nças 
com todos os vencimentos, e a continuar neste 
sy-steina de gue serve estabelecer os vencimentos 
dos empregada~ pu~lico~ ·em duas .P~rtes? _Não 
tem direito á gratüicaçao de exerctcto senao o 
empreNado publico qu& effectivamcnte está exer
cendo-'"o seu lugar; fazendo-se cxcepçiio por mo
lestia, não· dará isso lugar a. que muitos a pro-



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 16/01/2015 09:51 +Página 11 de 14 

364 SESSÃO EM :-n DE JULilú DE 1855 
yeitem com este pretexto para exigirem o mes
mo !a vor? Ni:io quero com isto dizer que o j tliz 
de direito de que se trata ni:io ~steja muito doente, 
que niio mere~.a o f<ovor que se lhe quer fazer, 
mas tenho escrupnlo de dar o >ueu voto ao pro
jecto tal qual está, porque vai estabelecer urn 
precedente que pôde trazer comsig:o muitos abusos. 

o Sr. :Forraz :-Sr. president~, nas circum
stancUis ordinari9.s entendo oua alei devd ser cum
prida exactamente, que não "deve haver excepção 
alguma; ·:n1as. nas ch:cumstancias c:.:traordinarias 
em que se acha e~te magisLrado creio que im
porta tirarem-se-lhe os meios nccessarios para o 
restabelecimento de sua sa.ude, o não se lhe con
c~der a gratificação. (Apoiados.) 
· Se a camara dos Srs. deputados, se o corpo 
lcgislatl v o tem estabelecido como r~gra, a resp~i
lo de alguns indivíduos em ignacs circumstancias 
conceder-lhes todos os veocimentos, entendo que, 
a excep~ãe~ de agoro. seria uma excepc.ão odiosa. 
(Apoiados.) Se desde o principio a camara dos 
Srs. deputados tivesse segltido litteralmento a 
disposiço o da lei, eu '"otaria conforme as idêas 
do nobre deputado pela. pro..-incia de Pernam
buco; mas se ha pouco tempo mesmo acabamos 
de decretar um acto i;::ual a este, como ag:01·a, 
sem razão suftlciente, havemos de voltar atrás 
fazendo esta excepção ? 

o estado deste magistrado e digno de lastima, 
elte não p.)de mover-se de um Indo para outro, 
não é possível que possa trabalhar, e dahi re
sulta sem duvidá perda para o serviço publico; 
entretanto, com esta licença talvez elle possa 
obter melhoramentos na su:a saude, conseguir 
mesmo o seu restabelecimento, e neste cas~ o 
estado ganha e tambem a humanidade. 

Assim, pois, reconhecendo que o nobre depn
tado tem grande zelo pela econQmla dos dinhei
ros publicas, entendo que por equidade, pelo 
menos, devemos estender a este magistrado os 
favores que temos (Oncedido a outros sem fazer 
ex·cepção alguma. 

E' neste sentido. Sr. presidente, que hei de 
wtar. [.1poiados.l 

O Sn. LEITÃo n.~ Cr;str.<. :-:IIuito bem. 
LG-se, c não c apoiada a seg:uiule emMdn : 
« Depois da pala,·ra-licen~a-di~a-se-com o or

denado por inteiro sem n gl·atificaçiio do exercício. 
~s- a lL-Auuusto de Olivci,·a. " 

At.oc:>s Sm. DErvr.wos:- Yoto~. Yotos. 
Posto a votos, o projecto é npp1·ovndo e re

m~ttido í1 commissüo de r~dacçiio. 

~U.TltlCCL.~ DE ESTtJD.~XTES 

P1·ocedendo·se á '·amçüo do projücLo n. 53 deste 
anno, cujo. :J• discussão ha1.·ia licado cncc1·rndn 
IIB scssiio nnteccdcnt~, ú ndoptado c remettido 
{I commissi\o do l"CdBcçi\o. 

AI.>OSI::!('f.\DOIU.\ m; DlOlóYSIO O~: AZE:n:oo l'E('.I.Xli-1. 

Entra P.m primeira discussão o se,.,uinte p_ro-
iccto. o 

· " A Msemblén. gernl legislath·a resol v c : 
« Artigo unico. O governo fica autorisado pt~ra 

aposentar a Dionysio de Azevedo Peçanha, olli
~1111 da s~cretaria de estado dos negocios da ma
l"inha, no lugar de official maior da me~ma se
cret9.l·ia, e com o -vencimento annual de 2:40013, 
reyogadas para este ef!~ito as leis e disposiçues 
em c.ontral"io. 

« Paço da ca.mara dos depllto.dos. 2J de Julllo 
de 185ã--D. F;·ancisco Baltha;w• da Silvci:ra.
J. E. de N. S. Lo/Jato. " 

O Su.. D. FJUX<:ISCO requer que o projc~~-:> tenb& 
uma sú discussão. 

A ca.mara approva o ·requerimento. 
ü Sr. Rlb.,.lro- do Andrado.:-Pedi ~ 

palavra, Sr. pro1sidente, unicamente para pedir 
informações aos nobres membros d11 comnussiic) 
relativamente a este projecto. 

Entendo que é um favor que pelo projecto se 
concede ao individuo nelle considerado, e um !a vor 
deve ter raziies que ·o justifiquem. 

Como nada sei de ta.es razões, eomo ignoro os 
moti\"OS q~ devem influir para que revoguemos 
uma lei em fa'"or dn individuo de que se trat11. 
por isso peço informações a est~ res11eito aos 
nobres membros da commissão. 

O Sr. :D- :Fro.:nclsco ;-Rogo a Y. E:t.~ 
Sr. presidente, que tenha a bondade de mandar-me 
os documentos c o po.rcccr do. commissão relativos 
a este negocio. tO orado'" e satis(d.to,) 

Julgo que a melhor informação qu.e posso dar 
ao nobre deputado é tornar a. ler o parece1· da. 
eommissão, que formulei com um dos meus nobres 
eollegas. Diz elle. [.U.] . -

Aqui está a documentada em que se firma o 
que allega o peticionaria. Querem que leia a 
informação do governo? Lerei. 

