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. . 

CAMARA . DOS SRS. DEPUTADOS .. ··· 

Sessão e~ 2 de Jnnho 

. . 
; :s>§te='s; 

cio ·de 2G do !ncsmo mez em que . s~ comnmni
cou a · resoluçuo tomaua por esta camara,_ fixanào 

. Pacheco Jordüo, Ribeiro da LÜz, Barreto p0 • · . a • ~te · lZ compc 1 - o 
-'-Gro~o, ·· Paes Béi'J.>ttto';·-:Sil1l~s, Silva ~t.limttr~.·-,+-"'ue~t~omw. wh!Lruo.~dwe~l-'lS~· :.J.!.l•=·· ~E-'.J:Il~pp~p.~:r~O:I:.:I:.2otlffii1QI.\.'io., ---. ....,. __ ,__.. __ 

burao de. Gurupy, .Mnrcelhuo de Bnto, Livra- Idem, ulom ·do lo lcnonto roformndo da nrmatln 
mcntot. André Bastos, Pereira da Silva, Antonio Josó Pires Monteiro, podindo ser reintegrado na 
qnn:diao

1 
Ribeiro; Drotero, Saraivo., Brusquo, Js· In clnsso do qundro.-E' approvndc . 

. cmtho ao :Mendone,~a. · . . . · · . lde111,. idem a prctonçiio do cnpitii.o honornrlo 
Co'f!lpnrecondo depois da. chamada os Srs~ Jósó Josó .Augusto . Ca. sto.llo Branco, J.lOdimlo so lho 

.· Ma.tluns, Bru·bosa da Cnnhn, Luiz Carlos, Ribeiro concoua o soldo do sou posto.-E' nppl'OYado. 
do Andrada,, Parnnnguí't Po.uls Fonseca, Gouvôn, . Sã? j.ulgndo<J objcctos do dolibot·nçiio e viio ai 
~outo, He~t.·lques, Cn. srtd?, Fleury1 Azerodo Cóu- lmpr:nlll' para outl·m· na ot•dom elos tl·ubnlhos os 
t~nh~, Snyno Lobnto Jumor, Mnccao, I.ima o Silva PE-l'Ccoros . iln ê?unnissüo. do fnzendll ·quo tlUtOl:i-
Sobnnho c. Dnh·n Rocha, n.bro-so a· sessão. suo á confmrm do Noosn Sonhom do Rosnno 

Compnrecõrl\o depois clã t\bcrtn á sessão os da r.idndó tlo Cmnpos n possuir om bons uo :·niz 
St'S: Sinimbú:. Pedreira, .Na.buco, Belisnrio, Hyp- ou oin npolicos do. divida publica ató a quBntia 
J:??hto, Zf;lc_!lnnns, Brandfio, Mollo Franco, concgo do 60:000SOOO; 1\. Ordem Torcéirn do Oarn10 du 
l:;t_lvn, Lelf.uo da Cunha, Purnnhos, Angelo Rnmos, cidade do Rio-Gmndo, . proviucia de S. Pedro (lo 
Pmto de Onn~pos, Eduardo Frnnçn, Figueim . àe Sul, n possuir ató a qunnt.in do •!O:GOOSOOô em 
1\Iello, Montmro do Barros, Mendes de Almeida ben~ ~c raiz ou em apoliccs da divida· publica. 
Bandeira de 1\iello, · Btctus, .Dias do Carvalho, So~ E hda . e approvndu a redncção do projecto 

t. • · n. 7 desta anno uo nutorisu o novorno a · con-
Eibeiro, l\:Iagnlhãos On.stro, Borges Monteiro, Lis- ccclcr liccnço. com todos os seus vencimeu os ao 
boa, Fausto, Bttrbosn, J. J'. da Roeha, l">acheco. juiz do çlir~ito Carlos .Antonio do Bulhões Ri-

Lida · n neta da sessão untocedcnto ó appro- beiro. 
Yadu. Lê-so, o .vai a· imprimir.- a ·1·oquerim.onto do 

O SR. lo SEcRI!:TAUIO dt'i. conta do seguinte Sr. lu secretario, para sor tomado em considot·o.
ç~o, o seguinte pa~~oco.r das comniissõos de ltia-

EXi>Ei>IENTE. rmhu e guorra, o JUStiça c1·imino.l, . e jünto.monto 
o voto um sf.iplu·nclo do Sr. deputado Snmiva, 

Um ofilcio do ministerio ·do impcrio, datado do membro dn. mosn~a cr:immissão do . justiça cl'imi-
20 do 1\iuio ultimo, nccusando n rocept;uo do o1l1- . nnl, sobro o proJecto n. 128 · de loG,i, quo julga ·, 
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SESSA.O ElU 2 DE· JUNHO DE 1856 
que sli.~ lttgnrcs do juizes . do t!it·ciÜ) ~s lugares· 
de audttores de gnerm do exercito do Bw-Grnndc, 
assim como os nudito1'cs de marinha c guerra da. 
cõrto. 

cc A's Commissões de mm:1nha c guerra, e jus
tir.a criminal fvi ela camara remcltido um ro~ · 
jt.•cto so 11. 12 de 1...5!, .elaborado pela comútis- . 
sito de jttstiça. civit ó. respeito de considcn\l'~so 
lugares de juizo$ de direito os de auditores de 

ucrm do exercito do Hio-Grnn<lc do Sttl. 
. . <c .1: o cxmnc, n . que ns mencionàdas conunisslics 
~·cnnü~s · proced.êrüo, rccon!lcéeruo cllns qt~~ sendo 
mtençuo do pn,Jccto declarar ~ue se llenao con• 
sidcrar lugares de juizos de 1hrcito . cs de nudi
tot·es de guei·ra do Rio~Grnndo do Sul; · ficando 
nssim enhwdido o disposto 110 decreto de ;;o de 
Novembro de 1811. estnbeleciüo apenas doutrina 
para~ o futuro. . . · · · 

cc Et~tretimto f,\ra motiYo .do p_rojccto uma ropro· 
scntuçao do bacharel Jose Atlonso .. Pereira, sc
~uidn rli:> {";utra. do bacllard Ignncio Joaquim de 
l>niva Freire de .Amlrndc ·· cdindo amuos ue seus 
sct,·iços presta os . desde muito tempo como nu
di toros de guerra do exercito do 1\io-Grundc do · 
Sul, · scjâo . equipatados aos tittditorés do guerra 
c marinha oa curte uc são considct·ádos "ui:ws 
( () ircito, qn~ndo menos trnlmlho nuo tém em . 
rcf(·rcncia n · cst<:s, c nem menos rcsponsabiliumlc 
c categoria. . .. . . . · 

<c As commissi3cs r.::unidns de uintinha. c ucrm 
c Justiça critninnl não . podem deix:u• de nctnr que 
carecendo a lei que crcou os lugai·cs uc aütlito
I'CS. de mnxinhn e guerra de algumas modificàÇÕcs. 
para melhor . lhes Hxnr suns .nUribuiçõc:-; c ftmc
çl>cs, mnis couvcnitmto t..<tlvcz seria orgnnist>.l·~so 
este trabalho incluindo-se nellc n mntoria, de 
C}ttc tmtn o projccto, ·cujo exame .ll10 ·foi sUl.l-
mctthlo. · . · 

<c Kcccssítnndo~sc todnví.â pnrn esse trnun.lho mais 
tempo, cxpcricncia. o csclnrccimentos, c portanto 
~n~o pod~tl_do sc.r ~csdc jt\. ol:jccto do di.sct!ssiio, 
uno duvHhto c u ' · i\ ·1 •a .n · 
ju!;tiça civil, adopt.nndo o sct\ pl'ojccto, por isao 
que pousão quo. o .d~ justiça n mutcri.a de que 
trnt.n. · · 

q~tc o .;_projccto. entre em· discussão com as lllf•~ 
dtfil.'a\:otJs . sogmntes. · · 

c( Substitua-se. o artigo· l"' .. polo soguint&-:· . · 
c< Ficã.o reduzidos a uril os lugnros de auditores 

de <Tt\erra do exercito do Rio-Grando do Sul, fi. 
can8o consideri:l.dó lugar dQ juiz de direito, como· 
o silo os de auditores . do guerra c mnrinha . da 
côrtc. Todavia o governo potlorú nomear pro\•i· 
sotinuwnte, em tempo do campnnhn, os audito
t•o:; quo jul~m· cotivoniont.cs, sem · quo ·estes so 
consiuci'cm Juizes do dil'cilo, o nn qnnlidnde do 
aduidos. · · .· · 

11 Substit.un-so o nrt. 2° polo _seguiu to: 
« Os bnclmreis Jos<i Affonso 1-'croh·o. o Iguado 

Joaquini de Paiva li'reiro do And.rnuo, ficao con
siderndos juizes do. direito, .com o tómpo do sor
,·iço qnc pt'óstt\riio cot'üo auditores de gnerra uu 
provincia do Rio-Grande dó Sul. ·· 

~~ PO.!;O da camara dós doput~dos, 
I,.; • • .. (.; 

cl<: Magalhtll!s Oast•·o.-Pcl•t:i,•a da Silra. J> . 

Voio em sepm·ado do Sr. dt!putaclo Sa1·ait·a. mcm-
ln·o da' com1nisstio de justiça cdmi?~al. âccrca 
do p1·ojccto n. l~S de .1851. . 
<< Não posso concordar complotnmente com a opi

nião de meus coHegas pelas mzões que passo a 
ex pender: · 

· <! Exuminci o parecer offorecido pela cornmissão 
do justiça civil ácorca de duas representn~õés en
dereçadas n est.a camnra pelos bacbarois .J. A. 
Poreirn e I. J. de P. Froiro de Andrade . o nellns 
pedem esses cidadãos, quo seus . serviços presta
dos nas auditol'ins de guerra da provincia. do 

S. Pedro do Sul, crcndos pelo decreto de 30 de 
Novembro de 18!L sejão equipatildos aos servi
ços dos auditorés. de guerra da . éôtté, que têm 
sempre sido, e são ainda considétó.dos serviços 
de mngistrutura. 

« cr i n 
. torla do gue1;1'a da provincia de S. Pedro. do 
~ul, seja completamente .eqniparadn á .auditoria. 

. de guerra dn côrte, já porqu()_ pl·cstão cllns sor-
·vi os d i entic 1 aturez a r . 
parto do imperio pcrrnaneco. qunsi sempro uma. 
gmnuc 1mrto do nosso excrétto: . . . 

· cc Entendo · potóm, que o decreto . do 30 . de No-
vembro do 1t14:1 qüando nutorisou o miuisterio 
da .guerra para nomear os auditores..:. que ncces
sanos · fossem no exercito em opernçoes na pro• 
vincia de S. Pedro, c sem a clausula do setem 
clles juizes de direito, nüo qnii!, o nem podia 
querei.', qtte os uuditoros cscofhidos c tirados do 
entre os simpliccs bnchnreis formados fossem t·c
putados 10-agistrados, e como tac;; considerados 

ara eritrurcm no undro da ma"tStru.turn: 
« Niio quiz porque não fez scmcllumto declamçüo, 

aliás indispensnvol, e tanto ma.ís nec.,ssl\rio, quanto 
õ certo que a inclusão do cmprcg:1dos no qnlldro 
da ma..,.· trnütra não óde nem dovo ser ct -
minnua scniio pelo r.linistcdo dn justiça, q1tc em · 

· taes nomon~i:ir.s te1ü de nttcrider a muitns consi
. dcrrt.~,;õcs estranhas ás convcnicncins d') sorviço 

militar: · 
u Nüo polia querer n lei ainda que tncs audi

torias fossem ·consideradas · lugares . de mngistra-
·. tum nn. pl'OYincin de S. Pedro, o dtmmte a guerra 

civil qnc nlli tc\'O lugal", porque tncs em-pregos 
foriió crondos para Slltisrnzcr ús neccss1dades 
transitol'ins do serviço militar, o essas . ncccssi
dntlcs jó.mnis J?Odcriiió justificar a. nomençüo do 
fnnccionnrios. v1tttlicios, e permanentes, que tnrdo 
ou cedo, tcrii'io do ser despedidos do serviço .cs-
pocinlt para. quo . foriio escoll~idos : _ _ · 

« Nuo ereto quo cssns constdornçocs possno ser 
, ··. 10 ·- • • • • • 

uiil lllinistro, ,P.Or . mnis lllustrndo qM S{'jn cllc, 
não põdo dtU' t\ lei, de que teU) sido nutot·, tuu 
scuUJ.o, e tHMce Al~anco;-~ ...qu.Q.~tüio póda clla ter 
qnanJo .e~nnliimdn,, o· inleq~rot.ad~ do nccôr~o com 
as cond1çoes pl'escr•ptns pela JUl'lSprudoncm: 

a Pensando nssim estou muito longo ull <1squeccr 
um ftlct.o quo domina todns cstns · . cop.sidernçuo~, 
o \"ctn R ser n cronçl\ crcnda. .por essa opiniiio a 
que tlllmlo, o polns lllscussõcs da cntnnrn, do quo 
as ouditol'ins do guorrn dn Pl"OYh1cia do S. Pedro 
ot·iiu lugnrl's do mt\glstt·ntm·a: · 

<< S.omollmnto cront;L\, comt1unuto íncnpnz do pro
duzir um tlircito, devo ontretnnto posnr ho [l.nimo 
ua cn\'Hll.'t\ llb:; Srs. deputados pnrn. q\\O i'a~.n tlos 

. pt"incipios enunciados umn npplicnçiio. quo poupo 
o fnuccionnrio, quo nctunlmen.te . o-xcrco . o lugar 
de auditor de guert·a da provmcm de S. Pedro, 
umn. doccpçüo, quo poderia. ser considerada uma. 
i njust.iça, to•~do como ~om a. c~m.uu·a. dos Srs. de· 

JUizo do' serviço publico: . .. . . . . 
<C A' estes termos entendo dever offerecer tmnbem 

í~ consideração da . camarn l.im projocto de lei, que 
resull1n as mitthM idéas, e : sejfio substitutivas 
dos do meus illustros collogns, quo nssign(wão o 
parecer que não posso subscrever: 

« A nssomblóa goml logislntiYa dacrotn: · · 
« Art. t .o Os lugm:os de_nuditor~s de guerra da 

provincin de S. Pedro, ficuo reduz1dos a um, quo 
sert\ om tudo equiparado ào de auditor de guerra. 
da Côi'to. 

K Árt. 2.o O nctuo.l secretaTio da auditoria dó 
guerrn da provinçia t.le S. Pedro do Sul podortí. ser, 
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conservado pelo go;-crno, caso em que scrã con-
siderado·· juiz de direito. . . 

cc FiCüo revoga.da.s n~ disposiç~es · em ~con kario: 
u Paço da camara, 31 de Ma10 de 18.JG.- Jose 

Antonio Sm·aiva. >l · · · 

n. · nESIDEt.;TE : - • s an o em discussão 
o projécto n. 128 do 1854, ·venceu se que fosse . 
rcmettido o mesmo projecto tis .. commu;sões de 
marinha. c nenn, o JUStiça crilhinal; ossn~ com-
m1sso s con ecc10nurao o seu parecer propon on 
substituição do projcc~C! n~ 128, · por outro ·que 
aprcsentão ; mns um aos seus n.cmbros ofTcre
cendo um. voto. em separado conclúc tantbem com 
outro proJccto. Entenuo, portn~to, que os p~rc
cercs com os . p1·ojectos ofTerectdos de,•cm hcar 
s9ore n mc5r. pa.rn. que sojão tomnd'?s c~ con
Sideração quando se trnt!\r ·dn c.ontmua~ao da 
discussão do projccto primitivo. (Alwiados.) 