O primeiro passo que deu a commissão foi quo 
se ouvisse ao governo; em conformidade diss:> 
se officiou ao governo, e o nobre ministro da 
marinha r espondeu nos seguintes termos. (U.) 

o Sr • .Rlbob·o <io An.<lra<la ;-Senhores, 
pBra provarem-se os ~erviços desse individuo de 
que se trata, ~u me contentaria com as informações 
do meu nobre collega membro dR. commissão de 
penslies e ordenad.)S, nõ:o ~ra necess,u·i a a leitura. 
de documentos que, segundo crúo, são mui ''9.· 
.liosos; parece-me porém que a questão é outra. 
Se se pretendesse aposentar ao Sr. Peçanha com 
o ordetlado respectivo de membro de secretaria.
como r ealmente elle &, nii:o era fávo~ algum, os 
seus serviços valiosos estão ·sullicientcmcnte pro
vados; parece-me porém que a questão é diversa; 
quer-se aposentar ao Sr. Peçanha em um emprego 
que não exerceu, ·poli; clle nüo er9. official-maíor 
desta secretaria. Como pois é pos3ivel apósentar-s& 
a esse individuo em um lugar quo não exerceu? l 
Isso seria um caso estranho. Nem se alleguem 
precedentes para justificar um acto que não está 
fllndado em lei ; se dous casos semelhantes já se 
tem dado, nem por isso deixão de ser infraeções: 
de leis. e nem podem nu~risar-nos a fuzcL· o 
mesmo, pelo contrario nos d.cYem s.er\·ir de in-
éentivo para emendarmos a mão. · 

En sei, senhores, que o Sr. Pcçnnha foi seln~ 
pt·c um bom official de secretaria; mas isso não nos 
de,·c impcUh· a aposent.nl-o como officiai-maior, 
lugar que nunca exerceu, ap~nns podemos con
sentir que ~eja aposentado como simples official. 
o que nüo é favor, é justiça. 

A nobre commissiio parn fundamentar o seu 
proje~to justificou-o eom dou.s precedente m:íos.; 
e, senho1·es, Sl a· ess&s dons _precedunte~ ajun
tarmos mai.s um, no íutura nao haveriL oflicial 
d? qualquer secretaria qu~ niio se julgue com o 
d1re1to a uma aposet1tador1a no lugar de official· 
maior : devemos evitar isso. . 

São estas as razões porque combato o pr.:._jl!cto 
e não por desconhecer os serviços do Sr. Peça
nha, t~nto mais quanto esses sen·iços e;;tão j u:~
tificados -em documento~ dignos de toda a eonsi~ 
deração. 

Se a commissão :n9.ndar uma emend'!t pat·a que 
o S1·. Peçanha seja aposentado no lugar de sim
ples offi.cial de secretaria, conte quo serei eu o-
primeiro a votar por elln. . -
L~-se. é apoiala e entra em dis~Usslio a se

guinte emenda : 
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u D~pois da palavra -oflicial-supprima-se a 

·palll.,•ra -maior -c depoi> da palavra- secre
taria -diga-se -com o ordenado que lll.e compe
tir por lei.-supprimido o resto do artis»- S. a -n. 
- Ribei1•o de Andrúd!t- » 

O Sn. ·Go:uEs RtBEmo pronuncia unt discurso 
que publicaremos em outro numero. 

o Sr. Sa.ydo Lobeto J·unlor :-Sr. pre
sidente, signatario d<> projecto em diseussll:o, eor
re-me o dever de dar as razões que tive para 
emittir a opiniiio que acata de ser contestada 
por dous dos nobres deputados que me prece-
d•h·iio. · 

Não s~ trate da inieiati•m de uma graça ; tra
ta--se simplesmente de conferir ao go,•erno auto
risação para que elle possa remunerar serviços 
.prestados pelo e!dadllo a quem se retere o pro· 
Jeclo, o que ftcariào sem recompensa se por 
ventura fosse elle aposentado no lugar e com o 
<>rdenado tle simples oi!icial. de secretll.rin. 

O mou !llustre collega da commissiio de pen
sões e ordenados, que ncn.ba de impugnar o pro
jecto, disse que a sua doutrina é insustentavel, 
·porque, segundo as leis existentes,- este empre
gado .não tem direito senão á aposentadoria no 
emprego de simples offi.eial de sec1·etaria; mas o 
uobre deputado, enunciando-se por este modo, 
pareceu-me contradictorio quando quiz apresentar 
. as razões em que se fundava para erniftir seme
.lhante opinião, porque, 'disse o nobre depatndo, 
a lei sô dá. o dire1to de aposentadoria aos em
pregados que contão 30 annos de ser.-iço. 

Ora, se assim é, terido esse empregado 46 
annos de serviço, está claro que, segundo> o nosso 
dir.eito escripto, não só· tem direito á aposenta. 
do~ia no lugar quo occnpa, como aind11. á recom· 
pensa dos serviços que tem prestado além dos 
;;O annos que a lei marca para as nposentado
rias ... 
. O Sn. RmEtno nt,: A~»l~An.~ :-M"as não se pl'ova 
qne elte possa ser aposenta·io como official·maior. 

O Sa. S.\YXo Lou.~To JuNIOR:- ••• scr\'iços que 
de outro modo não ficariãa remunera<ios, entre· 
tanto que na constituição está estabelecido o 
princiJ>io da •·crnuueraçlio dos serviços. {Apoia
<lo$.) E poderá a\guem d1lYidar da importancia 
dos serViÇOS prestadas por este empregado du· 
~:ante mais de 48 anaos ? Por ventura .as dnas sec
ções •·eanidas do conselll.o de estado do marinha. 
e guerra e de fazenda, e o conselheiro procurador 
da corôa, quando ouvidos a respeito, não decla· 
l'úri'i.o 'lUe os serviços merecii!o a qualillcação 
de valiosos e •·elevantes? Se portanto não póde 
ser posta em duvida a importancia desses servi
ços ; se do facto da aposentadot·ia resulti\ para o 
emprcgndo de que se tenta, n5o um o. rccomponso., 
mas :>im castil{o, po1·que o nobre deputado não eon· 
testou a opinaào do gt;~verno de que ~> apo~en
tadoria neste caso impo1·tava um verdadeiro ca;· 
tigo, visto que a max1rna parte dos ''cnclrneotos 
dos officiaos da3 secretarias do estado · consisto 
em emolumentos, quo c~ssüo pelo f11cto da apo
sentndoria ; dando-se todas estas eireumstancillil, 
a commisaiio, por iiso mesmo que a constitai· 
_,;;:o garanto a todos os eidadilos brazileiros a 
recompensa dos servi~os p1·estados ao estado, 
entendeu que podia. facultar essa nutorls:1çiio ao 
governo, ~m q11ebra. das disposições constituc!o-: 
naes, antes respeitando-as porque o governo, 
quando ouvido a respeito, decl!lrou quo entendia 
fundada em todo3 os J?rincipios de equidade a 
pr~tençlio do pcticionarto : mas ·que não se "jul-. 
(ava aut.orisado para por si mesmo satidazêl·a, 
que para isso era. necessario que partisse auto
t·~saçt~.o do po1lel· legislativo, . autonsação ·que já. 
t1nha sido o.larla em casos semelhantes. Os no· 
brcs deputados que combat~rão o projecto e o 
parecer da comrnissão não contestarão a exis· 