. o Sr. Pu u la c::nulido (pela ordem) :
C2nsi~Cl'flndo, s~. J?l'Csidante_, _.que e:;s~s parcccl'eS 

· esperando u discussão do projecto, sej:i'o mandados 
impi'imh: em scpn.rudo pr.rn se distribuirem na. cusn. · 
(Apoiados.) . ' . 

l>RJ:\IEIIU. PARTE DA OUDEl\t: DO DIA 

AS SOCIEDADES E)I GO)JMANDIT.\ 

Entm :cim13 discussão o projecto n. 9 deste nnno. · 
que permittc n.s soclerlndes_em comman1itndh·idil; 
o seu c~pitn~ quando osto m1o ~t\r Jncl)or d~J00:0001~ . 
em ucçoes nno sendo estas porom trnnsferalns sem 
que esteja. ·rcalisada mctnde do ~eu valor nominul. 

o Sr. :n:onrJ.quos :....,..: A im ortnncia c nr~-
· Yl iH c a mn cna . o pr(IJecto quo ; • x. rtcn >a do 
submottcr t\ discussão da cnmnra, so mauifestll. por 
si n1esmn. · 

Torlos reconheccnt a influencia immensn ue .11o 
d~smwo vunen o os capi nos, no. m nstnn c n
que~a do paiz ox.crcen1 as s~cicdndós cominerci~es, 
n CUJO munero pertence n soctedado em commnndttn, 
<{UO constitue o objectó do projecto ~n~ di~cnssão; 
todos snbem ao 1ne::~mo tempo os preJmzos mcnlcu· 
Inveis qtte elln póde trnzer t\ iitdu~h'ta, e á riqueza 
se não forem t·egu\nrmente orgamsadas. 

A esses"prejuizos muito so prestüo as sociedades 
em com!nanditn, se cllas niio fo1'cm twompnnhudns 
do condiçõc~ ouo mantendo o seu credito salvem os 
capitnes quo nellns se empregarem. Foi sem dnYida 
nessas '\'istas quQ por um act·) modl3rno o governo 
imp~rinl dcclnroú que o fundo capital das sociccla
des em commandita niio podia set· dividido em 
ncções... · · . . 

O SR • . NAntJco (1~ii1iist,·o dajustíçil) declarou que 
a lei prohibia. · 

b Sn. JIENRIQUES :-E' isso mesmo quo. quero 
dizer. Ora, s;~ temos nu cnsa 11ma com missão, sem 

uvJ( a um1 o m 1 1 a a pnrn ex.mnmar umu.mn :orm 
de talordem, e npt·ese!ltar-nos . o rosult~tdo do s_uas 
meditações o. tulrespetto, parece-mo que conveuwn
t ementc proccder~nos enVÜI.I}do ~. ellà est~ pro
jecto, e agunrdn.udlr-nos }?tu·n d1scutl·lo, em YJSb.l. do 
que n\ais justo e cm~v('mentc n clln possa p~rcctJr. 

Se olho pàtn. o proJecto mn detalhe, Sr. pre.stdente, 
-vejo que 1.\~gu•!s de seus p~ontos.varecelll dtgl!OS ~e. 
1·eparo. Pruneirnmen~e .nno se1 g.,u~ ~onvomen.cm 
possa dar·se em permtttttm?3 a d1v1st:_o.do ~a.p1tnl 
da sociedndo em comma.ndlta. em acçoes, somente · 
quando o:xcoder elle a ~00:000$. · Se essa. clausula 
assenta em benoflcio do commercio, e ma1s amplo 
dcseu volvhnento da industrin é mlliS longo vôo 

dos capitaes, · parece procederiamos em . 1nani- · 
íe;,ta opposição a essas mesmas ,·anlagens dene• 
gando c:>se favor aos fttndos cnpitaes inferiores 
áquella somma. Se a divisão em ncções ten<l9 a con
solidar sociedades tacs, essa consolidação tornar-
se-hn mai ' · · · · · 
tornar geuerica, c desnppnreccr pórlunto a distinc
ção que oprojccto estnuclece. 

Persuado-me, alem disto, Sr. prcsidcnte,.quenós 
- 1(J·,...,. .• . '. • 

. ciantc e rica como ó a do i o de Janeiro, legislamos 
para ns dim·~·entcs J?l'nças do BmZil,. para todas as 
províncias dt) impeno; c c~ muil~s deflns t_J. clausula 
a e quo trâto, e que patetüca. mamfeata destgunldadc 
no projecto; poderá üinicultar 0: organisaçu:J, de so
ciedades em cónnnandita, logo que se · entenda ill.dú-

. clinavel a necessidade da divisão· de seu fundo 
capital em acçõcs. E que rnzão potlerú.jusLitlcar essa 
desjgn~'\ldade, essa medi ela pela qual· ~·amos P!:_ivnr 

. ass1.m as prnçna pqflucnas, c onde na? nbunaao os 
cnpli<'tes, do hcncJwJO o favor que o pro)ccto genero-
samente · ce · s r r. · · · 

Noto tnmbem que dividindo~se o fundo capital dns 
sociedades em commnnditn em acções, e revestin
do-se ns;;im ellns de. certo modo ela natureza das . .. . ·- .. .• 

'.;' t ... . ~ ,....,. ... ~ 

nutorisnçfio do govcrilo : entretanto quo o nosso 
codigo commercial n torna neccssaria em tuos so-
ciedades. · 

ZII • It. EPUT.\DO:- .1 ns opcl'nçocs ancnr.Hl.S. 
O .Sn. 1-i&NniQUEs:- Eatou tratando) aiüda do· · 

art. 1 o; dc~sas operações bancnriâS se. tr.àtn no 
art. 2n, do qual prc:>éindo. Quero dizer, que sendo 
nermittido sómcntc· l?elo nosso codigo com1nerciul 
a divisão do respect1vo ftmdo om ncc:õcs nns 5_?
cied:.>des nnonynms, c representado com ndopçuo 
dn medida propoata no· nrt. 1° as sociedades ~tn 
commil.ndita verdadeiros sociodndcs anonymas, 
nessa pnrte, pnreco quo ofnvor quo se lhes qner 
conceder deveria depender . do neto do ($0\cCl'llO, .. . .. .. .- '\-

conhecesse cllc que nenhum perigo podüt'in resultar 
da cll·ectividado ·do favor dó qu~;~ truta o art. lo~ 
~o art. lu, Sr. ~resid~ntc~ · o_"'pt·ojecto det~,ri}-1Íl~a 

sem que . esteja. tcnlisada metade do seu 
nünul. · . . . 

Me· pnrcco ~ue o. projccto ··cot}l ê.:;sn disposiç~o 
proctü•ü"impodn· 8 difficult.nr a ag1otngnm, n~llS cr~Io 
que se atten~crmos no quo corro en~ rclnçno n dlf
fol'ent~s soc1edndcs nnonymns, o proJccto com . essa 
medida. nada nlcançan\; pois !luo a agi~tagom np· 
pnreccri\. sem pro, e a lcl seru l'Jsctn·ncclda em sun. 
disP?sição ; c nuo sei se se._:·t'l. p1·ndcntc. dect:ctariHos 
ulc(hdas quo sabcmo.s temo do ser 1l!udzdns ZHl 
l)ratica,- ~Sürill pois molho1: fnz~rmos . desuppn.rccer 
a cond1çtio da transfcrencm so quando reahsada 
esteja n metlldo u(J valor nominal dns ncções; ou 
a pet·sistir olln; ncoülptmhn-ln de mcuidtlS que n 
ton1ofit tuna renlidade> · 

O .Sn. NAnuco (minist)·o ·da justiça): -Então 
porque nilo fazemos tudo ni'io devemos fnzor nlgumn 
cóusa?l · 

1 
· meuto do nobre ministro; má:> tenho s(nncnte a 

ponderar o incom•euiontedn inofficncin. daquillo quo 
I}UOtomos fazer, e neste cnso nosso trabalho se 
tomn inutil, I) en\ pura perda, .· 

Por estas considerações, Sr. presidente, julgo que 
seri.a . melhor. que o projccto fosse n conunissuo do 
çommoi:cio, ii1dt.tstriu c artes .•. · . . .· 

UMa voz:- 'Pam o matur. . 
O Sn. HENRIQUES: ;,_Isso nfio importn a morto 

do pro jacto; muitos. projectos. impor tantos . nero
sentados I\ casa têm sido t'emottldos 1\s commissoes, 
para isso ó qhe ellns existem ; devomos conUar nas 
luzes. o zelo do seus mombl'os, ficando n.nós o dL 
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() .. SESSÃO E~I . 2. DE JUNHO })E 1856 . 
. rei to de apresentarmos c doscm~~lvermos · sobre o O Sn . ..PEREIRA DA Sn;vA ~-Tambcm a comniis- . 
seu trabalho ns ·idcàs que mais proficuas nospnre• siio de fazenda. · 
çãó. Neste sentido votl offereccr um requerimento. · O Sn. FrctuEtnA. DE MELLO: -Nfio ha motivo · 

Lê-se, npoin-sc c entra om _disctissiio o seguinte pare. tanta pressa. Devemos esclnrocer-uos sobre. 
requodmento: . . t t · · "' · - · d 
. << :Requ"ciro que o proJ'octo em discus3ão SoJ'a re- cs a ma erm, as. com.mlssuos . sa~. creu as para . 

dar-nos esses esclarec1mentos provtos nem todos 
metthlo á co!l1missüo de commercio, industria e nós es.tudnmos o direito commercial, mas todos tt\ni · 
.·L J: IIenriqúes. 

11 
· · • · • · · voto eselnreeide, e sobre 
olle pensar . em seu gabinete. . 

.o Sr. F'ro.n.cisco Octo.vlo.nó =~Julga que Sou portanto do opinião que o adiamento pro~ 
o adiamento proposto afim do ser . ouvida · a com- posto pelo nõbre ~eputad?, ou a direcçiio que elle 
mts a · . · · .· ··· · - · . 
~pprov~do · poln eamara, visto que à mnteria em .sér. 
discussão é . comesinha, foi j:\ muito debatida na 0 Sr. Ribeiro do Andrada;_ Poucas 
nossa impren_sa, e que urge dar~ lhe uma solução · pnln':'rl?-~ me. J?are~em n~cessarJ.as para combater 
por ser medida . opportuno. c ·da qual se não póde a opmtno suJetta a consHleraçao da. . camara pelo 
contestar a utilidade. · . · nobre· deputado J.>Or Pemambuco. . . · 

o · sr. Figueira .tlo l\Icll~ :-Sr. presi·- Na primeira dtscusstto julgamos da utilidade e 
dente, eu nu'J. duvido que a · medida que se propõo constitucionalidade de quulquer medida; o uoprê· · 
seja util, não duvido trunbem .que seja opportuna; deputndo l'lão atacou o projccto nem por inutil, nem 
não ~osso · porém deixar de dizer que nós (levemos J?Or incoilstitncional, antes confessou que ~medida 
.reumrsobro n matcria todos nquollcs csclnrccin'ieu- · e util. Assint pois as questões dq detalhe que por 

ventura se ossilo suscttar ertcncem ó. scgtmdn c 
o Sn. PEnEiRA DA. StLVA :~A discussão trnrá · não ã. prtmetra discussão; ass1m o a mmen o em-

essos esclarecimentos. · · tcirnmente intempestivo. Se os nobres deputados 
julgão quo o ptojecto deve ser modificado em seu . . 

~R FIGtJEinA l1E MELLO.:-N auo obsta ll ue . detalhe I;() onbiio essas . modificações, .OU nn se-
adiemos por · nl~um tempo este proJccto, . nhm c . gunda t iscussao requetruo en :to que o proJec o scJS. 
ouvh·mos n opimiio de uma das commissões da Ct\S:l. rcmcttido . á commissão do commercio, industrin o . 
As commissões suo . estnllclcCidns pura este fim, c art.cs. · · · 
· ·Ih moth·o · ur rente · muito om1croso não vc ·o l>cln minha arto tlcclaro uc ni'io ·i1l o p·ecis:.> . 
qual a l'azi\o porque a . rnmnra. lm c prescindir das que nem na primeira . )lem .na segun a 1scussno 

·· luzes, dos esClarecimentos dns suns commissõcs. se envie o projecto . a qunlqnct commissilo; esta 
. Por que razão n coi.nmi:>são do commcrcio, intlus- questão de commnuditn'3 tem sido longamente dis-
tria c artes nilo nos lm . de dizer qunes os motivos, · cu tida pela imprensa; · nem parece-me. proceder ~ 

·. · q,~nes o~ -fundamentos ospcciacs· em quo se funda opiniiio einittida pelo líobre deput.'l.do . de . quo 
. este projecto? . . . . ·. . . . con'\•ém discutir a ilcdsiio . tomada pelo ministcrio 
.· Eu qttcro · ndmittir que a medida considerada em ·relativamente 1\s commnndittlS, isto é, ·se o.s opera.
glollo seja util ; mas por ,·cnturn quando . so trata. ~õcs bnncnrins rcnlisndns p:llas commanditas estão 
das especies que essn medido.. comprohcndc pode;. ü.utorisndas pela IIOssa legislação, são estribadas 
remos tora mesma opinião.? niio podcn\ estn mo~ em justica; _J>nt·c~o-u\o q1lo o projt:cto trata .de h~- . 
<lida. ser mo.is ampliáua, mais ou menos restrictn . novar n. lc~tslnçoo, de .. ostnbelcc~r novas dtsposl-
nesta ou .ua.quc · · - · ? ' .. - . • - õc ' · rntamos do . direito constituc,zdo e não do 
pnrecc~m~ ml'lito conveniente que. n cnu1.nra; que . direito constitttto. . · · · · · 
sempt·o procura pl'occtlcl· . em .todas ns suas uclil>é· · . A-ssim juigo que, · jií pelo. mo. teria ter sido lntga
raçõcs com o maior cuhlndo, coli'l n 1nnior cordurn, · m€!nte discutido., jt'l. porq.uo tc!_nos tempo d\l est~l
não omitta o pares · · · .~ · ' ··:~.• c as dts ussoes uo n rudencta 
póde esclarecer e ú\'it.nr muitas vezes debutes iuu- do lcgislauor cstnbolccou pnrn quo os i crontes 
têi!i: A'romiiií~silo, dando o seu pál'occr, . em vez do projcct.os p~d~ssen-rscr mndul'run.cntc examinados, 
protelar -~ discussü0, em vez de adin-la, muitas · nüo lH\ motivo pnrn enviar o projccto ora em ln 
vezes niio scne senão pura ~ncurta-la. O negocio õ discussão a q,unlquer commissão. . 
muito impo1·hl.nto: tratn~se tnmbem do saber so o Poder-se -lua dizer quo esto meu nr!)lnncnto po-
dccrdto do governo Nlntivamcnto ús sociedades em tloriO. cstondcr~so o todos os .Projectoi> o~cluindo :·so 
commnnàita foi ou nilo fundado em nosso codigo; nssint o exame das cmmmssõcs sobre qualquer 
atlmittircmos. esse decreto, quo put·eco que jó. osb't projccto .. Niio I! assim, porquo n. respeito · do pro-
o!Ii pratica ? .. . ~ Jacto em discu::;siio ha a ch·cumstauciu. de to1· sido 

nntórioruwnto discutido. 
O Sn. Pmu;:xr.,\ o.\ StLV!.: -Isto ó facto consum- Voto contrn 0 ndinmcnto~ 

umdo. . . . Dt\-•;c o rcqucrhucuto por discutido, c . posto . a 
O Srt. FwuErnA D~ MELLo: -Perdôo-me, é · um votos ó. rújcitndo. · 

fncto consuminàdo, mns niio rcc<'hou ainda u ultima . <..::ontinúa a discussüo .do projccto, ~w _sQm mais 
. cónsummnçilo, qüc 6 a n.cquiosccucin. llo co1~po lc- debuto passa para a segundtt discussuo. 
gislativo ; como . agora se truta de uma qnt>sli'io 
desta ordem_. ~arcce~me que o corpo lc~is_l!ltivo 
tem todo o chrmto, tem o dever do chamar u dtscus-
sno esse neto dl' govcr'no; oscl.nrc:_ccndo-so . anterior- . 

O Sn. PEnt::Itu. llA StLVA: -Vamos discutir. 
· O Su. FrGUIÚHA DE MEL to: ~ So ncnso cu nüo 
tcmc~sc que aiudn se possa dizer que quero prote
lar a disc~ussfio <leste~ mntoria, clirin quo o projecto, 
cln ve:r. tlc ser rcmcttido à couunissão do imlustrin, 
cummcrcio o artes, fosso remct.tido. :\ conunissiio 
de justiça civil, por isso quo mo pareco esta com
missão muito liatis. compotoute do. quo aquulla 

· lembrada pelo no\.n·o dopntmlo pela Ptu:ahybn; diria 
mo~mo quu se reimissmn M duns commissõos pata 
dar UUl pul'CC:úl' SObro O projecto. . . . . 

DISl'l:NSA DE I:l>!POSTOS. OER.\~S 

Entra em ln discussão o projccto n. 7'6 do o.nno 
nssndo dis ensnndo de · unes uer im os tos ·· et·uos 

as loterias concedidas po a assem on provniCla .<a 
Bahia ti Sociedade dos Artífices . dn ·mesma pro-
vincin. . . . . • . . · 

o Sr. Pu ui o. . Fonseca: -Contesto, Sr. · 
presirlento, . a. lüilidade dcsto projecto, sobretudo 
pelo ,ludo do . sua ptu·cialiuado. N iio ó só a pro
.vincin dn Bri.hin. quo tem sociedade do artitices; no 
Rio do Juuoi.ro em outros ponto.s do BnlZil lm so-
cieuüt.los (\o:;Ln .nnturozn.. · · · 

Om, se n cnmarn. npprovli.r o projocto. quo dis
ponsn ge tod~os o~ direitos u ~ocio_da~o do Ar.tiflco!:l 

1 an. Dnlua, nao podo som contru\hcç.no, som mcor- . 
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· rer nã pécha da parcialidade, deixar de conseritir 
nn mesn'ia isenÇão em favor de tOdas · as sociedades 
de artistas qüe existem actual!llenté nó paiz, ou · 
que por ventura so têm de incorporar; e, seniio 
assim, pódé ãcofitecer qtte â isenção desses direitos 

· con~titua um grande prejuízo . pnm a fazenda 
< • 

'E~ pois, sem mais esclarecimentos da honrada 
corilmissüo que apresentou o projE>cto, ou da parte 

· de qualquer nobre qeputado, não posso dar o meu 
. '. 

o Sr .. Taq.ucs :-Sr,. presidente,. o projccto 
que se discute não é um favor offerecido por pro
posta de ult• dos· membros dl\ cnmara · t'l. Sociedade 
dos Artífices dn Bahia ; o projecto foi apresentado 
pela com missão a querr. foi remettido · o requeri
mento dessa sociedade · instnüào com todas as 
informaÇões .nec~ssarias. · . · · 

Não sei se essas outras sociedades a. que se · 
· referio· o nobre deputado são da mesma natureza, 
· têm os n1esmos fins que se propõe a Sociedade 
dos Artifices da cidado da Bahia· o ue ó ver;. 
dado é .que ne~hum~ outra sociedade analog~ tem 
requendo a 1sençuo que . requereu ·a Sociedade 
dos ·Artífices dá Bahia. · · 

·ao me nrcco ois uc . deva re"udkat n r -
tcnção dessn sociedade a fnlh• do requerimento 
semelhante da partG do outras que o nobre depu
tado. não as~egura que. tcnbi'i.o . os mesmos 1ins 

uc essa socwdadotem. 
A cnuiara toda sabe que · pol' dive):sas leis do.· 

orçamento tem sido dispensado o imposto do lo
tctias n fa~·o1· ~nquellas que t?m por .. fim ttuxiliai· 
.obras de IgreJa$. c cstabelecunontos de caridade 
ou casas de educação do meninos desvalidos; sup
ponbo que de nccordo .com o espírito destas leis so 
nchn . o p1·ojecto que discutimos. Se a nsscmbléa 
geral tem dispensado desses direitos as loterias 

· concedidas a favor do estabelecimentos . quo so 
.. propoem . um fim hum~nitario, acredito quo tnmbcm 
aispeusará a socicdaao do uo so \rota; que tem 

pertencem quo cahem em incligt)nciu, não 
meios pnra se tratarem em suas molcstins. 

0 ovenlO. tem encont.radoduvida na intêlli encia 
as ets q_ue cx1s em a es e res}leJ o ; o 1esonro .em 

. · . restringido as disposições que dispensão do imposto 
· ...,..- -- daR ltlteriasús co~s a certos est>lboloci~ 

lmmanitnrios, tem .entendido quo cssn. dispensa • 
se rderf'! a .certos estabelecimQntos# & não a outrv> 
qunesquc'r cstabclccin1entos pios: eu entendo poréiu 
q_uo no espírito ela nssemblêu geral essa ·dispensa 
aorange todos os estabelecimentos pios, todos · os 
quo. têm um fim humanitario em: vistn. 

Recordo mais à cnmara que a Sociedade dos Ar
titicas merece alguma protecçilo dos altos poderes 
do estado. Em um J_Jaiz como o nosso, em que o 
trabalho livre não e aiuda assús honrudo, em que 
o tmbalho livro niío acha todos nquelles matos 
do pi·otec.çuo e de desenvolvimento quo fóra para 
desejar, entendo que os. altos podetcs do ostndo 
devem mostrar alguma ptotecção a favor daquelles 
que se. reu. nem por amor desse. irn.bn. lho, pura mo-
lh01·ar Q . sorte dos que o ex.e1;citiio. · 

plicações que tenho dado ácerca do proJécto, pal'a 
o qual nlius não concorri, o nobre deputado pélu. 
provincia do 1\linus~.Gernes, a cujos sontiínontos 
pntl"ioticos o benevolos faço intc!m justiça, on• 
tendera. quo . o projocto do v o ser nuoptaclo pela 
camara. · · 

o Sr. ~Xonrlquos : - O . projooto. quo so 
·discute me parece summmnonto inoppol'tuno.l>clo 
guo expüz no seu relatorio o nob1·o minish·o dn. 
Iazendu, ha bem flmdndo receio do llosequllibrio 
da receita com a dospeza ; como pois om tno~ 
circ.umstnncins podoremos ·nós 'dispensar impostos 
gernes, o n favor de quem'! A favor de uma. su· 

~ieda~e ãe · ~rtifices já. fav~reci~la · por favo1•es 
1dent1cos obtidos. da assemblea provincial? 
. Parec~me, pOlS, ,que não ~ razo:lvel,. não é 
JU~to .• nao ó c?nvemente .o proJecto; . t.anto mais 
axtstlndo em outras pro,vmctas, como clJsse o hon
rado deputado ·:por Mmas sociedades seme-

• n es. . .. · 
U:u: Sn. DEI'UTADO :-Requcr~rão! 

O .Sn. HENmQu.r::s ::-Poi~ para. f!'zermos justiça . 

devm· exerce-la igualmente ; procurar recorihe~~r 
se ha ou não utilidade nos objectos trazidos ao . 
n?ss_o conhecíménto, é npplica-los 'a todas as pro
vmcJaS ás quacs possa ser .elle interessante · e 
não em ch;cilmstancias identicas conceder a umas 
c esquecer a outras. . . . . · · 

O Sn; DtThA Roci-rA : - A que provinr.i~s se 
negou, · . · ·. 

0 S~. ~l.r:::.mQUES :-Não !!isso · que . se . negasse 
a.pr~nncm alguma, mas d1go quo em outras pro-
~ . . 

Minas, sociedades co~ fins idonticos .. a essa os 
Arti(iccs da Bahia, que não parece de justiça que . 
seja mais favorecida. 

o Sn. l!ENRIQUES: -Se o nobre deputado não 
n.oga, ontuo proponha. que todas ns sociedades que 
tiVerem fins identicos à SoCiedade ão ·r. 
crea a na . Bahia ~cão dispensadas dos impostos 
gemes sobre lotenas... . .· . . 

O Sa. DuTRA. RocnA =--:Màndo o uo.bro d~yutndo 
uma emendá · neste scnt1do na 23 d1scus!iao . . 

O SR. HE!\RIQUES : - Não estou disposto, atê 
porquê a . razão principal que tenho pura me op
pór a este projecto . ~. a ~imiuuiç~o de receita quo 
cllo tem do produztr1 , e a matar desproporção 
portanto cntxe a rec01ta e a despeza. . 
. Creio ~ortnnto. c:.ue o projecto é inopportuno, 
111convt:lmonto o m usto, e or estas razoes voto 
con rn c c. :-m o o. caso, ró pres1 ento~ man
darei n mesn um requerimento pal"a que . o. pro· 
jacto seja .rem9ttido t\ commissão de fazenda, atim 
do ue · clln, examinnndo•o · e combinando-o com 
o es n o o · 1esouro em VIS a o · re n ono o 
nobre ministro. dn fazenda, interponha o seu pa-" 
recer. · -···· --· 

O Sn. TAQUES :-V ni ao fundo o thesouro. com 
.:ste projecto. · · 

o Sr. Eduardo FrnnQo.:-t>r. presidente, 
direi muito poucó. cousa em defesa do projecto. 
Em. prinwiro lugar responderei. ao nobre deputa• 
dó quo diz qu~ so quer 9.110 passo o pl:ojot:to 
po1'que ó relat1vo ú. Bahm ; responderei que , 
quando fosse assim, bojo· seró. por ser l'elatiyo 
.t\ Bahia, amanhii. se fnró. o mesmo a outro por 
ser relativo ti. Parahyba. (.1lloiados.) Nilo conti· 
num·oi nisto. · · · 

O ~rande argumento do nobre deputado codrn. 
o prOJecto foi dizer que á sua disposição vai des
falcar os cofres pttblicos. Ora, senhores, do quo 
trata este projecto ? De dispensar do imposto t'tüü\ 
n'leia düzin dó loteria~, que não têm corric!o · or 

l • 

fal<]UO .se vai fazor . nó tbesouro? 
O Sn. TAQUEs :-Pois não I Vai atrazar grande-

mente as finançns do paiz I. • · · 
0 SR. EDUARDO FRANÇA :-Além disso, Sr. pre

sidonto, o nobre ·deputado está. perfeitamente en
ga.nndo: ollo quiz contraria~ o ~roj_eoto ~em mesmo 
lor os ·documentos que o JUStificao, dtzendo quo 
nlnr.~uon\ snbo quo sociédade. é esta· a que o pro
jooto 111 •·ofUl'O; Loh\ o nobr~ deputado .esses .do
otunontos quô fo1•ito . enviados· pelo Sr. Wanderloy
qniÜtllu tn•osh.hmw nl\ l3nllia.1. o· depois pelo Sl-. T1-
tio1·lo ; loln o ''1.11'&\ 1}\lO soc1odndo ó estu. 
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E' .uma. socicthttle de artistas, de. umtúlasse de 

cl.dadãos que entro i1ós se acha em misero. osta
.do, o qtte c preciso coadjuvar quando· s~tas lllten
çõcs são boas .c honestas. Entendo, p01s, senho
l'es, . qüo o proJecto deve ser approvado, e . u~a. 
razão n fa'V?r dello é ~uo o govemo . provmc~al 
e a .rés cctiva n~scmblen. tem dado a esta :ilocae-
dada a .Protecção que cabo em sua alçada, ~an~o 
é ellã dtgna disso. A utilidade daquclla assoc13.çno . 
t) patente· (apoiados), e por isso voto em favor do · 

ro"ccto. 
Vai á rnesa c lõ-se .b seguinte re9.uerhncnto : 
cc Reqileiro quo o proiecto em dxscussão · seja 

remettido U. commissno de fazenda para interpo1· 
·sobre elle seu pnrecer;~A.J. Hcm·íques. >> 

·O Sn. PRESIDE:NTE : .-..: O Sr. d'eputa<lo propõe 
que o projccto seja i:emettido 4 commissii~? de 
fazenda ; tenho n: declarar-lhe qt\e este proJecto 
foi justamente apresentado por essa conunissão. 

O Sn. TAQUES :-E' um circulo Yiciósó. 
o .sr. :EJ:cn.ri q u.cs ·(pela .ordem) : ..-. Não me .. . . . . .. 

outras. 
O Sa. ,DuTn.\ l~oêHA :...;..E' ' 'erdnde I csteproj~cto 

vai afullilar o .tlicsonro I 
· O Sn. HE~niQus:s: - Esto projccto, a passar, 

apezar de t.~o poderoso mobvo~ provocará pre· 
tenções semelhantes, e ver-no~-hemos na necessi
dade de ser cohcront.es, e é o que eu desejo evitar. 
Se havemos de conceder · D. . este para an1tmbã de· 
negar .a outro, e melhor não concedern1os a nin-
gucm. · 

& . .. ·. · . . 
passado não são as do hoje, ó que por~nto julgo · 
que o projecto deve ir á commissm5 de fttzenda, e 
ém que o meu requerimento merece ser appro- · 
vado. · 

E' apoiado o requerimento do Sr.lfcnriqués. 
O Sn 'r,\Qus:s :-Peço a· palavra. · 
O Sn. Pa&siD~NTE : ....- Fica. aJiuda pela hord. ·a 

di3cussiio do requerimento. · . 
O Sa. TA.QUNs .: - Cedo da palana. Queria só

Inf:lnte ler um artigo da lei do orçamento do 18-13, 
· dispensando do . imposto. os estabelecimentos de c:a

ridado, disposição que o thesouro totninutilisndo 
·com_ n snn interpr~tnção . . . 

Nuo havendo mn.ts quem peça a plilavra, o re
querimento ê posto a votos e approvado. 

SEGUND.A PARTE DA ORDEl\I DO DIA 

Continua n 2a discussão ela . proposta do governo· 
:fixando a fot·ça naval para o anno linanceiro de . 
1857-1858. Trata-se do seguinte nrtigo : 

'< Art. 1.0 A êorça. naval para o anno fhlimceiro 
9.uo ha de c01·rcr do _1° de Jull!o do 1857 ao ul
tlmo de Junho de 1858 constara : 

« § 1.•• Dos officincsda armada e das dem~is clas
ses que fôr p1·eciso cmbarcor, conforme as lotações 
dos navios o estado-maior das divisões navnes. 

« § 2.0 Ern circumstnncins ordinat"ias do H,OOO 
praças de marinhngem e do prot dos corpos ·da 

marinha embarcados em navio~:; armados e trnns· . 
portes, e de 5,000 em . circumstanci.as extrnordi~ 
narias. . · · 

<i § 3.o Do cQrpo de impedacs marinheiros; das . 
compllfihins de . aprendizes . marinheiros· crendM 
pela.s.leis a_n.terio.res, do l?ntal.hüo naval, a.da. com-

fato-Grosso, continuando a autorisnçao para ele-
va-los ao seu estado compleio. " . . . 

o Sr. Snraiva :-Principio .declarando que 
· · · r o 

que se discute, pela confiança que deposito no 
gabinete, e po;:que em taes matarias. dou mais 
pelo pensamento governativo do que pelo meu, 
pois que ó o governo sempre mais apto. para. 
apreciar as necessidades dos ~erviços . especiaes 
que tem a obrigação de satisfazer:. Nã9 obstante 
semelhante proposito, acredito ·quo · cump.ro um 
dever expondo aquellas ·observações que por ven
tura me. possão · occon'cr, o tenhüo a vh·tude de 

. poder influir no animo do Mbre ministro da ma~ 
rint~a, e conv~d!l-o !1· reíle~tir sobre a. m~neirn de 

UM Sn. DFt>UTA.DO :-0 cruzeiro é Ultl auxiliar, 
e nã-:~ pócle ser dispensado. . · .. 
. O Sa. SARAivA. :.:......,Par·a mim, Sr. presidAnte, essa 

repressão e a extincção completa do trafico pódo 
ser feita sómente pelo .trtinisterio dl\ justiça e pelo 
do imperio, e is~o sem ~ràndes dispendios, ou por 
meio de dis endios ins1gnifleantes, e que sirvão 
111 a . cçuo a JUS 1ça e aos .ln cresses m us-
triaes. · · · 

Abundo nas idêa.s do nobre ministro . da mo.
rinha quando reconhece a. ímportancia dos inte
resses humnnitarios e politicos quo se prendem 

· âquella repressão. . . . 
· A questno porém quo discQto ó o do sabor se 

sno necessarios os sacrificios enormes quo posüo 
sobre nossa marinha, pura quo nqneUa. reprcssiio 
possa ser ·completa. 