teucia de l!l.e:> Jll·eeedentes, que se der iio quanto 
:i.s aposentadoraas concedidas aos ofiiciaes <IG se
Cl'etaria de estado, Luiz" Augusto lliy. e Luiz 
Aatonio da Costa Barradas. . 

Se pois jâ parti com outros íuncci<·narios que 
nõo contavão tio largo tempo de sen-iço, o podea· 
legislati\'O r11lo hesitou em conceder ao gove1 no 
igual autoriSMilo, ~que motivo havemos nós 
hoje de proceder de modo dive rso? Se tivermos 
um procedimento di!Terente, não haverá notaria 
e flagrante injustiça rnlativa? (Apoiftdos • .) 

Mas disse o nobre deputa:lo que a camara. 
assim tem procedido em casos idcnticos, e citou 
o ~cto relativo_ a_o inspector da alC11.ndcga da 
caJILL&t da provtneaa d~ l:'ernambuco, cuja pensão 
fot aqui reprovada. 

Sr. presidente, lastimo muib qlle s~ désse ess" 
precedente, porque cstoll inteiramen te persuadido 
que não houve justiça na rejeição ' dessa pensão, 
e que outrns muitas têm sido approvadas por 
esta cntnara enl drcURJ.sta.ncias menos favora-veis , 
porque é inne::;avel que os s erviços daquelle em
pregado erito 1mportante3 ; a pensilo, no meu 
entender, deYia ser approvada.; e tt, como mem
bro da. commissiio, dei-lhe o meu voto .fa.voravel, 
e o sustentei na discussio. Jufelizmentc a ca
mam decidio de outra fórma; cu fiquei satifeito 
por ter cumprido com um dever dcfcndcndil uma 
pen.são que julgava justa . 

?.!as, senllorcs , o precedente invocado pelo no
bre deputado por form.l. alguma póde justificar 
a rej eição do projecto de q ue nos oceupamos, 
não só · porq a e não houve j ustiçn. nessa decisão 
da. carnara, anns tambem porque silo innegaveis 
todas as considerações que tenho empregado, e 
nas quaes se fo.ndoo. a commissao para. entender 
que devia conferir ao governo a autor isaçiio que 

"se toma neeessarla para que a aposentadoria. 
deste empregado seja. teita de modo . que ftque 
mantido o pdncipio estabolecido na constituição 
do estado, que gara.nt·~ a recompens 1 l!os . ser
viços do todos os cidadãos brazileiros. Neste sen
tido, Sr. presidente, hei de da1· o meu voto ao 
pr'.ljecto ern discussão. · 

·o Sr. B11.rroto l?odroso :-Sr . Pl'esidentc, 
pedi a pala'<'rll, não para. justificar o voto ·que 
preten ty dar, que ó em favor d~ resoltwlio que 
se discnte. A.s !'lt.Zves e~pedidns pelo illustrc rc 
lator da commissilo o pelo nobre, deRutado mem
bro delln. que acnbn de fallar · justdic1io a meu 
ver plenamente use voto. Pedi porém a palavra 
para chamar n attcnçâo da eamaro. sobre a dou
trina consl~oada nn emenda do nohre deputado 
por S. Pauto, doutrina que, ou eu não a entendi
fiem, ou não se con[ünna com a consti~llição do 
estado, porque quero nobre depubdo que a ca.mar:t 
autorise ao governo a aposen~r o peticionaria 
no lognr de ollicinl dn secretaria de estado dos 
negoeio dn. marinha qne exerce, cm'l_uant? quo! 
o ~ovcrno não prccisn dcstn nutorisaçao do. corpo 
Jegasllltivo para. fa•cr essa aposentadoria (apoia
aos), o pOr(\UO o governo nito precisa que · lhe 
demos um direito qu~ a constituição já lhe con· 
íerio. 

O Sn. R1nr.mo 1>~ A:ma.\D.\: - Entãa o pro· 
jecto peect\ tambem p)r esse lado. 

O Sa. B.a.nnt.:TO P'"ouoso: -Se o peti~ionario 
pretendes3e somente ser aposentado no l ugar de 
official d;1 secretar ia de es~do dos negocic.s da · 
marinll.a, lugar que e:teree, scguTamentc niio pr-e
cisava ;ir ao corpo legislati>o ; mas o peticionario, 
pelos seniços que nlle:;a e que prova, .pretende 
ma.is alguma CIJUSn, pretende ser a posentado no 
logar de officinl maior, e a !acu\da.•lc do governo 
n5o chegando a tantc>, foi por iss·l que o peti· 
cionario recorreu ao corpo legislativo. 

A.ssim, pois, não se trata de conce ~er · ao go· 
verno a autorisa.ção para aposentar esse empre· 
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gado no lugar de official da secretnrin da ma· 
rioha, mas stnl no lugar de officiul mnior de_s;;a, 
secretaria; e por c:<:-nsequcncin a qu.e deve gu.tar
nos nesta questão c se o peticionurio tem serVIços 
bastantes parn ~o: lhe conceder esse fayor. 

O Sn Rmt:xno ·nl-: Axon.,o.~:- A questão é se 
n;;o>im ó que clle de,·e ser• concedido. 

O SR. BARRETO Pr:nnoso: -Ao corpo legisla
tivo pcrtcnee entrar nesse exame, e se o no brll 
dt•pUtfldo mesmo j:i. r~conheceu a diuhunidade e 
importanóa dos ser~i,·os desse empregado, não 
sei como agora possn faze1· quest>1o disto. 