Dizendo que niio são necessa.rios taes sacrifi~ 
cios, ett á ct·odito demasiadu.mente . em . que a. e xis~ 
tencio. de mngis trados e autoridades porfaitamcnto 
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escolhidos 'e ' collocaclos ' ~m pontos ' ' nccessi~eis '' a 
desembarques, pode extingUir~ todas as esperanças 
que por ventura ainda. possuo nascer no espii'ito 
dos aventureiros- .que se diio a sem.alhantes os

. peculações: · Se, porém~ Sr. presidente, essa rc~ 
pressii~ energica qu:e já ()xi:>te, e . q1le ja . tem 
produztdo os resultados que havemos obtido, .o 
sao ma av1 10 .. , a p . 1 1g - c - · 
:fico de afdcanos, este devo ·· cessar desde quo o 

· honrado ministro do imperio houver .conseguido 
crenr no espidto de ·nossos agricultores a con-
.v1c_.a e .que po aõ r · , 
aquella convicção matará em. sua raiz . as ultima~ 
e~peràllças qüo pós!>iio .ser .concebidas pelo sor
dldo interesse dos traficantes de escravos. · · 

O nobre ministro . da justiça., que arlmin:istrou a 
pt·ovincia de S. Paulo com · notavel talento, po
derã di2:er se não esta o trafico de africanos ex
tineto. em alg_uns municipios . daq_ucllá proVíncia 
por vutude somente da colomsaçao quo nclles so 
tem ~ese_nvolvi~o. Nesses municípios que sito_ os. 
da L1meua; Hto Claro; e outros, .os fnzcndcn·os 
não se nrriscão mais a comprar cscraYos por pre~os · 
avultados, c todos os seus · osfolços so .dirig • 
.actunlmento para introduzir em seus estabeleci-
mentos colonos ut;cis e laboriosos. · . 

Com · quànto tenho ·dito não qilero negar os ser-
viços · prestados na . reprcs - · . _ , · -
tincta marinha brazileirá, nem asseverar u. cnmara 
que e)la . niio poderá auxiliar ainda · muito a re~ 
pressão. · · 

. ·Dcsej . · . , . . . 
que ó despender muito e sem . provE:itos corres
pondontes , querer que · a marinha · brazil<'ira so 
arruine em constantes cruzeiros , Qm. os . quncs 

· po~co tem. podido fazer, c pouco l1a de fazer. 
(Na.o .apotad.os.) . . . . . .. . · . . . \ . . 
. o Sn .. PEREIM DA. SILVA:- Á marinha sempre . 

foi um auxiliar · poderoso . dn rcprcssiio. · . · 
.O Sn. SAn.uvÁ :.;....A _pi:o~Q&içiio do. l1on_!·nd~ !le

. putado respondi) ás nao m1dflas obáervaç_ocs: d1go 

·, sidades do seniço naval: do meihoraliiénto ' dos 
· nosso's ~ortos, do reconhecimento · de nossas costas, 
. e de mü outros molhorãmefitos e obras, sem . a·s 
qua.~s não é possivel. que um .estado possa. ter 
m~nnha,_ ou antes_ uma força que sirva com p:to
~elto os mteresses llllmensos que têm de ser gil.'ran~ 
tidos pela armadO:. · 

' . o ' .• ·' .... ~ • • ... . 
umn. breye resposta ao noore deputado por S. nulo,. 
m~u n.mtgo, qne encetou o debate .honteni; pois qu~ 
fo1 ~ necessid~de dessa resposta que nie impelli<> a .· 

explique a · 

· ue essa o.uxllio é muito dispendioso, e · pôde ser . . . . . .... . ... . 
. . ... . , 

o poden;t pt·ov.nr.o.s factos qu? temos ultim~mento . 
pt·escncmdO ; .o d1Stincto otncmt , Sr. presrdcnto, 
gl ue ultima~ ente ca:ptu!ou l!_lll b~rco. negreiro, e . o 
~eu . . , . · 

· se n repressão em terra não fósse já ·coma ó, e 
ni\o tivesse impossibilitâdo o doser'ilbnrquo.- A ca
ptura dos africànos·. de Sei·inhnem não foiíeita.por 
navios do guerra, . ou dos ct'uzeiros, e. boa ou nu\ 
foi . rcalizildn J>Clus autoridades territorincs. Como, 
pois, não confiar na l'CJ?ressão intei·nã, cõino · il. 
uniça. efficaz, como n. umcn. capaz do mntnr t'trn~ 
fico, e extingui-lo para somP.r~do hnpcrio. · 
. Como presidente da provincia, Sr. presidente, 
nunca tive modo do trafico de· nfricnnos : se nno 

· fossem ns medidas. que tomaYI\' em terrn1 e so
cegavão o mHu ·espirito, nunca . poderia dormir 

· tratiquillot porque mmca me poderia: confiar ·na 
. o.fficncia ae ci.·uzeh:os e_oq~enos . em vastissim.ns 
zonas, o quo todnvul. nuo Impede os grnndes dJs
pendios, . que e11t<n·pecem o estorvao, .seuiio iü•- · 
rui'tü"ió n pequena forçn naval quo possuímos, o 
quo ten1 e deve .ter um o. missão, não direi IJlnis 
nobre· .digi_Io. dellu, oré.m muis conveniente ·. a ·seu 

Rocobn.o nobre ministro quando cligo cotno .ob• · 
soi·vnçõos feitas nponas, coln o· fim de ~onvidn-lo, ·. 
co mó jtl cllsso, n 1·oller.ttr sobro o. scgum to ponto, · 

.· o vom 1\. sor so · n .· ropt'O$Silo do tranco só po~lort\ 
ser umu ronlltlnuo, · suppo1·lnndo nossn mnrmhn 

. ceans poruns, ossos dosnstt-os, ossos omhnl'n\)os qüo · 
o J10nmdo ministro doscrevou om seu rolntorlo 

Somollúmtos obsorvnt_:õos t•ovolito o dosojo ut·donto 
quo nutro do v0r ronlizndns gt•o.ndos oconomins, 
com ns qunes o nobro ministro possa cuidnr dos 
diques do que tnn to . precisamos; do desetwol vi
monto do nossas officiuns Rpropl'in.dus t\s nec.cs-

. C) . 
TOMO,.., . 

escrttpulos tnes .que . me lcntbrnssem cada dia à 
necessidade de justificar ·por tal fóttnn ns ·mesmas 
demissões, quo ellas ui'io püuessem jnmais pat·c~er
se. com nmn 1·~ncçüo ou deseonftança ·dó · parti~os 
ou do IJcssons; dos qun.és o governo imperial não 
lcmhu. motivo nlgum de sepnrnr-se. · • . · · 
. Foi osso. posi~~ão delicada em que · me ahei o que 

<h'\ n rnzi'io do hnyer feito ou, na opinião do honrado 
mombro1 menos do que podia ou devia fazer. ·. O 
pniz, p01s, o gon~rno h~1perial,_·e mesmo o npbre 
.dopntnclo, comprehendet·no, porom, que fiz ·quanto · 

· deyia, o quo a nu.inoira ·porque me portei era a · 
. 2 
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. uni c a quo podia dnr .a todos · n segurança do dirct-

tos, e a convicçí'io de qüc o governo iniperip.l não 
· tinhn m:l vontncle n .nenhum parlido, n nenhuma 
notabilidade politicá, c nponns · Ucscjnvo.o cotlcurso 
de todos pnru poder ti.'atnr dos grandes melhora
mentos reclainndos . pelas neccs;;~dudes . do pniz. 

· (Ntmw·osos apoiat~os.) O gabinete, o seu delego.do 
. . . ;"' . . 

a süp-

l\Iut2·o; Sns . . DÉPuTADós:..,.. Muito bem~ . 
o sv. firo't~ro:- Senhores, depois do dis·

curso do meu honmdo nmigo, deputado pela pro- . 
· vincia dn Bahia, ouvido coril tanta · consideração 

p(}ln. cnmurn; en tomo a pnHtVi'a certo do que mo 
vou della servir em circmu::;tnncias bem desfavoi'a

. veis para mim, pois que· depois de un1 tão brilhante 
· . urso o conhu:;te ser{t muior. . . . · · .. 
Sr. presidente, principiarei. declarando que o ·no

. brc depntudo.que ncnbn. de scntar~se deu umn Intel~ 
ligenciu. meno3 exncta ás considerações que tive a . . . . . . . . . .. .. 

.. . .. "' • .!) . . . 

ousadia de · mais de umà vez occupar tJ. attençüo da . · 
cnmara, lhe rogarei de estender .a sua bimovolcncia 
para coll1igo nté o ;ponto do permitth··me que antes . 
de ontrnr no meu d1!>curso, ou <liga mui po::.1cas pr..- .. 
lavms sobro o discul'so do honràdo ueputado pelo 
Rio de. Janeiro que fcz·mc a honra ·;lo respon!ler no 
meti. discurso de um dos dias pttssndos. · · . · . 

1\Iuito poUco direi, mns esse pouco mo pm:éce qu~ 
não Sel't':. intempesth-o; creio Que em relação· á nu
nba (l.piliHio, em rclaçiio á tnit\ha parcialidade polí
tica; posso tiruriliacç(ícs muito importantes, éorol-. . . .. . . .· 

. .. menos nobi:e, p~r um moli\' o pessoal ; porque outra 
. niio pôde· ser n .intolligencia . de · suns exp~cs~Õ(;S 
quanuo nos disse. quà pedíamos ''istn dos ctrculo~ . 
por causa do ;wato .de lentilhas. . · 

Senhores, . so 1m verdade n6s. ontendcssemos quo 
o corpo legislativo . estava dc~rai.lado pelo poaer · 
exccutiv~, que o corpo legislativo ti f! h a. sh~.o ~c_sa- . 
c_u~do,. zzlconl.estayolll}Pnte o nmo!· us l}lst~tUlço~s 
hbernes nos lc\Tnr1a i'P'.esposar a JUS~& md1gna~ao 
quo semelhnilto proccdtmonto causar.m; mas pcl'· 

·. doar-me~ h a o honrado deputado quo dtga que, longe 
· e concor nr ~em e ~ . . · - . 
procedimento do governo nos reba1xára, o por isso · · 
aen.mos torunr-.no.~ solidnrios. com as suas dôres. 
muito . pelo conti:ario do suas prop1·ins pnlaYrns de-
u~o q te n. pos1çno o p - · - . 

urgente iniciar-se. uma nova éra, começar-se alguma. 
cousn de no\•o, o <l_Ue muito acertamos quando ap
plaudimos a adopçno cla t·efot·nla parlamentar. 

O nobre doputad~·afllrma ante o paii c~m .t~do o 
peso de sua nuto1·1dade, com toda-a dtscnçao de 
suas palnn-as; que a lei .da reforma eleitoral havia 
"ido extorquida âa. ci1únra dos deputados Fez disto 
uma gr~ridc n.ccusnçno ~o govetno, c doplor~u que 
".rerdr.dCtros hbcrnes imo se tornassem sohdanos 
com o . peznr quo mostra. do t,n1 tnl facto, Vejamos . . 
senhores, se lm nisto uma declnmnção, niio o creio; 
vejamos se hn umo. den10nstraçi'io de puro despeito ; · 
ainda uào creio que linjn. E', pois, para suppôr 
qttc a persistencia do honrado · deputado o seus 
amigos em tal. proposiló indiquo quo ua verdado 
u ndopçuo da lei dos circulo>; revelo. um f neto pouco 

. normal, um fncto pouco commum nos o.nna.es parla-
mentar~;s. # . · . . . . 

1\'Ins sonhol·e~:;, ue facto 6 este? Po! ventura em 
suas l'e nçocs o ClMS o po cr exe 1 
a cnmnrn 'l Oct•Lo quo ni\o; em suns rolnções offi
cinos uilo mo consto. quo o poder executivo faltasse 
no respeito devido n csto rnmo do podel'logislntivo. 
Por veuturn o go\'orno usou do violoncins possoaos 
contra os mcmuros dn cnmnm <los ueput11dos? Ro
deou este pnço de tl'llpn pnm congl-los 'l Nilo. Enti\o 
so por ventura houve um fnnto anormnl, um facto 
especial; como se explica este facto? . . . . . 

Nüo podondo· reconhecer un1 desacato formal .ao · 
corpo legislativo, não podendo reconhecer um 1n.; 
sult9 n O:)to ·ramo do poâcr, eu traduzo as palavms 
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• c 
que um grupo ol.!- individtutlidades na cnmara dos 
Srs. deputados amua persis~em na crença de que 

· semelhante lei não cra.cssencial,·niioera boa me~mo, 
c que entreLanto não hesit:í.rão em votar por ella, 
p(lrque se lhes afigunl.Va qüe n luta. do corpo legis
Iati v o com o. p()der executivo . seria mais noc1 v a, 
no menos .mais dir9cta c imn1ediatamcnte nociva. do 
que a adopçito da lei. . · 

Qunes são as phrnses .do honrado presidente do 
conselho qiw. o nobre deputado pelo Rio de Janeiro. 
pri.ncipal~tento nota ?om~ temlo sido cansa de uma 

. . . 
pun m a qücsti'ío do gabinete, Nn quo se julgti.ra 
haver ameaça de dissolução Ora, o nobre depu
tado, eu e todo;; nós não podemos fazer júmais a . . . ' . 

. ' ' a nenhtün dos lneuttrc>s esta catuarn. ül11tl. nllttsiio 
desta ordem; olla ser in altamente incon,·en1ente, 
porque desacreditaria. tnnis o. corpo· l('gi;;lntivo uo 
que oncto do vodm· cxecut\Yo a. qtlC .nllur\o. Entiio 
estou pcrsunlhdo dJ um facto de que se deu prova, 
o e qu:! a dissoluçiio dn. cmnara pnrccià. aos con·c
li~ionarios do nobre deputado umfncto do tnl gra
''Jdndc, .do t.nl perigo, qua podia compron1etter o 
futuro do ptwtido conscrvndqr. Entendett-sc, o ..o 
nobl·e ueput.ndo concordou que, coinqunnto · esse 
partido conhecesse ter estado nn pos~e das posições .... ' -. . ' ' . 

'" .. . 
gundo ns suas vistas, ter cxccuttulo ns instituições 
segundo seu bol•prn7.ci", nindn assim Julgava quo 
era impossível u luta quo ello tivesse contra o po-

" - . ' . -
• . I • 

umu parciulidade da cnmurn, que temor podln nns~ 
cer da siniples qttestüo do gnl.nncto, como foi pl~o. 
posta? Nenhum. . • 

Eis-aqui como este fncto indico. que os correU- . 
gionarios do homn,fo deputado se pctsuridiii.o do 
{(üe a dissolu.çiio polliil. h1tpol'tur gi·nvo · risco pni·n o 
futuro do partido consor\'t\uor, porque €:Sse part-ido 
via ante !;li um futuro do ctilamiaados, uma vez que 
tivesse cont.rn ~i o poder. Julgúruo impossivcl httnl· 
contrn o govcmo para obter n rceloi~uo; outómlerilo 
ser irrcsisti vel n ncçno do governo. . 

Mns se por ventura isto se dava 'Jlll sua plenitndo 
para com o parLido .que tinha tudo montnctoom seu 
favor, como o nobre âeputndo, quesoincnlcn amigo 
das instituiçõeo liberncs, nüo pondera. que ont.ro 

. grupo politico igualmente importante, que se acha 
por annos fóra das posi~ões officines, que Iiiio. tem 
as vantagens especiacs que tom esto para por ven
t~rn entrar em luta, que nüo tem por si a alta ma.· 

senado co~ oS Geus mnis illustres estndistns; como 
~ nobre de~utad~, quo se d.iz am_igo das inst.ituições 
hberaes, nao. 1·ecua · ante sttuaçao. tal, que 1m porta 
para. o partido liberal esse mesmo estado quo ello 
supporia calamitoso para. o seu? Um estado an()
malo que toma . impossivel toda a luta politica.? 

Senhores, as palavras do honrado depntndo~ quo 
nii:o contem uma simples invectiva, uma simples 
declaruução, importãô o co.nhecimento positivo e 
solemue desta grande verdade-- que toda o qual
quer opinião polHica no paiz,· orgnnisado co1uo elle 
se nchava, o como ainda defacto se acha,· não vô 

a hostilidade 

o ' . t.:J . · -

presenta ivo, para fazer o paiz voltar no seu estado 
normal, porque. ostê facto importava a provamais 
córn.J?leto. de que imposslvel é a toun: c qualquer 
parcwlidade poJiticn. caminhar conti'a a. vonturio uo 
governo, on s~m o seu apoio, tanto que o;:; amigos 
d.o nobre deputado .recuarão .~nte a. possibilidade 
do uma luta eleitorol contra o governo. . 

Eis aqm pois, senhores, como dizia, que uas 
cxpressõos do · nob1·e deputado reproduzidas nesta 
discussilo depois de terem sido apresentadas nn do 

· voto 1lc graças se conclue qne cllns eontem a de- · . - ,,. . ' . . ' . 
• f.. \. \. J L t C. \. 

ctoria .do que o 11osso estudo político. era tão mio 
que tunda mesmo o partido conservador no gozo 
de todas as vailtagens · via uni · futuro desastroso 

. • o 
massa de cidndi'íos, n. tun p1irlido qui! do veria 
merecer mms uttcliçiio. O quo nutorisou o nobro 

. deput::Hlo pat·a suppór em nós nwtivos . pcssóaos, · 
menos. patl'ioticos pela ndopçiio do nma lei qno 
estava em nosso progrn.mmn · hn muitos nunns, que 
c;;tnvn ém nossas vist.ns hR muito tempo? de não 
tomar .estas suppostns dóros, niió da camara 
dos Srs. deputados, .mas deste ou dnqnelle amigo? 
Ondo cstt\ n incoheroticla do nosso proccdimcnLo ou . 

. d.o nosso passado que nutorisnsse t\ expressao injtt" 
nosa ql'.e. vantagens do momento fuziuo rene~ur 

E' snbi o que o principio dns incompatibilidades 
· astn.va. ,nas ~istns tl.o pnrtido lib.eral dc~do Jou~n 

dntn: o sab1do .tambcm que n 1nnovaçao qn dt .. . --- . . . · ,.., . . . 
o qualquer portido décahido, . porqUe lho dnva 
espcmnca. do ncabnr com um cstndo do cduSI\s 
quo importava eonstnnt~mento cnmnrns unanimes, 
camnrils fanaticns da autoridade, de que so diziiio 
serem filhns. 

Oril, so ni'io lm. nonhun'ln incohoroncia com o 
nosso .pnssmlo, lmvimnos ~o dosprezm· n, opp9rin• 
11iduJe quo so 1\o~ offl'recu~ uat·n o. rcnltsnçao do 
um do .no:>so:3 prindpios unicamente polo desejo 
do tomnr us ctôtés, nüo. pó'i' ttil.l .rnnio do corpo 
logislntivo, mn:3 po1' t\lguns dos ttmigoa do nobre 

. deputado, quo so julgavi'io violentados? Jt\ . disse, 
. o ropito, se. pnrf!o a nd(lpçiio dessa loi :um _1~amo 
do podet' legist~ttvo fosso desacatado, . nós_ na<? 11os 
fadamos solidanos tom o ultrage; mas nuo. v1mos 
esse desacato ; se fossemos inimigos de t.odo e qual
quer melhornmento, só por ser iniciado contra. n 
vontade do nobre deputado e seus ntnigos • . seria. 
isto umn domcncia : nós conseritirinmos pelo c~m-.· . 
politieos se propuzcsscm a renlisar, quo tivessem 
cn1 vist(\ algum melhoramento pnrn. o paiz : prestar
lhes~hiamos .a adhesi'io muito cordial, muito sin
cera ; mu.nifestnvamos assim · qile nossa questão 
ni:to em J;ICS:>oal, nilo era de indivíduos, mas sim 
de prlnmpios. C-onsinta . pois, o nobre deputado 
que repilla ns suas expressões menus bem pen• 
sndns. . . . 

Ainda, senhores, preciso fazer nlgnmo. explica
ção em relação a outl'o tópico do meu disctü'co, 
que foi mal interpetrndo pelo .nobre deputado pelo 
mo do Jtmciro,. e por ventura pcrmnisalguem. 
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Disse cu, senhores, que a política actual .me 

parecia significar uma importante modificação nas 
nossas tradições administrativas, que; oin summa; 
U:m facto que será um f:tcto historico se passnvn, 
e nós eramos os espectador~s. A prepondêl'JlJlCi n 
dictntol'ial quo se havia dado a um pat'tido con
stituído fortemente,· qb.~s!_ ·qn~ inabalavelmonte, · 

" '· " 'parecer parcinlmellte ; essa preponperança dlcta-
torial f01-se offnscnndo; n situação do paiz pa
rP.ceu m.enos J?Crigosa, u ncçãb ~o partido dc,mi~ 

. l . • . ' . • 

Assim essa dictadun'\ que se havia organisnclo 
em tempo quo se supP.ilnhti. ser de contlngmçüo 
c luta ia~so modificando; mas dizia en quo tul 

· poder . dictatorial ia-se . apenas des~~cando, .x~as 
não. âcabando, porql~anto nprescntavno-se .fe1çoes 
muito c.arncteristic!ls pelas. qüacs eu julgavt~ que, 
tendéndo a · q.eslocar-sc a J>l'Cpond.crancia dieta- . 
torial q·1e tmha . um . po.rttdo, deslocava-se em 
proveito de. autoridade ; . a autoridade pt·ocui·ava 
collocrir-sú acima do partido, mas não .se despo-
java, .não prescindia d~ nenhum •. dos elementos 

. ' tndo do fobre, iie vertigem; que, se J,?Or vontura 
permanecia o · me:; mo estado, claro era que n pO
litica dominante so . inostnwa incapaz . ile . curar 
as chngns, ~umr . os males. do. soc~e~nde ; que 
este estado tmba dcsnpporectdo~ convma quo des
nppnrecessem . tumbem os . meios fo~tcs, c:ürnor
dinnrios de que a autoridnde os hav1n roves~ 
tido. ·· . 

Sobro esta conclusr\o creio quo o nobtc dcptl
tado niio fc"'- reflcxiio n'gmnn ; mns co~o qno mo 

. ·estranhou ~ quiz .cho.mnr-mo a. · bom caminho , 
quan · . .. 
escolht\ dos dous cstn<ios, antes queria cstn prc" 
poudernnc.ia dictntorint . em fa~ot·. do pod.er, do 
que · ~ncRrnn.dn no. pnrlld? _quo ern o pn.rhJo ~o-
nunnn •3, . . ~ . 
Dissé-mo o nobre deputado quo . umo. tnl propo- · 
siçiió, um tal pensnment'? era i.mproprio . L\c um 

. homem q 110 esposnvn ns 1dé~~s hbcra~s, . po~qno a 
dictndi.1ta do governo ort\ sompro mms noctYn do 
quo n dictadura do um parWio. Pnroco·mo quo o nobre depui;ndo bem podie. _poupar-se no trn
bnlho do · f~~er uma tnl reilexuo, porgunnto cllcL 
niio . nltarn absolutamente. a conclusno que cu 
quorin tirar; :por6m como o nobr.{i deputndo en
tendeu êon,·en1onto. corrigh·-mo desta idón em quo 
estava, direi que muito ae caso tHmsàdo mo bnYin 
exprimido. por essn nu~neir~-. Nü? me arrependo 
do quo dtsse, estott mddt~ mlp.emtento_; cl'<H? quo 
pura os quo c. onhecern o mtcrwr do · Hnpeno !lo 
Brazil) pnrn os que Wm · percorrido us nossas 
províncias dnr. unto esses annos ~uteri~rcs. , pnra 
todos esses , digo) nenhuma duv1dn P?do. restar 
de qllO p<!ÍOl' do que aquelle estado (hfficllmente 
~e oderli. dm·. Esse prodominio exclusivo do um 
pn.rt1 o nnpo1· nr· . o. guerra ctvt , guerra ClVl 
disfo.rçuda, mus . permanente, .. 

UM Sn. DEl'U'r.tno : - Vinhtt d.o governo ser 
chefe do prntido. · 

O Sn. Bno·mno:- Eis aqui onde queria chegar; 
·Eis !lqui pol'que disso quo não basto. só que o 
partido deixo do domiiinr um governo armado do 
podet·es dictalo\'ino.s ; · importa tambôln, ó essen
cial, quo a nutor1dade que se arm{n·a com o 
pod~t· · ox.o1·bitnnte, em presença de um novo es
tado de cousns \'olto tnmbem nos sons. ]ogitimos 
liniites o posição em um pniz li no, quo .ti. · o.tlto-

ridndQ quo sé havia. arma.do · pnm tempos es~ 
pecines com remcdios esJ?eciaes, I1oje que não póde 
allegar n t'nesmo. necosstdade, vá Jel!tamento ro;. 
constr1dndo . as instituições · poptllnres,; rodeando 
os cidadãos daqltellns garantms de que .por ven
tura. fol'ão · despojados em oütras épocas .. 

M.as1 . proseguindo1 senhores,. o estado de · que 

' ' civil, , era o preüomirtio, não' de umil. forte e es-
dnl·ecida intemgencia, mas o predomínio do uma 
v~s~a sorie. ~e interess~s, t!ó capricho!'!,. de :pai- . 
.. " . ' - . ' '.I - ' 

~ra sogui·amon~e mais nocivo · no paiz do que o 
masü10 prcdommi? conserva~o em . prov.cito do 

. poder collocado fora. dn acçao dos parttdos . . E' 
.ainda lamentnvel, mas o vexame não se faz tanto 
sim ti r. Nem isso que disse era uma novidade em . 
m.en mõdo de pensar; já em o~tro tempo •. tendo 
a honra de fn1lnr na assembleo.. provmcxal de 
minha província, depois das eleições ultima~, de 
~851, ~u co_n~lui!l u~ discurso obs~uro, e que por · 
.1sso nuo pod1a Jámms ser conhectdo pelo nobre 
d~puta~o, mas .com o qual a !~linha provincia 

< , 

il. rncsn1n politica. 
(O Sr. pr~sidanlc cmzvida o Sr. · io secreta1·io 

a occttllal' a callei1•a da jm.•sidencia.) .· 
Eis,. pois. o meu pimsamento, pensamento . quo . 

pódo sor int\o, mas lió qtit\1 insisto. Insistindo 
assim, eu não ~l~udo senão. aos resultado~, aquillo 
que vemos. E 1ncontestavel q_ue dcpo1s que a 
:prepondorancia desse partido . !o.t menos cómpleta, 
tnmbem . a sorte do P"iz vai encontrando algum 
mclhortu'nento e ha menos oppressão; Mas, 011 . 

• • • • I , • 

. esta o. 
·PensO quo dest'artc, senhores, tenho dn~lo ll 

resposta que devia ao honrado membro deputado . . . ' . \ . . .. . 
seu iscurso ns illacções que ma' earecia. que 
olle continha logicnmente, o qt\e eruo perfeita· 
mente em accordG dos meu~ principias e em abono 
das crenças quo trazin a esta camat·a. 

Agorn, Sórtliores, vejo-mo no. . necessidade do 
dizer tn.mbcm nlgumr.s pnlu.vrns .em resposta ao 
meu illustrado . o esclnrecido amigo deputado pela 
llí\hia. Mo parece que o meu amigo elltendeu 
inenos . perfeitamente ·o sentido do meu discurso 
no touico Nltith•o ti sua administração na pro
vinciâ lle' s: Paulo. Não foi meu desígnio, tra· 

· zendo esta mnteria iL discussão, censurar & admi
nistrnçt'\o · do Sr. Sarahil na. minha província. 

O Sn. SAn:\lVA: -Tatnbem não tomei como cen
surt\: . quiz SÓU1cnto explicar n razão por que 
não dei mais desenvolVImento ao meu e;ystemn, 

. O Sn; Bn~TERO ~ ~Unicamente !lui<:; dar a razão 
do quo nntei'iormcnto huvia eu dllo e1n relação . ·- . . . - ' . . 
n , 
cin. Tinha eu dito quo receiava quo se o go
verno não désso desenvolvimento mais completo 
á snn politica~. ns suas vistas fossem burl~das em 
virtude da. P.ersistencin das velhns tradições elci
toraes dos ilolegados, o do todo ó pessoal das 
canuulns inferio1·os da administração ; tinha dito 
quo notnva-so <Jll.O se nas altas regiões dn admi
nistração uppareciãQ nranifestaçõüs do uma ten~ 
doncin mu.is tolerante, mnis moralisadoril, taea 
tondoncií~s csbwitó bem longe do so (\3tcHdei:em 
ús autoddadúf! subnU.ernas; sobretudo ponderava. 
ou {o aprovoito nindt\ n occt\Siuo de estar com a 
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Ralavra. paro. de n\·wo chamar a attenção dos 
:5rs~ ministros sobre este topico) que militil.\'isa.do 
() paiz como so acha. pela lei da guarda nacio
:nni, estando todos OS postos della confiados . CX.· 
clusivamento a um partido, o governo imperial, 
mesmo .a cle.speito d? .:_suas intenções, _não poderá 
consegun· que a ~le1çao tenha o reetso caracter 

e. espon.!lnet a e. _as co~o a~m-~e ·.e.:r..pn-· 
m1do ass1m em relaçao á. . mmha · provmcm, me 

. pareceu que fara uma injustiça não mencionando 
.muito honrosnmente uma modificação que notava 

s çn a mm .a provmcm epoiS a. 
entrada. do Sr. Saraiva. E$ta dec)aração que fiz, 
toda em abono da verdade, é toda resultante do 1 

reconh(lcimento since~o de que a .a.dmin.istrnÇão 
do meu honrado · nnugo melhorou . o estado da 
província, foi todavia 1imitada pela consideração . 
de que. o meu h?nrado amigo · não havia feito 
tanto quanto pod1a, talvez . porque n sua adnii·· 
nietração foi de . mais .curtà. 

. O Sn .. S.i..n~vA. :-Eu quiz mostrar que não po- · 
d111 Jazer mazs. · . · 

certo quo n s~a persistencia na ad;tillistraçiio 
daquella província . leva~lo-hia . á · necessido.de de 
dar maior dcsf.nvol~.iincnto e cxpanaito ápolitica 

, . ' . 
dura posição· de tr:..nsigir com trndições nocivas 
a.provincin. Espero mesm,o. que (I actu~l u~n}i
mstrndor, que acaba de lmcmt· a s1m admmts
tmção na minha J?rovincin, pro&cguirá. no mesmo 
terreno que foi tl'tlhndo ·pelo meu nobre amigo ..• 

O Sn. Rúmmo DE ANDlUDA. : - Apoio.do. . 
·O Sn. BnvTERO: - •••• · que cm\tinuarii. n ·dar 

todo o desenvolVimento à politic~ qus o governo, 
paréccu inculcar1 já em o seu programma,jt\ ua 
ndopção Ja. lei aos circulas o .em outr?s netos, c 

p~~~ ' . .· ' . . . 
1\!as, .s~nl1ores .• . reyito •.. esse dcsenyol:yim~nto 

ma1s amplo da nctua pohticn em rolaçao a nnuho. 
provinc~a, qne ó a. que GGnheç_o, urge;· Não pens · 
o meu 11lustre nm1go que o. s1tuaçuo da provin
cia do S Paulo uo estado em que a deixou seja 
prosperai l1oa, quo ollo. esteja .em estado i1oi'1i1al; 
não, sen 1ores, alguma cousa. se melhorou, õ ver- . 
dado, mns ainda estt\ longe ~o 11-er regular. 