O Sn. Rnmmo nr. Al>rmAnA: - N:lo contesto os 
sen·i-;os, mas o meio por q ne se pretende rem u
neral-os nno 6 legal. 

O Sn. B.umETO PF.cnoso:- Vejamos o que ba 
<le \'erdade neste aparte do 110 bre deputado. E' 
sab!do que as leis estabelecem re(il'O.S geraes p~ra 
rentdarem o commum dos casos que se dao ; 
nenlmm legislador pó ele COtlf•~ccional' lei~ ta~s que 
possão ser sem excep<;ão alguma applicadas a 
todos os casos que ooco•·,.erem ; .\ por isso, Sr. pre
sidente, que o législa.dol' ó obri~ado, para sCI' 
justo, a razer excep•;ões nessa~ regras gemes por 
ellc estabelcci<.la.s, 1sto é, nus leis, do que temos 
111uitos exemplos em nossa. legislação. 

O S~<. R1m;mo m: Ax nRAlu : - E' por isso que 
se desvirtua a lei. 

O Sn. B.cmw:ro PEonoso : - 2\üo se desvirtua n 
lei, ·quando a excepçuo QllC se rnz ,\ regra esta
belccidn por clla e fundada em justiça; póde o 
le,.,islador abusar du d1reito que tem de fazer 
cx'j;epções na. lei; mas nU o & possível estabelecer 
leis a que com justíC>t se possáo npplicar, sem 
c:.:cep~.ão alguma, todo$ os ca5os occurrcntes. 

O Sn. RmEmo DE Axoi;Aú.-=-:~Sail a excepção 
não de\'e ser em maior numero do que a 1·egru. 
geral. 

O Sn. B.~nETO PEonoso: ~Concordo; os· cxce
p-;õcs c.le~~ctn S<~r l:aras, porque n:-\o con~titr:em a 
maioria ou o maxmw numero dos factos, obJectos 
da disposição da lei. Mas porque a~ cxcepções 

. deYem ~<.r rat·as, não se segue que sejão inadmis-
siveis: as mesm as leis divinas, as mesma$ leis 
feitas pela immem>a sabedoria de Deus, têm suf· 
frido el(c,pçõe~, 1=e1->s milag-res, como n:Xo as 
S)fl'reráõ as lelS foitas pelos homens ? Poderá 
.nJoum legislador fnzer uma lei que comprehenda 
• ,'dos os casos possh·eis? De certo que nii:o; e 
:. ,J•ta.nto pode d:n:-so um caso muito excepcional, 
ê que exija dn jus~i~n do _pode•· legisl:lth·o Unl:l. 
e~cep~ão a ~ssa lct. (.:l.powdos.) • 

E' este jltst::un~nte o cnso de que se tt·ata. A 
.sat>odorin e iL justiça elo corpo legi~lath·o com
pete cxaminnr se o caso que se :tpresenln está ou 
não nas circun.stnncins do ser nttcnuioio, e para 
isso con\"ém nJ.,·ertit• qno no. nossa constituição 
niio !Ta disposiçiio 1\lgnmt\ qnc nus limite o poder 
de f:'lr.er uma cxcep~:Lo no caso presente ou em 
outro ~emelhnnte. 

Creio que a-< doutrinns fJUe tenho expandido silo 
muito juridica3 c ccnstitucionaes, S<iO conformes 
com n j urisprudencia univcrsnl. 

O Sr.. SrQCEIRA Qt:r.:1noz : - E quantas yczes 
npparcce urr. empregado com ~ annos de serviço? 

O Sn. B.I.RRETO PJ:D!!oso :-E, como muito bem 
diz o nobre deputado pela pro\'ineia de Sergipe, 
quantas vezes uppa.reccm empregados que tenhüo 
48 annos de bOtlS serviços? 

O Sn. Rmimn nll A:mran,,: - De-se-lhe uma 
. pensão. 

O Sn. B.\Rt~ETO l'Emcoso : - Pois o paiz ha de 
servir-se dos trabalhos de nm individuo, de um 
~hefe de f'lrnilia, e quando este chegar ao ultimo 

fJUartel da >"ida, toma-se Yaletudinario , i nCII paz 
de ganhar os meios de subsistcncia, ha de aban
donal-o, e deíxal-o sem recursos, ~ entrt'gue â 
entidade publica? 

Ú Sn RIBEIRO m: AXDR.<..DA : - POI'que nao Se 
lllC dá uma pensão? 

o Sa. n ... r:~&TO P=aoso:- o argumento que o 
nobre deputado trouxe contm esse favot· podia 
traz&l-o contra a pensão. · 

O Sn. R•nEtno DB A.:mn.Ul.\ :-Não, certamente. 
O Sn. B.•n-nETo Pr-:onoso :- Sr. presidente, não 

ca.nsarei mais a attençiio da camara. Tenho de
monstrado que a emenda do nobre deputad" não 
póde ser adaptada; tenho demonstrado que o f>lvOr 
que se pede está na alçada do corpo legislativo, e 
já foi demonstrado pelos nobres omdores que me 
precedêrão, que o que se pede e ele inteira confor
midade CQm a justiça. 

Le-se, apoia-s~, entra. em discussfio, e sem de· 
bate ó rej~itado o scguint~ 1·equerim~nto: 

« Q\te volte ã ~ommissão de fazenda para tomar 
na dP-\·ida considera~ão, ~ 1·esolver sobre a. pr.etén
ç,\o do supplicnnte. 

« Em3l de Julho de ls;'J.?.- Gomes Ribeim. » 
· Cantinúa a di5eussão do projecto. 

O Sr. :o. Francisco:- O mC\l nobre col
lega. da commissão de pensões c ordenados creio 
que disse que o parecer não lhe foi apresentado. 

O ~n. GO)fES Htm:rr:o : - Não, seahor. 
O Sr,. D. Fn.<~c1sco:- O parecer não lhe foi 

apt·esentado, porque quando se 1~,, o uol.lre <.lepu· 
tado não· estava na casa ...• 

0 SR. Go)rES Rrnmn0: - Kão disse isto. 

O Sn. D. FR..\:<:crsco :-Eu é que esbu dizendo. 
::\'em Ht~smo julganios necessal'io lm·ar ü parecer 
ao nobt·c deputado; porque sendo const1ltado pró
vinntcnte o nobre deputado sobre a. mntet·ia, di~sc 
francanu;nte, como costumat qtte não assigna setne
lhaute parecer, gue daria parec~r em cotitrario se 
iulgasse convemcntc, mas que nem i,;to faria, que 
se guarda·m para a. discussào pat·a elllittir a sua 
upiuiào. . 