OSn. S'\RAtVA: -... Com t) tempo ô que se ha 
de conseguir. 
· O Sn; nno'l'imo : -..... Estou certo disso ; mas niiv 

temos un1 t~mpo . inflnito aós · nossos ·olhos. a so
bretudo, a oleiçiio bato 1'1. porta, e o meu hon
rado amigo e . o governo hilo . de convir qu.o, com· 
quanto se tenha procurado cohibir quo os ex.· 
cessos .mais pRtenl.es, mais vivazes das autorlda.~ 
des inferiores ienh.ão lu~ar, ainda assim as nossas 
il!sti.t~lições, . as nossas leis d9 processo, a orgn-

. msaçuo da nossa guarda naciOnal, ?.m uu:1a pa
lavra, toda a uossa.legislnçi'io, e todo o pessoal 

· qu._e a éxecutil, ainda se achiio qunsi exactamente - . . , .. - --- . . . 

c~sos . m1Jios ex.tra.or inario.s para. época~ . cxtraor-
dmnrms. · · 

Sobretudo, senhores, eu julgo do· me.u dever 
impel'ioso c:l.lnmnr · a attençiio, a. solicitude de 
todos .os qne desejao e têm empenho e~ que a 
eleição se faça com pureza, para a guarda na
cional. E' este um sen•iço de tnl fórma feito hoje, 
que deve vexar · de um . modo que .a ca.mara talvez 
não imngine. Constituida . como estt't. a guarda na
cional, ·.os . commanda.ntes della · julgão-se com o 
direito do ordena. r aos. guardas o vot<J assim como 
ordoniio o serviço. · 

. . Se?hores~.eu presumo que desta. maneira tenh~ . 
exp.hcado Ja o meu discurso anterior, que fôra. 
em. parte menos bem entt:mdido pelo nobre de- . 
pti.talo do Rio de Janeiro, e já tambem tudo 
q~uu~to disse .em relação· ú. administraÇão .da pro
vmcul. de S. Paulo. O meu fim era. antes· paten
tear a vantauem. ue a rovincia teve com. a 
a m1ms raçac o meu 1 ustra o amigo do qti.e 
f~Z13l'·~he. uma censUI'a. A modificação. que tem· 
tldo Já e alguma cousa do bom, mas amda está 
longe de satisfazer ao que ó neccssarip ara ue 
o pniz \'O. e. ao es a o pere1aman o ca. _o; por 
emquanto mnda estamos sob as tradiçoes de 
o~tr'ora .. E finalisando direi: eu não quero .reac
ç.oes •. como suppôz o nobre deputado pelo Rio de . 
Jane1ro• ..• 

O · Sn. SA.iÜ.IVA.:-Não: se póde suppÔr isto do 
seu cnracter. -. · · . 

O Sn. BnoTElto : -:- •.•. mas não quero tam'bem 
a continuação do passado; não quero que a nova 
politica seja, como se tem ditp, o prefacio de 
novas react;ões; mas tnmbcm não quor(j · e receio . . . ' 

........ Pl!có a palnvra para 

o S1.•. So.ydo Loba. to : :- Sr. · president.e, 
devo mua res ostn ao nobre de utado ue acaba 

e a nr, c n:;sim ouso ninda occupnr a. nttenção 
da camnra com um:x discussiio propriamente da po· 
litic:i geral, . que quasi sem.pra., c principalmente 
nas circumstancias vrcsentcs, ô enfadonha e ilã.o 
pódo . segnramcnte mtcrcssa"la. . Mas, ·Sr. pres1- . 
dente, ora meu dever r1goroso apresentar ns ra
zões, e agora insistir nellas o fortifica-las nas· 
cireumstnncias ·em . que fui chamado a . esta dis· 
cussiio. · · · 
· Qnnndç), Sr. · presidente, \'ejo da. pnrte do go· 
verno. do pniz ltm tal proce[limento, quo• segundo 

• 1 1' züo ns'âc · nltun e to rc'udicial 
aos negocias do Drazil, porque l'econhoço na po
liticn. do governo .uma ncçiio mo.lcftca c:m relação 
ntó ás instituições • políticas; o no sentido do . de-

or hi send tanto de receinr ue a. 
crença nns mstituições do paiz, ~ fó. politica dcs
appnr()çn, c como clla não só a vorânde do sys· 
tema roprcsontntivo~ como n ultln;tn espcranç'! do 
nlgnm dia poder cllo ser uma renhdnde; so R 1sto 
vctl:l per outro Indo (como o fez o. nobre depu· 
t.ado) umtl serio do considerações todasellns ten- . 
dentes 1:\ estigmRtisnr o partido politico que, 
comprehéndcndo tod:l n cxcellencia do . regimém . 
rcprC;sentntivo, constante o patriotica!nO?~o tem 

·. sustentado o governo ou antes o prmCiplO go
vernnmentnl no sentido ue habilita-lo a desem
penhar a sun nlta missão, com razão. outendi e 
entendo quo devia quanto em mim · coubesse· &o 
manos Yingar · n injnstiçt\ o a .se:n1 ra.oziio. com que 
por esse .n10do :;fi.~ t~~tados. e~ gernl homon!? que 
com tantos sncr1ilciOS propnos e tito c-ºnvomente
mente nos altos interesses do cstndo, têm . pres· 
. tado roltn·antes. servi~os . 

Senhores, ainda hoje depois da novo. exelicação 
' 1 • - . 

' prehendo . bem qual seja o verdadeiro pensamento . 
ao nobre deputado. Vejo bem que eHé so apresenta 
com faiçiio, não direi llsongeirn, poróm, amistosa 
para com o governo, a quem tributa louvores, e ·do 
quemmuito esper.a. · · ·· . ~ . . 

Vejo quo olle nesse proposito'êllõga mesmo a dar 
pnrabons !lO pn.iz porqu~ o governo.;houvesse. cha
mado n s1 a prepotencl!l. que ato certa epoca, 
segundo o · nobre âeputo.do, era exercida por u~ 
partido, e que n1·mudo delln, em umn esphera maiS 
alta, ~ão abuse tanto. MRs, senhores, o que de
termiiu\damanto espera ou :l·equer o nobre depu-
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.tado a re::;poito dos excessos do poder que consíilüin · miuha voz contra o governo, o levantei· a •. expen-
o partido dictnlo~·inl, c .que co~1stituo hoje tambem · demlo l'azõcs com todtl. a força.cla minha conscion-
o ttoverno co til i:L mcsn1u dictndura? · cio.. Bem ao contrario. o nobi'ê. deputado, porém, 

Qual e i:lSStl. innovnçno que pretende O nobre de- em :relnção no. pessoal do governo, J:lilo'ilcha senão 
putado ? Em que consiste esse excesso de poper? louvore,s a tributar; elle apreciiirido as pessoas 
Para ou de o como nncu1essaril. o góvci·uo tlo si essa :los Srs . . min~stros acha motivos dé estar satisfeito 
<lemasia de fncul<lades? Sení. nocessuria uma con- e muito esp(ü·ançaqo, ai~da rec~1nhccehtlO nQ B<?"' 

· . • L C 

LlUSCS do todifficio social, que como se acha nüo 
presta ? l O iJolJi·a deputado niio se explica a esse 
l'espeito, o c~·- Sr. r~sillentc, por mais q~c reOictn. 

. . " ' , .. ' ,::, t 

adiyiuhar-lhes o vcnlauciro sentido, c só reconheço 
que entre nHm c elle hn ntn perfeito antagonismo. 

. Sr. presidente, a respeito do .govemo do puiz eu 
distingo cluas partes · Ntti . difft]te~ltes ; encm·o 
n~~sn entidade chmnadn gqvcmo duas pe:;;so:.ts 
d1fferentc.,;: n nll)rtl.l o a lllnter!nl, esta representada 

. pelo ministcr\o, c a outra pelo cowplcxu de princi
pias o mei_os governn~ivost. pi·aiicnmcnlc · 1ixm1os e 
<lesenvolvJdos na lcgtslaçno 9 coino o seu ft6Sento 
na constiiui{üo do eslnllo; quanto n essa parte, 
Sr. prcsident~, eu sott mais govcrnnme!\t~l do qt~e 

. . . ' - ... , 
(tUe imoero :iiJS(;'lUtnmentc para que lwju lib~rdw:lo; 
o pu!"n que a lOl possn ser llem ~xceutnuu, c neces
sal'io que t\ cntidt\do encurrogaun dn sun execução 
tenhn todns ns faculdà.dcs c u forçn. do poder l.Jus-
tnn,to ~ara ass~~urar-lbe a execuçüo. . . · · 

E, ~r. prt!siilcnte, quando St) nttcudc parn .us 
. circumstnncin.~ . cspccines tlo llruzil,. quundo so 

obsen·a osto terl'itorio inuilcuso, esta po1mlaçiio 
·disperso., o. difliculcladc <lc comtmmic.nçõcs o todas 
ns de mais condições da soc1cündo btuzileiru, qucl\1 
pólio desconhece~· · quo o .sovernó do 13razil1 . paro. 

• ' ' . , ' c 
ler ns umioros fncu t!ntles o frnnquc:ms? Nem se 
dirra, Sr. presidento, que · ü1.mbcut ó indispcusnvcl 

· collocnr scmpl'o o currcctivl), tómnr ~odns ns mctH-

sos; isto, so11horc~, ó uom do dizer, sõn ucm no 
ou v ido e affngn o coruçüo, nms n vettl:t.:le ú, ~r. llrc
sidontei, quo ú. força do so querer tomnt· m<ldulus 
do prcvcnç:io contra nbusos provavci.;; ou pussivcis 
:noproposito de cstiüuit• colTt.•ctivós quo nnclo. co1'
l'igcm, dum•m-sc n ncçuo do governo. E. ::lt· prc
sidtmtc, n oxc.cllt!ncio. ucssn rúrmn do governo cst:."\ 
em que dnmlo~so toda n forço. no gov~rno, o cor
rectivo existn pela p1·oprin 1l!'lu~ezu. o indoto do 
systcmat porque dcs~o quo. haJa nnprensn, o fun9~ 
Clone n rcprescntnçno unctonal, dcstlo quo esteJa 
nas forças <ln opiniuo . da . m:tssn gernl upoiar do 
poder o quo dclle nbusa, tem-se o gl'imdo cor~ 
roctivo; portanto, fundudo ttinda llicsmo na cxccl-

. lenciu e virtnde tio go\~erno represonlutivo ó ~lO 
eu chego a essa. conclusno, que ao governo so clcm 
os mâis nnJplos meios do acçilo. · . 

Quantú poiún :í. parto material do governo do 
puiz, isto ê, pelo que diz. respeito uo pessoal quo 

. posso. exts u· nn gerencm os nc,socios, ou ra. n 
questão; entendo qne toda n vigiluncia ó necessária, 
que mesmo, porquo cu son tiio franco,. e con
fiado em dar 1n·ando forçn. no executor do. lei, 
por isso ~nesmo .duYo ter todn. tt cnutclu, t.oda n vi
giluncia, quo essn minha. conllança uilo seja illu-
<lida. . . . 

. .t~ssim quando no prcs~nto vej~ o 6'o,·erno ~o 
pmz pm• uni lado despordtçnndo .dmllmros pubh
cos, uns circumstuncius tuo criLicas di:l. nossa la~ 
voura, da uuica producção do pniz, qualldo o vejo 
por .ou.tl~ lauo ,t~1o facil em d~~rirtuar ns mesmas · 
mstttmçues pollhcns, com 1·nzuo clnmo e levanto n . 

' - . 
·dos 11 E' assi.m, Sr. presidente, quo. ó nobre depll
tado só · enrisin n sun. ln11ço. e combate contra a 
pessoa moral do_ g<?y~ruo, isto é, o systen~n que 

D?~Sa lc~!slnçiiO Ú.cercn do todo~ OS l'all10S de Ser-
ViÇO pubuco. .. 

Se o nolire dcputauo o o representante fiel dns 
tradições do partido chnmauolibemZ, seguramente 
.a gi:audo motina do. nobre . deputado serú conito. 

. todo esse. exercito de agentes pqlicines do governo, 
scn\ a ftwol' da sempre leú)br~da e chorada mngis
trnturu dn pnz I Seria tnesmo a respeito de inno
vaçõcs importnntcs nas principnes .corporações do 
csültlo, como, po1· exel.nplo, umn. melhor orgnni
saç;Jo. do senado, ponto este qt:c em certo t_cmpo 

, . .. . 
th·o, e só nos deu n entender-qu~· os seus em 
via~cm polWcn arribarão o ncbãO·se. nctunlmento 
na. praça do . governo pairnado e nbnstccendo-s~. 
ntó. (1Ue possiio ~;cguir a. seu destillo I Qual seja c:>te, 
em que rumo, e pura que oriente? Niio nos uiz o 
nóbl'tl · deputuuo. (Apotados.) • · 

. Sr. presidente, ninda mQlhor mo .devo convencer 
de que o pl'Oct:dhncnfo prDscnto do nobl'e~dcpnt..'ldo 
o do seus nm1gos. so ó quo ello. ó o m'guo vcrda
deil;o ltnsstuts ccavicçues, todo csso procedimonto . 
ó l'eguludo no sentido do chc Clr a uma po:>içüo, 

1 g 1 r . 1 < 
Jh·mi\1\do-so no\le .P03St1o túmnr o vuo a tópetn\· a 
nltura qno nhncji\o, pot·quo, se11ho1·cs~ o nobl'(l 
dcpntt1do o rovolon bum c1arnmento quando, tofo-
r111 u·SO a lllllll Ot \' I O. C O. O C C 
desaco.to fei(o 1 cnmm·n dos deputados, a !oi da 
rcfo1·mü. olcitoml, o nubro deputndo disse: I{ Vós 
niio tendes rnzi'io no quo d.izois do govorno1 po1·quo 
o governo nonh'tuna injuri!\ fez .3. cnmnrn, visto 
qHe em nndn fnltou t\s convonioncins ofilcincs, no 
teor do fonnulas . scguidns; preonchcri'io-so todas 
ns foi'mnlidndc~, guurdt\.riio-so todns as conyonion
cins;..;.. não. hollvo uppn1:nto do· forças, niio . l10uvo 
coucçiio nmtc1:iul de um on ·outro mombto dcs~a. 
cnmurn; -o quo nnturnlmcnto houve fui o propno 
constmngimento de certos grupos, 01\ do certas · 
individualidades. e isto pcln conscioncia qlte cnda. 
uti1 tinha. de quo contra n vontade· do governo uiio 
ha.vin possibilidt~de do ltttn; porque o governo se 
nch:\ constituido no po.ir. un10. renl . omnipoto!l.cin, 
contrn elle nuo lm quo resistir; se portanto ncei
tnndo a lei dello e procedendo como procedestes 
vós pela vossa parto confessais que tal ê o governo 
do tüz, deveis t~uubem reconhecer ue nós outros, 
que v1veinós nes .e pntz, e que cmos e rn nr com. 
esse mesmo governo, temos lambem uecessidnde 
do obtem peru r. do obedecer á mesmo. lei;-parece 
qtle foi isto O que bem francamente enunciou. O 
nobre dúptttndo. )) 

o Sn. lliBEIUO DE ANrilÚDA: .,_A versno ó in ex-
neta. · · 

. O Sn. SAYXo LonNro: -Pnrécc:..mo quo fiz pro~ 
~osito do . não interromper ao nobre deputado p.or 
s. Paulo durante todo o tempo (lUO fallou; po):" esta 
circumstuueia entendo que devo melclcer n mesma. 
intlulgcncia. · · 
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. O Sn. RmEirio DE ANDRADA:- Pois bem não 
lho darei mais apades. . . · · ·' 

O Sn. SÂYAO LonA TO: ....,.. Mas vejamos, Sr. presi
dente, se eu posso aceitar,, a explicação qua o 
nobre deputado Buiz dar, o~ se posso oppõr n.Ic 
gun.1as pondernçoes que ponhao a questão em seus , . .. . 
não houve ataque ti cam~ra dos Srs. · deputnc os 
desde que as fol'mulas forno snh·as, e não houve 
np arato de força e o emprego della contra os de'pn~ . , . .· ' .. . -

c possh·cl ao governo recorrer a esses meios ox
traordinarios e desesperados, que em . resultado 
nnun dnrião senão a completa ruína d_c quem o~ 

\ • .. .. 11 ~' ) 

bem rntentc que o 'governo se ~s.r.etaria nessas 
nrmns se d~11ns ousasse fazer mnmfcsta;~ão hostil 
c~:mtr.~ o corpo legislativo; mas o ministro, que por 
<:u·cumstnncms, pondcrosns tanto dominava no :mi
mo ?n maioria desta cnmnra, que de. tantos nnnos o 
OlJ.YlO scmp~é COUIO, um dos. orgiios.mnis disti'nclos, 
talvez o mn1s pcrfe:to e snttsíactor10 do suas doutri· 
nas, q~c com mziio o reputava o campei\o denodado, 
c o mms ~ompctento de sustcntRr a Ynntagmn o n 
!.'X~ellcncin do goYcrno.represcntalivo no paiz, um 
b')l~lcn de t.nnta sng~cidaâe, do um talento tiio su-

.. ,. • l • • . ' • ~. 

,. . , ~ 

co~ums da vida priVada um homem sisudo que de~ 
pois de madura ponderação sobre qualquer qucstiio 
do alguma importnncia se ónunciusso do um modo 
tuo decisivo, e depois por este modo vi<.>sso a so 
1·otrnctcu·, elle. Que tinha. fullado l~nguugcm tão dif
fercntu; que tmbnlcvndo ou fortificado a persua.
siio em que outrem estivesse, se cHe retractando-se · 
ousasse com a mesma acrimouia violentar c arras
tar a outrem, haveis do cOncordar comigo do qtH1 
sem duvida alguma uiuito censura vel em tal pro~ 
ceder, seria objocto do gravo r eparo; um tal :proce
dhnento nüo era pautado pela lei da civihduàc, 

ne~ podia por .certo merecer ·muito na balança da 
estlma um t~lmtlividuo que assim procedesse. · 

Ora, npphquemos. a mesirta regra no caso ver
tento · em negocio desta oNlem, desta ponderaÇão; 
quanc!o se trata de questão que sobrétLldó iiltei·essa 
no patz; quando RI' ttnta de. instituições -oliticns 
na sua bnso mais vital ê n m' s· · · , 
que u.m Jt;tinist~o a~shrt procedà'i Em taes · circum
stanc~as e poss.tvclq\le, vo~ando-se essa lei, opaiz 
ncrcchte que foi pela_ 1mper1osn necessidade quo se 
foz uma. alterarmo tno lffi ortnnte no svstoma d 
!)eu. gov_crno? ~ conveniente, senhores, que como ·· 
so ~ud.ao as vtstas de um thentro, assim se mudem 
~s Inshtui~õe~ a cnpri_cho de um homem quc_.Pa~ 
1 ccü que so tçvc em vista provar _o. seu podérw '?I 
E qua!ldo assim. se procede, qual é n l'cal conse-. 
!JUencin? Qual o o verdadeiro resultado de tudo 

. Isto que ncce&~nriamentc fica subsistindo? E' que 
~om um J?roccdul!ento desta ordem o tão nltnmcntc 
mconvemen~e nao se faz obra que prOGte, é só o 
facto mntcrml que se obteve: -porém ·a verdade 
moi'nl, a fo_rça, o prestigio indispensnvcl para que· 
tnt obm SeJa um 1nonumentó res ei.tavcl e res ei-
a. ~no ~atz!. a a m om:unen e; a n, }>orque o 

muusteno nno pro,·ocou cssn 1:eformn como devia 
proyocar; ·essa reforma não podia ser aceita, nem 
podw. ser proqlnmnda ü ado tadn senão ela 1ilnis 
r:_nmotosn neccss1 a o, s_cnno · pe n ui tma connc
ç.ao guc oshomeus que se puzcrão ii. testa della 
tml.u1o que dclla mi:o podiüo prescindir: só nssim 
sertn a obra· sustcntavel o nceitnvel; só assim o 
)ruz po tJna ncret 1 ar nc u. as vos nssu rn n~· 
t~s se~I·t.clh~nl~ questão? Não; trataste;; mrio.. qnes~ 
tao tuo prni__Clpal como nm mero incrdcnlc, della 
lançastes nmo como do. um mero expediente. Foi 
umrecurl:lo. ... Senhores, foi quasi · i.nn capricho I 

E ngorn nttcnrlci para todas ns circutu::~lancins 
em 9~0 prhmipahttcnte cmnpro .c~nsidcrar ben! n 
pos1çuo da camn1n, quando onumstro que nssm1 
procotlio. não lho davn tregun á reflexão o impu· 
nha-lho .a .espada de ·ponta . no ·peito ; cllc, homem · 
do prestigiO, homem do tnilto '\'ttlor, uo tanta auto
ridade purn com n maioria~ dizin: cc Nüo nclmmo 
. 1 n .ao, vo . t;no Jt c Ja: uno (l nn o llH'Stlo n~ 
dernciio: se n cmnmissiio de constituic.iio qtti7.Cl' 
levar mais · tmnpo, nu o c.·onsentirei n; · o lógõ qtio 
uma ou outra pulr:wra nppnrccin em senlillo o • 

OS I OSS ~l' JlOSl O 1'. ll1 I lS . , 1 
umn replica nno só nspN·n nns paln\' rns o no modo, 
como mndnonvolvcnúo ncro 11nrensmo (tfj}Oiatlos), 
ncro injul'in, como,. por cxcmi>lo,-r. isto so oppocm 
nquellcs (}l\O só podem sct• d(.'putntlos do enchu1·~ . 
rnda 1. .. 

S<.'nhorcs, pesn:i todllS ~stns ciroumstnucins, pesnl . 
bcrll a mctlidn qtw clarmnentc dou o mini:;tro dn · 
<'Stimn em quo tinha ('H til cnmarn qmmdo so lho 
fú7. sentir n sua incoht'rcnc!n do proct'dt•i· nqui o no 
senndo;-Aos seundorüs nuo so põo a quustiio do 
gnl>inetc. porquu siió htdopondt•ntos,-tnl foi n 
lnconica sutisfnçiio do Sr. ministro, eomo se \lmU 

· quostiio do gnbinote só pudesse ter por desfecho n 
dissoluçno dn cnmnra I · · .. 

Sonh_orcs, consiçlernudo-so o complexo de . todas 
estas Circumstnncins, ponderando-se na nfllrndude, 
na currolnçiio de todas ollus, tim jiü~to sentimento 
nosdevo possuir, convencendo-nos do quo indigna· 
mente foi tratudn. a r c:presontnçuó nnoional, c um 

ú fiz ' 'er que ~ desacato feito â ~amnrn dos depu: 
tudos, que sii.o immedintos rcprcscntnntes do puiz, 
cuhe directn. o immodintnmente na mo.ssn geral do 
pniz; nüo coucentrnmo~ em nós oüh·os o_ desn.r 
1rrogaclo, porque em 'Vlt'tndo da · procurnçno · que 
temos da nação, o r epresentante se confunde, · se 

. identifica com '? rcprosontndo; no mlt.rctnnto quo 
um desn.co.to feito n ü1ll membro responso.vel do 
poder cxecuti\'o como quo se concentra nello só, · 
embebe-se todo na sua responsabilidade; assim 
mesmo a nossa historin demonstra as consoquon
cins desnsh·osas elos 1:'Cpetidosdosacatos feitos aos 
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membros do poder executivo; ~otno se tmfraqucceu 
.o govérn01 como ficou dcsautorado de todo o pres
tiuio, dos nccessarios mélos (lc ncção. 
· 'Pois bem ; cnlcule-sc agora as couscquencias do 

grave desacato irrogado . á camara dos deputados, 
em uma qun~lra em que se deve reconhece! P.or 

·(. 11,.: ..1 c 

favor do tcgimen · representativo. o proposit.o 
hontom, · . .Sr~ . pres~donte, ~pontei n éil'cnmst~ncia. 
~ota.vel ~ue uonun~ . rta. Eurupa, . o nnpoleomsmo 
1mperan o : . aponte1•0 eome um abys 
pont.o mnis notavel dn Europa, em o qu,lll pal'ccc 
sumn·-so e desnppnrccer todo o prestlgto do go
verno rei?rüscnt41ti v o; fi<; ve1• que mesmo. nn Ingln· 
ten-a, pmz secular de regimen repr~sentil.tivo, qt~e 
t.anto t~m gostauo e ·logrado toua. a excollencm 
desta. ~orma de .. · gove.rno, nesse }?a:_z 1~esmo :pelo 

·:prestigio do napoleomsmo n multidao msensntn. e · 
mw~\ta chc_gott a dcsct:er do gov~rno _gue a . tc~u 
fehc1tado. Qra, nestas c1rcumstanctas nao merccHt 
t\ gente verdadeiramente liberal mais nlguma.pon~ 
dern\UO a conducta deste governo que por tal modo .. ;- .. . . 

" . . • t - . • . 

mesmo que . lia circttmstaucias un _vida prática 
em ·quo n('stc 111nndo dr. impcrfci~õcs, em que 
o bcrn cstó. tiio misturado com o tm\1, é ncccs
sntio força do tolcrancia pnra. se colbér. rcsul-
tndos proficuos. . ·· . . . 

Admitto. quo. o no.bro depu(nd\l c os seus mni
I{Os salidnsscm, ilpOJnsscm no governo como rea
lizador. de uma obra que estavn no. seu pro
grntilmn, nos . seus deSeJOS; mns . _pergunto, con
seguido este fim . não cstarú. t\. lit>.m:dalle slllva, 
não tinhiio o direito >erfoito do a'ustar COiltas 
com. o govcrn.o, corn que~~ncnlmm compromisso 
bnno. tomado, qUI.l pelo modo p~r ~rucs~ llOtlYO 
em. todo. csto nc~oc.1o, pOl' certo uuo fo1 como 
o mtcnc1onal -lc 1slnrlor do · ensnmcnto dos ho-
meus do liberalismo? 

E, senho1·es, n\csmo cstimnndo-s.c muito o fncto~ 
rcconbocenuo-so tolln n c~ccllcncin o importnucia 
d~J~lc,_ ~umpro pl·incipdhnt:ntc ui\o · CS(JUeccr do .. 
pnne~p1o . quo uc\'e moruhsnr o facto, porqno~ 
noiui" bem, som o orincipjo o facto rcnl o Jll'O· 
ficuo não se t.lá, ó ·uma U\crn appnroncin, ó uma. 
burln. · · 

E neste facto cni quo · vós tnutv ndmii'uis a 
ncçiio bencflcu do gqv(•rno, ucssn · 1·cí•.>rnul. · foila 
em ponto tiio csscrwinl ·do rcgimcn I'l)}>l'cscntil
tiyu, nà() tendes mais quo . conshlemr scni\o o 
facto ctll si? E o modo porqtw foi praticado? 
Este nwdo nfio \'os merece considcraç.flo alguma? 
Nuo ''êdes u brecha por onde nmita cousn pôl~O 

. pass~r? N ~o. vêdes quo de . tnl nrte o. cd1ficio 
Jtl. nao esta mtncto? Por veiltürn adoptms o sys~ 
ten1t1, professais . o principio dns reformas fnccis, 
u~ sorto que mesiuo a coustihi.içii.o do estado 

" ' (, 
instituic:õcs libcmes, nii.o encerra, nuo contém 
principio algum pcnnnucnto, base nl~t.tmn csta
vel, quo tudo devo ou pódo estar tL discriç.fio 
do um impro"Tisa? l Nii.o podeis que1·~r Sl.!mollumto 
cousn, porque isto soria um desacerto, . mn dos
p~opt?S~to, o homens · <.1n intelligoucin, do Uno o 
utscn~tto dos uol.lros deputados nii.o podem querer 
taL Mns vello quo . o principio está reconhecido; 
vcuo . quo por esto modo toílus l\S roformus pos
s~vci~ se1·ilo . ~lit pod(Jl:t\õ s~r foitns pelo moi<:. or
dmal'lo o mms cXJ;lCllllo. Sun, pelo modo por quo 
CSSU. SO fez . Q SO liUpl'oYiSOU, COUI fi.S iazõeS quv 
deu o nol>tc pt<:'sidento do ~ouselho, no.da é im-

·possível de se innovar na. constituição com uma 
lei ordinarin. 

(O Sr. pm~idente totrta a occupm· a cadeil·ct.) 
Sr. presidente, eu depl()r<> que o nobro depu

tado a,qucm r.e~pondo não .explicasse bell_l: : as 

cussuo. Entretanto nuo posso deixar de ponde
r~r no nobre deputado que o que o no~ro deputado 

· dtsse tanto nesta como · na anterior sessao está 
em dh·ergcncia de outt·o honrado parlamentar · 
qüe, sem offcnücr o bom direito do nobro depu.;, 
tndó,. disse que mais se rccornmend~ como com
~etcüte orgii.o do P.artido liberal; t•ofiro-mo ao 
l5r. senador Vergucrro. Esse Sr. senador com o 
saber da expcriencill. "feita disse no senado~ ccNão 
queremos 1nais innovnçõcs, não pedimos nem re~ 
queremos mais reformas; contentamo-nos com a 

. . . ll . 

d.uvidn. a. ncçno do governo Mhava-so conrc.tndn. 
o govel'no . v.ia-so muito n1Trontildo por essa lutn, 
rwceasai'lazmmw não podia desenvolver toda o. 
ncção bendlca quo cumprio. npplicnr em bem do 
pau~. O partido quo inspirando-se do cspirito 
faccioso, saltando· desrcgrnda:mcnle ·da orbito. con
stitucional, levantava armas contra o governo, 
obrigtlvn o governo a lançat miio do todos os 

. seus iucios pnro o. defesa do est~do, o natural--: 
menta S{rucllcs (lUO njudt\rüo no · governo no sou 
cm~enho sem tlc.vida bavião do ser tnuito do . . .. 

I I 

applictlr m~ oxocuçiio d" lei, o promo\'tir 
oa possi\·cis melhot·nmcntos do quo tanto cnroce 
o pniz: em isto n grando · tarefa quo cumpria ao 
gov<.•rno executar. · · · . 
· Pot·lr.nto, so n cxtl(lricnoi~ nos demonstra, o a 

nossl\ histori~ disto tlt! t~stêtn~.mho, <tuo toda essa. 
ltttn dos pnrUllos quo tnntt"\s voz.os tom u.cabndo 
no cnmpo dn lu\tnlha com d<.>rmmamonto do snn·· 
gnu bm:tiloh·o o'llispcndio .dos dinhcil·os publicas, 
{óm pol' via elo rogt•o. priucipiadó por dt~:~cussõcs 
do pollt ica nl.>stracta, com rcformns íeitns .assim 
on · !!Ssli~lo, porõm. que l'CII.lmc~to · :po.rn, homens 
prnhcos quo tônt: alguma oxperwHcm do muudt), 
uo quusi nndn sel·vem, por~uo nhi está tambem 
o. q1.to a cxpcriencin nos d1z que a loi em si 
nl_csmn. quns~ que n}l.o ê boa nem má, n execu~ 
.;ao prnticn. o quo o tudo .•.. 

O Sn. Dunt,\. ·Rocai : ..;.._Apoiado. 

quo na lnglt\tona, paiz clnssico d~ . liberdaue, 
percorrt~ndo-so esse amalgama de lms, dos bills, 

· encontrüo~so disposições que nfi.o só por consi- · 
dcraçõcs phílosophicas · cotl\o ató mesmo polo sim- · 
.Plos bom senso parecem tiio extraordinnrias, tiio 
oxtravli.gntlÜls, tU.o fórn dns circümstanci(ls . do 
secttlo, e no entanto, são conservadas, e porquo 
a CJtccuçii.o ó sabia, · o pm·quo o povo tem ros
poito o consagra um . acatamento . sinccl'O~ um 
culto verdadeiro ti lei costumohll., tudo prospera.. 
üo puiz, a. justiça ó bem. administrada, n poliéia 
ó bom foitn1 emftm floresce n. lngln. terr.u como a 
p1·inicira ·naçuo do mundo I Não ó tamuout pa.-
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tente, Sr. presidente, que devimnos tirni· a mo
raliclndo tlcs.tes factos quo nos ensina a liossa 
historia c a historia do mundo;· a expcrieuCio. 
do casa e a expcriencio. esLrariha, que tanto so 
recommenda ?l Que devinmos · seguir os conselhos 
do Sr. senador Vergueiro: I< Bnstn do innovações, 
bnsta de reformas; haja oxecnl)fio fiel e prtitlcnte . . . . 

que no contrario são ató inconvenientes ? Pura 
que querer pôr tudo em questão? t . . 