Sou obrigado a dar esta satisfa~:ão á camara e 
ao nob1·e deputado, dando a raz:io porque n:lo se 
apresentou o parecer ao nobre deputado . 

Mas já qu.e faUei, direi alguma cou~a relati
vamente ao objecto da questão. Não pusso calcular 
a ba.se q(H~ tomou o nobre deputado meu collega da 
commissão par:~ julgar que isto era lllateria do. 
comp~tencia da cumntis:>ão de fazenda. 

U:u.\ ,·oz : - Não estl isto na discuss.1o • 
O Sn. D. FRA...,crsco :- Ha de me perdoar; uo 

discurso que o nobre deputado proferio disse que 
um!\ das razões porque não quiz dar parecer é 
porque reputava a materia da commíssão de fa· . 
zenda. Nào sei (como dii!ia) em que se bo.scou o 
nobre deputado para assim pronuncinr-se: ba unl" 
requerimento que \'ea'Sa sobre ordelllldo; é por 
cousequencia este objecto da compctencia da com~ 
mi~sào de pensões e ordenados. 

Eu chamo n attençilo da casa para o estado 
do pcticionario ; attenda que niio h:\ muitos ho
mens que possão apt·esentar -!8 annos de bons 
e :valiosos serviços. Devo declarar que eu e meu. 
companheiro o ~~·. Sayiio Lobato ti\•emos a idé& 
de formular um projecto em ge1·al dispondo que 
todo o empregado que tiver mnis d~ 45 aonos 
d~ $erviços terá esta ou nquel!R yaatagem. Rc
cuõ.mos, receiando que muito$ senhores não dis-· 
scssem que nós erawos esbanjadores dos dinheiros· 
publicos. Lembra-me neste cnso de uma ane-:dota. 
que se conta em relação ao nosso digrlO patri
cia, que foi bispo de Coimbra, o muito respei· 
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ta,·el Sr. D. Francisco de Lemos, q•tC llcsejando 
fazer grandes economias na sua casa, porque 
gastava dinheiros a mãos largas, rcdnzio toda n 
~conomia em cortar a verba do~ palitos (quem 
esteve em Coimbra sabe bem o custo delles). 
Assim somos nós aqui muitas vezes; fazemos 
grande impugnnçiio a pequenas qua.ntias para re
munerar scn•iços extraordinarios, e com mãos 
lat·gas às vezes vai-se o dinheiro c~coando por 
canaes milito conhecidos. 

O Sn. RrnEino DE AxDR-WA : -O oceano c . m
põe-se de muitas bocas. 

O Sn. D. Fn~o.Nctsco :-E sú Deos as poderia 
contar •.. 

O Sn. RmErno DE ANDRA-DA:- Porque não as 
contamos, é que esbanjamos. · 

O SL. D. FnAxcrsco : - Eu em prazo o nobre 
deputado para outra oecasião . .. . 

O Sa. S.lYÃO LonA TO Juxrou : -Os dinh~iros 
votados para remuneração de serviços como o de 
que se trata não devem ser chorados. 

O Sa. D. Fn.\xc:....;co:-Faço a minhll. profissão 
de fé neste ponto : chamem-me esbanjador dos 
dinheiros, chnmem-me predigo, declaro que $em
pe,. et p1·o sempel" hei de votar por tae3 favores 
co.mo aquelle da que se trata, porque não ó com 
mtgalhas que a nação dá a senidores antigos 
que os cofres publicas se hão de reduzir a tisicas, 
clles se háo âe reduzir a tal estado por outros 
meios bem conbecidos de todos nos. 

Voto a fa.-or do projecto, e peço a camara, re
pito, que attendo. que se trata do um llomem 
de 70 annos de idade o que tem 48 annos de 
bons seniços. 

Da-se a materiá por discutida· o prolecto é 
npprovado e remettido ti. commissão de redacção. 

1'!11\.'Tl<::-i\ÃO DOS llERI)EIIlOS DE AFF()XSO J O&f: DE 
ALYEID.\ Cl>RTE nE~L. 

Entra em 1• tliscussii:o o proj octo q.ue autorisa. 
o governo para conced~r aos herJe1 r'>& do f ai· 
lecido Affonso José de Alm~ida Córte-Real a re. 
missão da parte da di vida proveniente Jo arren· 
damento que fez, na J?rovincia da S. Pedro d() 
Rio Grande do ::>ul, c.o t·incito do Saican, per
tencente á fazenda publica. 

Tem uma sú discussão, a pedido do Sr. Si· 
queira Queiroz. 

E' approvado () remettido a commissiio de redae~ão. 

UCl!St;'A 11. ASDm;;' CUliSISO l'ISTO ClilCHOR!lO 
D.l.. G.Ua, 

segue-se a primeira discussão do seguinte projecto: 
«A asseml,Jéa geral legislath-a resolve : 
a Art. 1. • O governo fica aut('risaJ.o a concc

der ·um anno de licença com to<los os seus ven· 
cimentos ao dc$embargador honot·arlo André C•u·
sino Pinto Chichorro dD. Gama, <;.ue della gozarã. 
onde melhor lhe convier. 

«Art. 2.• Ficão revogada.3 as leis em contrario. 
«Paço da camara dos deputados, 21 de Julho 

de 1853.-D. Francisco BaUha:;m· da Sill'eira. 
-Gomes Riõei,·o. •> 

A camara. approva. a pelido do S•·· Taques, 
que o projecto tenha uma só discussão. 

E' npprovado e rcmettido á eommiss1io de redaeçi'i:o 
EnLra em 2~ discuss;Eo o projecto que concede 

uma- pensão a D. Auna ~faria de Souza Marrocos. 
O Sn- D. Fr: .... ~CJ:sco pede a dispensa da 3• dis· 

cussão, mas não se vota sobre este requerimento 
por .-erificar-se não haver casa. 

O sr: president-e mand3. proceder ti. chamada, 
marca a ordem do dia c le..-anto. e. sessão. 
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liaJiil BUtllerfas fJUe e fC .. &rDal de CttBI~ereie·D deixea de puhliear 
aas res~tivas sessôeJ!f~ e que p•r sua i-porCaa~ia jul~i 
ae~rCado inserir: 

Na sessão de ~. pag, ti, cOl. ·:~•: 

" O parc~cr .la comrnissão Je commcrcio, iudns!rlr. c t~.l'lco rel:!Li\'0 no Decreto 11. l.f;'ti U<l ':.!:l 
de No~~mbro de 18.11, qne angmcnla a subvcn~ão :mn~Jal concc(lida á companhia. pernnmlm>::ll>ft 
•le naw-cga.ç/i() a Yfl.por. .. 

« O requcri:mcnto do Sr •. Lcitiio da Cunba, pedindo infqrmn<;;)(!s M gov~mo sobre :\ ~llid.:,n~ 

qnc :se dt!stnvêl"t'ett na capita-l d:~. provincin do Paro. » · 

Na sessão . dê 6, pag. .73, co L ~:: 

ft O proje(to cl<) Sr. Virialo, que crêa o cabido d3 Sei do bispado da prOYincfa de Matt~Grosso. » 

Na sessão de :10, pi.lg. 123, col. 2·: 

a O p:ncccr da [commissiio do orçamento 4 proposta do governo que orça 11 rcceitn geral ;}.; , 
imporio para o ~xcrcicio de 185(1 a 1&,7. » 

Na se~são de 27, pug. 328, col. 1 •: 

« os: ar1igoa nduitiYOS no orçamento. " 

Na sessão de 28, pag. 342, cot. 1': 

« Os artigos addítiYcs oo ort:.nmc;:to. , 

Nà sessão de 30, pag. 360, col. i•: 

" Os artigos ndditiYos :.o or(nm~nto que foriio nrproYa<1es. 1> 

~UllO 3. 
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"·A t·~llac,iio Pll'•l '~ ó• tli:scus>;t;, das cm-~n,l.Ls i~ p:oL).l~l•\ <I·) :,:.J\·~rn:. q~to Jix,, " ol~~pcxa •. 
·.~r;a Ó. t·.:.-ecila · g~rAl ·á,~ hnpcrio par,, o e~ercicio de ttl~IB<>i: •tm; f<>r7o : ·nppro'l'adil~ ~m- '2~ · {lis
"'.,.J.SS~!); )I 

~.t ~t!Ss.:iô i.l~ ~1, p~g. jú~\ col. 1;1 o· nu. di~~assã:o do pL·oJ~JI!to -([:J.ê tl.l\toris~t 
:tpo5enl<u- a Dionrsio de Aze\·cJ.o Pc~anhn, qffici~· da s~ct·e~rfa de cslado du3 

.< 
u ~;)'irtJl·n~., ·1)3-l':, 

negocias da m:t· 
rinba, proícrio o St·. Gomes Ribcü·o um discurso que nlio fJi publicndo, no Jo;·n(d ''" · 0""'"'·~··,..;,,. 
nnqnr.-11!1 s~ssão, 1Hll1 post.0riorm0ntc·. 

---oc:~ 
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18l)t-) - - . . ,.__ ~. 

A 
·\Jtos,~uhuiu.l;àus ú dh·cl·sos - pag. f~~·. A Dio

uisio Peçnnht't - . png. HCi L 

c )n'tríio os St·s . . D. Ft•nncisco, ltibeiro tio Andl'ncln, 
Sny11o l.•)bt\to ;11111 ÍOL' c BatTeto l)cdt•oso. · 

;\tu•lit~es elo Mnmnhilo- projeclo do S1·. Can
ditlo l\:JNt ~k·s fr outs·os,- pág. '?2. 

~~•hrogatlo d(J pcn·o - projectt) do Sl'. Jusli ninno 
lloclm Cl'Chndo no mtüiicipio nciltro;· O nas CU· 
pit.nos em cpw hon\' Or chefe ele poli'cia, um 
ndvogndo cncnn·cgndo oxclllsivnmcntc de pro-
10gct· n lihJrrlrHlc individúnl,- I?..ng. 73. ·. · 

íl
. 

I 

I 

l 

I Contr.nc •. c.tH roitos Jlúl' COl'I'~.SpO~~tlC1~~i:l ~pistolnr 

j 
em .confot•mi~ln•lc do Çodigo dn eominc&'CÍ•) --· 

. lH'O.Jocto do Sa·. J.>anla f;nntos,- p~~· }3JR 

I D 
n~spnnsn. das lois do ctmot·Usa~ão a t1ifib·o11lel:'l 

mnundndes, cnsns de cnt'idade, etc:,-parrs. !) t:i 
.. ;:- 7() ""'I J()~' -~~ n 1-~• ·l!)l <Ju•.l •• r"• f ' i)•}, 1 h 1 I 1 Llu, !)I t 1 ~;JiJ Ú <•~tl. 

JJetm!tltlo. pelo . :i\Inrnnlliio - l(l'ojccto cl·) 81· . 
D. 1• ranctsco migmonta.mlo mn~.s um itquclt:t dr:~ · 
Il".lt·l'i io, - 1 • ~a. 

;\dtlitivos no o·rc;nmcnlo-pngs. 3'28, 3 1:26 3~~~}. 

0:-t'u·ão os Sr;;. •J:nqno::;, .Fnnsto elo Agliim· •. mnr- l 
q111::1. do Pnmna (p~·,:sulonte elo eonsclho), Lci 
liio clrt Gun hn, Pn11ln Cnndido c Fcrrrt7.. 

E 

Eleiç.;)o da mesa. - Forão eluitos: p1·osidcn lo o 
S1·. viscondH de Bnepcndy, vico·pl'esident.a o 
tir. Lniz Antonio Da.rbusa, e sccl·c tarios os 
Srs. Pnula Can,Jido,"l\'fnchn.do. Corrêa das Nr~ · 
ves o Limn, - png. 2G. c 

(:nmpunJai" pci·nnmbncnnn .de nnvagaçilo nvnpot· 
- pnrecor dn .C•>mmissão do commercin, indus-
1-l'in c m'tc.-i sobro. nugmmlto : de .. subwmçllo Ít 
mosma companhia,- pags. G c :!úü. (l)rojecto 
n. .fi.) do 18.J!í.) 

(Jt•llegins eleito moa- discussã0 do projccto n. S2 
flo l~:l}, - png. · i.lf>. 

(!abidn dn. s~ · do bisrJo.do de Mntto Ga·os;:;o -
pt·ojcct.o do St·. Virinto Cl'enndo-o! - pug~ 7:3. 

(~•llt~gins clcitot;ncs- cren.ção- de, - pngs. 2G1 o 
318. . . 

(:aa•ella do Itnmlu~ ....:. be-ns , dn - discns:-;ão elo 
p.a·iJ,jf:cto n. 51 do '855,- ·pags: 2f.i!), 28:J c :m3. 

q.r(u·üo_ os : Srs. n,. ,lo'rancisco,, Fel'l'nz o Amujo 
J.,ímu. 

(~auapanltia b•;n·ziJcl:m do .• p)lquctcs n. ' 'llpl)r
' '.parcc:cr ÔR coúnni~JSii!)-, do 1COlnl}l t!J'CIO, iudnstria 
; !J ~ . ri.rtQI:J sobre fL inilovaçiio, do contl'I\Ctf), ,__ 

pag. oo:J. 

Empregaclos da . secçãô i da . Sltl.lstituili:'io e ms
g1it•1 do vap·.·l moeda., n'nnox.a á cni xa de nmor
tiznçào- parecer rln commissfio de fn:zendn.,
png. 71. 

Epldemlá. no I>nrá- uiscnssii.o elo roqn jrimcnb 
d1> · Sr. Leitão da Cm1hn~ - pags . 59. c ~[1~l . 

Oa·ou o nulor <h rCfJtlfll'itnellLo. 

G 
Garantia do· ' jnros 1\ ost.rndd, do Pctt·op·)lis no 

l>nmhybunn- discussiio l10 projecto n. 13 do 
11;55, png.,;. 6, 211, 2lii:J, .c 20li. 

· 01•1\1':\o o:;; Srs. H.ibcil·o da I,u;,, PinúL Fullleca 
e Augusto do Olivoh·n. 

Guaardaa no.cionnl- projccto ·do St;, ~ftlsUnfa1\CJ 
U(tcha tlstaLuind~ quo o gnnrdn nnciot:~nl 11iio 

····· flli'B · :sct·.viço , do .qunli,lilelo nlguina s•miio em 
ciriútnstn'ncí~s . c:dt·ilordinm:iás, - · png. ~?7 ~' -
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J 
.Y'IIIra acluicional t'i. cstral:t de P,tropoHs no P.<\

l'ilhybllnno- V ido tJa>'afltict de jlWOS· 

! CIJ:'tODtCJI(o do ministcl'io <.In justi~n- dhclls
! s!\o, - 1•:•:;$. 74, W, 107 o lãl. 

1 O•·ári'io O$ Srs. l'~•·mz, \'iri:~t<>, Mello Fran~o • 

1 
'faques, SayãQ f..ol>ato, Nal>UçO [mi?~is!ro clr.< 
justir-a!. c Pinto do Qunpbs; . 

L 
:i· O~meato dn rcéeilà ger.al d_'.l ·impelio-ISW
. .1~7-- p~r.oect· dn t'es:.cdi\·a commisslio, -
· j · pag. 12'<.~. 

, Orçamento dos neg<~cios ilStrangciros - uísens· 
l..:akiia. dM Pnt.:>s- desobslntc~io no lng:.r \te- • são pa~ F , •••• c •·u::s 

nominado Pm·teiri.,.'ha; rcpr~entat;,1o da ns- i ' - '" · "' ' '"~ ._ · ' 
>eml.ll~ll prorincinl do R'o 6r:mde do Snl a :I, Or.irão -os S•·"· l~cnaz, P:u·nnhos (mi11istJ"f"J tl.< 
respeito,- pag. 34. · csh·m•!JeÍl'I.IS), c Bc·nndiiu. 

Loterid.S, pngs. 87, 107, 287, 30'2 c 303. 

'(.imHe~ dB projllctnàa- prnvincin do Pflrnr.'llit
officio do p1-esidcntc do} Goynz,- p:l~. 191. 

Lelis tla~ :u;seinlJl<ios provinci~es ruj;\ <lcci>ão 
pcude d;\ cnmnra- pngs. 2-2l c 31S. 

J:.ier.n~a§ ,\ diversos: '7 p~~- :!68, :)6 r, Jlr-:3 o 337. 

Jl~~l'l-.,âl::o •lc ~~tudntttes...:. õi~p(>n~n <1e Pll:nmPS• 
-p.1gs~ W, 1[>(;, l!i7, lGS, HJ!, ~. 269 c 361. 

!Wah-ieul3 de ~siaàànte~- proj~cto n. 53 <I e 
1S::Of> dn e<,ll\mí-,;silo .de inlõtrucção publica de
tcl·minnndo qne ,~s l'StndnntP.s que nnt~>s de 
~<C pnblie~rem os rcc<>ntcs cstntutoR dns f a cu 1· 
dn(l•·s m~i!ic3s 5<> 111\\'ifio m11lriculndo IJ!)S ~ursns 
phnYrnne~nticos ficln~1n hollilitnilo~ poro. no 
enso de ~pp1'r.'~ação ic~nl, mntl".icn1.ar~nt-$C n() 
Q• "nnnoo m~dic<>, fa~endo nute·s de p1ssnr~•m 
para O Jlo ns prepnrrtt..•l"ÍOS qnc liJes f •ltnsscm, 
- paf,'S- 16'V e 300. 

On1ra~ os Srs. Pnula Fonscen e Arnujo J"orge. 

N 
Na tut-;disnc:õ~s :\ dh-crso~ - pags. (J, S, 2:;y ;34_, 

x;, ·n . S7, 1C7·. ti.S, 2G~. (0rún1o os Sn~. Lcití'ío 
da Cunha, An:;tn~t.) de Otl••eirn, Teixeira de Ma
cedo, Duü·a ltochn e c:anego ~ih·al,-rmgs. 267 
e 31~ 

Neg<>elos do Pa.n\- l'cqucTitncnlo do S1·. Leitão 
d" Cunlla e addilamento do Sr. Gõ~s Siqueira, 
-~~~e~ . . . 

Ornrão os Srso Leitiio da .Cunha, Pedreira. {mi
t1istro do 1mpe,-io~, e Gôes Siqueiril. 

Negoelus do Rio Grande do. Sul- requerimento 
. do Sr. Sinimbil,- pags. 10:9 c ~4. 

()mrao os .Sr.;. Sin:muú e B; usqu~. 

o 
O•>:arnento do ministerio do· im{lêl'ia- di~cus

siio,- pn~o 8, 2G, 35 e 5!J. 
.'r 

~ràriin os :-\r~. Sayi\o Lobato, Secco, Jnstitiiano 
•llocha Octav!ano, P;,drc:ra (ministro .t/-0'_ im
pel"i<l~; :Meu,, Fnmco c Barbosa. · · ~--: · ._, ~ ·: ,. 

) 

~: 

I 

01l"ÇQweato J..:> min\stcri' <h\ mu~\ub;\- discn~
S:io, -pags. ~~. ~21 c 2U. 

Onhiio os Srs. Auogusto do} Oliveira, 1\:fcudcs de 
Almeida, Ribeiro de Andrndu, WllnJcrky 'mi-
nistro da mm·in/u1:. o Pauhl Bnptistn. · 

0.-.,.me!ltO _do ministcl'ÍO da gttCI'l'!'> -àiseussi>, 
- pttg~. 24~ c ~ül. 

Orá ito os ~1-s, Uib~il',) uc Andnt<l,,, Mendes <k 
Almci la, Paula B:lptí,h, ma;·quez · J<> Cnxlas . 
lminist•·o tla guerra), Mello Franco c C~.tndidv o 

J3Jrgcs ... - · · 
• • o 

Orç:unento U?,_~mí~,i71tci'i?, da fn.2cndn- d:seus
S:"Io,-pngs. :<16, :!(;7 c .. o•o 

O rádio) {>S Srs. Fcrl'llz, Ca1·nch-ú de· Campos, So· 
ln'lll c Ik:ull::i>', 

o,;:a.mento dn rc~dt.'l- JÍ$Ctts;iio,- p:l"S~ :hli 
ca~ 8 

On\loiio os S1·~. F\'l'T:->2, m:H'IliCZ. · I~ P.<l'-<1\Ó.fpr.;·. 
sid.mte elo t:mlsahol, Cost.n F~l'reira c Br.•n· 
tl.oiO, . 

Or..,awen~o - l'Cd:lC!;i'lO pam a 3~ <liSCllSSlio, -
1)ng. 3V2~ 

p 

Pretençl'•o do Ant•mio Col'l'êa. Maia,- pag. r.. 
» (J<l llnu,cl R><h'gn~s de Mello UclJ>)õl, 

- png>~. 4j c OJ•I'. 
v tlc .Jo,.qnim J•1sc .de Arnujo,-png. G. 
» <lc .Tonfluinl Gianini, - pag:. G. 

do Mauocl Antonio Bnstus Rnteliff.
pAg. 2~1. 

" do Dr: Antonil) Polyc:Hpo Cabral, -
pog. s.i. . 

'' do pu.dtc Guilherme Paulo Tilbury, 
-pag. (l~t 

" de _Pedro Tavares da Costn,-pag. ó;J. 
1> de Joaquim Thiago Hartley,-pa~. 7J. 
" de José Pires l\!Qntefro,- pag. 87. 
» dP. Ped1'0 Nolase.o de Amorím Vaila-

dllres, -pngs. 1:17 e 266. 
» do. pl'llÇil <1'-' cornmercio pcJindo· pro: 

v;deuclns .que no futruo 1·egulem as 
du"vidas' ác~n:a· d11· graduação· do· di
reito cred i tu rio do go~··ernn impco 
;·ia~ quando, a. titulo uc portador uc 
l~tros· de cambio protestadas· par 
r alta do pagamento, disputa·· prefc- · 
rencias com outros credore~ do 
mesmo devedor commurn. (E' amn 
rcp•·esentlltâo· da 'P\"UÇu)'0-png. 123 • 

. » de José- ·Mtn1a-· de.- Mcne>:cs CO'rrê., e 
Cast>-o,-pag. 123- ' 
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a•~te•tão de Fr~nei~ antu11io l?..:t~ir" Roc!lo, 
-pan.m. 

de Au!tÜsto de Oliveira e Frederico 
Coulon - previlegio _ para estabele·. 
ccr no porto dR cap1tal de Pernam
buco dous vapores para o serviço 
d<' mesmo norto, - pag. 'JJ;l. 

" 

do D~·. João li'erreira. de Dittencoa.rt 
e S:l,- pag. 303. -

elo Dr. :Mello Moraes.- pog. · 003. 
ele José dD Costa DOlmtdo,-p:!.". 801. 
rlo~ herdeiros <~c Affonso José ã'e ,\1-

•ncida Cót•te Real,- pag. 3e7. 

Peus<íes á uivcrsos-pags. G, 6, 8, 3:> c 28~. 

t•&~bliea~ão dos debates- indicoçi'io do St·: Au
ç:usto de Oliveira para que os debates da ca
mara fossem orgamsados em ::umnes,-pag. 2$. 

PoUela da côrtc- requerimento do Sr. Fig>teil-n 
de Mello ·sobre as ditrercntcs . ccnsurM feitns 
ao chefe de · policia da córt.e, -pag;;. 210 e 338. 

Qrárt1o os Srs . Figueira ·de l\lcllo c Sayiio Lo
b:~ to. 

7-

Pa•aa•u•y - negoeios do, - rc<J•terimcnto dv 
~r. Ferraz,- pag. 2i!5. 

OrArão os Srs. Ferraz e marque;: de Paranâ. (1m1• 
.ridett te do conselho.) 

R 
lldu•- d•> regim~nto- indica~iio do Sr. Si!· 

veiL'& d:l. Motta, npresentada em 14 de Julho 
de 18õ1, propondo que se reyogasse a dispo· 
slçlto re~imcuta.l quo esta\>elecin a votação por 
cserntimo secreto nas questões de iuteres5& 
particular : parecer da commissão de policia 
app1·ovando a dita indicação, - pag. lG~. 

v 
V.e.rl&cat;.ão· de prxleres-pn:': ;. 12-í, H O \! 1;)7. 

(Nes ta nltima . .se.;sffo orúrão os .S.-s. Augusto de 
Olil·eirn, Ferrnz e Pnchceo.; 

--·~· -
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