Não corrcluirci,. Sr. presidente, sem dizer uma 
palavra em ·l·olac;üo a uma. phrnse que escapou
me no ultimo discurso, c que foi tomada não 
só pelo no ore . deputado · qtic hoje mc.J·ospondcu, 
como por unl. outro honrado membro pela mesma I 
província, que inunedintamente teve a palaúa . 
acpois de mim, como uma injuria. :\s suas pes
soas . c em geral ao seu pnrtido. 

Eu proprhtmenlê, St~ Pt:_cSidcnto, hnó Hm~ei aos 

- ' .. 
os circulos, . isto é, como o meio de npure.rcm, 
yigiurcm u fiscuHsnrcm o . facto ntó ns suns ul- . 
tilúns conscqueneins, o então occorrcn•mn dizer 
o scgninic: fazendo cu esta. considernçi\o deploro 
sobretudo quo em taes cireumstnncias até posso 
surgir n. ~ctnbtançil. odiosa do so . nttri~uir um 
tnl proccduncnto como umn gamnbn pcduln pm·n. 
pngmücut.o do. prato do lcnttlhns. · 

Não lhes disso. isto como Útim injuria; foi uma 
imagem_ talvez Pt!UCO proprin, niiQ devcndousnr 
clclln em refcrcnclll. nos nobres mol1lbros do · ar-
H ú 1 ela. quo ·. so scn uo nos a casa, que na o 

merecem essa censt\rn; \ttto. Hão n merecem pelo 
seu proceuhncnto sustentado por tnntos mmos, 
c tluJ'nnto os unos sell1 n·o pleitenriio com todo 
o ( esm cresse. uu t\'1 un nssmt o ereto. po ns 
id0us do sett vnrtido. Estou poi'ttmto longo elo 
fnzer n elh.•s proprios a npplicnçito; porém de
ploro o íncto o lnstimo quo algucm possa odio
samente fll.zê-ln pcln sua parto. 

Finnliso, Sr. presidente, dizcildo que .iiiio ouyi 
.rnzfío nlgtihüt pi·ourizidn pdô i1ollre deputado quo 
mo uomovn. do proposito de continuar t\ tfnnli
ficnr do mesmo ·modo a política 110 nctunl gnbi-

. nok. · 
· o Sr. 1\t:ono· Fx•a.n<.'o : -Sr. prosidonto, 

um inconnnotlo gravo om pessoa do minha .fn-. 
milia me privon do compnre::m· tlcstcs . ultimos 
dins · tis sessões dn cmnnrn ; por isso niio mo foi 
possível ouvir ao liourntlo membro na ses!>ITo ele 
sabbndo, quo no cnlor dn. discussão, na susten
tnção dos .seus princípios, cnteudt'U em sun go• 
nerosidnde dever dirigu-mc nlgnmn.s pnlnvrns, em 
minha 11.\tSencia, que sogtu'nmento forão injustas . . . . ' ' ~ . . - ~ 

mem ro, come a cnnw.ra ncu.bn do ouvir do sua 
proprin <leclarnçüo. Foi mesmo o honrado tloptt
tndo pelo Rio. do Jnnoiro quo, no terminar o dis
curso ~1ue acaba do pronunciar, disso quo lho 
cscnpt'tm a proposição tt quo me referi, o tí. qual 
já dous ,dos, meus i_llustros .. umi:ros r~spondôrfio. 
Entrotnmo, .s~·. prestdonto, ou uno so1 so, npoznr 

. da confissão do · honrado membro, ou do v o pres
cindi!• do llar·lht tumbi..l~n m~1~ 1:cspostn, visto CJUO 
o nobre doputndo so nno dmg10 sómonto n. il'lltn, 
mas tmuhem nos indivhluos quo pnrtilhüo comigo 
as mcsmns opiniões. 

TOMO 2. 

Não me considero collôcndo · na posição de ter 
necessidade de justificar-me pernnto a camnra ou 
pctnrttc o pàiz .Pelo comportamento . quo entendi 
llcver neste. rccmto, porquanto se nenhuma. jüs
tificnçüo eti. tivera, se . nõ.o pudesse niuito razoa
.velincntc sustentar esta posição, como aquella que 
Se presta mais ao que mo proponho, isto ó, a . . . . . . 

qtm~do disse. gue · ~nr virt~tde da situação actual 
a. mmha pos1çao. nao podta ser outra senão a da 
espeetativa. · 

O Sn. RinE!no DE A~:DnAD.~:--. Apoiado. 

O Sn. M I:: LLO Fn~xco: ~ E, senhores, quando 
um homem por mais de uma· vez tem occupado 
um assento nesta cnsn, o deste lugar tem afron
tado as irns. do poder, e tem, sem considernção 
nlguma p~rbcular, pror.nrado dt'féndcr os inte
resses do seu paiz, accusadó com ene_rgin todos 

' ' ' não prec1sa dellcs para ser promovido, aposen-
tado ou elevado, que niio cstti. em drcumstancio.s 
de mendigar um emprego qualquer, ni'iopódc caber 
as palnvr~s do honrado mcm bro qual! do ui.sso: · 
-contentao-se com u.n prnto do Iénhlhas; · 
. Stmllorcs, se ·. por ventura cu tivesse a corn~cm · 
do r,ülnr em nome o como chefe do um pnrhdo, 

.. se por: ventura ou pudesse ter· n: honra de aprc· 
scnütr-mc como · tnl diante tio pniz so nessa po
siçno combatendo. uma lei com totla · a enorgin, 
com todos ·?S Illous· rec~1rsos (.)U fosso .ató dizer, 

. c 1 o 1 1 ot esses 
publicos, como tumbem a propt•in corôo, o um 
aia depois viesse votur a favor do miulstcl'io qtH'l 
p~·o ôz essa lc.i,. sus!.cntou-n c fõ-la pnssnl'; so 

c . .l- l' np , 
talvez nlguom rnzonvolmcnto pudesse dizor qlk• 
eu me conténtat.•a com um ;pmlo de le;1tUitcc.v; 
tluo a · opiniiio quo sustento JUlgnvn-so sntisfcdtn, 
l csdo quo cu mo nprcsünliWU. contctlto, o bem 
consultados meus interesses. 

St;. presidente, ou nih.1 soi pm·q~m o honrnclo 
membro todus. as vezt•s <JUO fnlln. provoca nos 
poucos nH.'lubros quo · comtgo têm n honra de st:~u
fm·~so l\(!stes hnncos t !'!i\ o sei porque ·· ontentlo o 
honmdo membro convohiento nos sons intercss~s 
chmnnr-nos sempre pnrn tliscul)sõo.s acerbas o in· 
convenientes, tl quer conlo quo . fazer persuo.dir 
no pniz quo nlgumns vistas . menos noures nqni 
nos gttiilo I So por ;venturá o }lonrado membro 
<:sti\. convencido disto, . porqtto não tem. . n. coragem 
do o dizer fl'àllClllll(lnte'l (Apoiados.) 

O Sn .. SwXo Lom'l'o: - Ora pelo nmo1· de Dons t 
O Sn. MELLO FnÚ;co:- Insinua ~õos c som ro 

msmunçõcs, c o quo o onrm o mezn ro sompro 
fnz. Ainda bojo a cmnnrn ouvio qno o hourado 
deputado o Sr. Brotc1·o, fullnndo com n modera
ção o eritcrio q_ne ninaucm lho pôde contestai', 
foi entretanto. v10tinm tfo nobre. deputado, qnnndo 
prectu't\ndo pt·cscrutnr as intenções daquollo illu~
tre doputudo, querendo enveucnal-ali'l, perguntou
lho so . por ventura· ello não quoria tambom uma 
constituinte, c so prc::>cimlio. do. reforma do so-
·nndo t . 
· Acnso o hom-ado membro tem razões pnra nf'fir
mnr quo uqnollo illustru deputado em ulgumu occa• . 

:3 . 
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sião yn·opuzrna cs~-;ns reformas, ou dcllus fizesse 
qncstão'1 . · . . .· . 

Nilo sei, Sr. prc;;idontc, porque o1wnrado mt>m
l.J~·o jlll~:i. ijHb llc\·c com:tuntcmcntc emol~er em 
chscm;suo n cs:ms ponco~.<t quem rllc c.hmna lrucrtw;; 
por csem'tlcn, o •1uc tem a:-;scnto na casa, impon-

_1, l~·(T,,_- 1 ~ , .... ,.. 

JWOilllllcim•cm-sc ncgü dn maneil'a .qüe elle cn
trndl'l' COI\YI!IÜ!mtct · . . 

Dir&i no hünrndo membro que em zni"nhn opi-
. :- ''\ ;"" l . ~ "'\ . ·, . • ., ' . .. ~ 

uma hora c~tevc n. fnl!ur contra o vencido, in
fringindo n2-sim umo. das rcgrns <1o nosso l"l'fÜ· 
mcnto, c qnc:rcndo modelar nos.::o co111po1·tnrricnto. 

O Sn. Dwi.:u:o·Dr:.: Axm:.w.\:- Apoiado. 
O Sn. 1\:fl,;r-r.o FIL\='Cú: -Shn, ohrou iri·t'I:Ptlnr

nwnt1~, f;1ll:üt~l.o colltra. nmn lei do. lt..;tado, ~t tpml 
ni."1o t..•m remedio ~enfio cür\·m· a <'nlwra, ou l..'lltlio, 
nsnmto do 1lirnito quo · il'll\ como l'l'lll";'sentanto lln 
nac:iio, propi'lr n snn. rcvogn•:ilo. Entt•lldl) qtü~ s:lo 
mtt,; . t.'S ;H!; J>l'OYL•CU~Ül'S cÕnst:.lnÜ'S {h\. pUl'tO do 
hL)ll!'nd•J llH.!ml•ro )01'< uc 11Ôs 1Pmos uma 1·:r:.:io 
it."mos pat riiJt i-,mt•, e n nf'ccssnr.in c.omgt.1m JHtru 
mnnif0si;w nos&n.; üpiniíi•~s t•Jdn.s ns \'CZes que !:n
tvutlt-rm<Jci. •!lW t; i-.to d(' uti!itlnàa pm~a o pai?.; 

n t· ·t:i cherrada a ílt~crt~i:io tle · subir todo . .; os 
c iús ú tl'i:ntüip:trn t Pnttnciar os nhnsosdt• pockr. 
("!puimlu..; .; . · 

::it·nlJtWt~s. ltma t'Ú pal:wrn () honrado m·~mbro · 
11:lo m.Jft•ri•) !'Ol•i'tY o .ol>'c.•t:totuf' se :H'lHl em di.;-
cnssúo; limitou-se :1 proi)•)Si.;ije,:; grrncs, tl insi- · 

. mm.;tlt':> qm·r no ~ninbteriu, crlu•r :i. maioria tln 
·(~nmnrn. c a mi111, .'!IH\ o nohr0 \h.~pHta;lo niio 
qnc1· (\l' 1!1:llll'Íl':i nlgnma c~)l!SC'ntil' n . Iih~·n?ntlü 
do l'Olitll1ZJ1'·lllf.' llt':S!Il ('l\S~. eOil10 C'llti•JlÜO C'llll· 
YNlh'nte nos i .llÍ•'l'l'SS!',; ptlhlico.;: · pni· C()ll-sl' · 
guintc ~liiu tinhn t'll tJllSf•l'\"lll.'iio ~~lgnllln ··~ fnzpr 
a l'l'"}wltü tlns for~ns de m:n·, to(luvm ellh'tllh de\·er 
p~·~lir n pala\'ra l!nl'a ftt7.•'t' t•sta.:; rwrtcn,; c t'c>.7· 
pt·Jtl.H'l; ol,~wn·a~ol•s no honr:Hlo nwlllbro relntl· 
Y~\\Ht~;n.c ú ptopusit;iio qai~ dh' l'lllHtio ~m n~s-

' , :'o.:. 10 ·a,; · l:tln -rn!l. r 1 ll m tl• ~ s-
:;ue,; prccl·:lt!llh·,:, qna!lllo ~t.l tliscnt.io o voto do 
gl'!l('R~, t'Ú th"o n llonm dt! d iJ·igir 1i rmnnrj). 

' 1'\ii.\l. ll('"<'jo lln 1\Hinl'irn. nl~umil, ru•rQttiü~ o hon-
• . :"\ .• . ' .. ·~ ' " • 1 -. " • • • . .- • • 

por lllí"Hlo nlgu!ll nprt'l'inr o :il)\1 (li,:eür;;o qne ninJh\ 
n~tl fni pnblkmln,. nl!m mcsn\o lli,.;cnli1· ns pro~ 
pO~i•:\if..• _.; I{Ul~ •:·Jh: jnl_qf?H COll\'t'nÍI.' Ille pn1f~•rit ~H\ 
}lllllell n ,n· ~pt•tto tiL'. dtdn<lurn: o tpw, pol't.'lll, nno 
p•;sso ll•!tXat· p:ls:-:ar SC'tn •.~üp:u·o e quo o h!llltll.th> 
mi.•Juhl'tl ''.llt•·ll,la <}UC · n l'Jt na~iio nd llttl t• }.h'tll\' 
do 'll'l' nqndln. qne por <'IIe ItlÍ ri•tHi dl'ft•ttdida 
c~11u" tanto ealol' f' com totln a dcllit:nt:iiO de t~L'\t 
pnt ri•)ti~mo, \sto t'., :tt}HI•!Ia ~i.tnn~:lo (•m •tne; u 
podt'l' f'~; t_1~Ut I \"O siiSfit'WIH! . JeH !}11.", l!S:;t'llllt\t.•n~ 
P!'OYin.d~~~. ·s; lllal;•ta\'H }H"neell(;r n. ekt~.ul'S ~~ontr!t 
<hSpOSlt:nl'S iel"lllllHtllfüS d~l Jt!I l'~gpec.~n·tl, _l"tO t•, 
mnlllbntlo proce!l~r a n•~Y!ts quahH•·nt,:ot•;;, ~ullwntc 
.~orqn(l_ nssun m:us ftlt:llmont(' chegn.Ya nos seu:; 
1:ns ; n iio qnel'l> confrontn!' cstu com nqtwlla, na 
<Jnal !':rgnm mente, c com mnis lW0pl'iednde, . l;O 

podia d~;,cr quo trnt :&Y:t·Sú .do nlc:lllflll' o,; tm., 
~em se IlHJ.lOrtnr com os motos. 

Eltirdnnto, senhores, 2 nobre dE. )\lÜtdo l!unsn 
( . \ t.-

mcnto t\css.cs que tão escnl!dlllosmuento postorg:"n·uo 
touos os princípios, todos os direit os, torlns. ns lds. 

l~n, sel1hores, l11ú lii\o encarrego de endcosur n 
sitn:u:i\o, c n em de far.c r clo~ios nos Si'"· mii1is bros; 
mns n illillha rn;~,iio me ordonn . que tinuhc\ll uiio 
, ·cnh11 nípti sel' o ínsh:ml)CJ\to do honrndo dcpntndo , 
quo pruu 8C!l~ lins entendo qno ou c outros tlcvcmos 
' 'ir pam 1111 ni fazer opposi,:i'lo systomnticn (n.11oia· 
<los), pnm s:t!isfa::er nos i ntoro.s.~os do lJOnrndo tlopn· 
t!u1o, qnn ttll\'cz sum o quol'Ol' <lenodmhtn'\onte qum· 
quo \) pniz volto 11nrn o, estndo do nnnt·chia 110t 
quo l:tntn sn11 ~\ude mamfcstn o 11ohro dcpnlndo. 
(AllOimlvs.) O winistcrio nii.o prccisn dn minhn 

defesa, ntit) tem mesmo direito a contar com clla, 
mas llttailtlo ctl entender que cll~ proccllc bem, hei 
de o.mnnifcstnr, .o tnmbcrn se me parccúr que cllc 
so clêsvin. üo Yenludeiro caminho ú prúcedcnirtl, o 
nolnn dapubdo ncrcditc c csp<>rc CltW niio p1·cciso 
de seus cous!•lhos pr..nt o dizer deste lugar sem 11Hl 
.. • ... "t • • • • .• . • • 

devo contns no voto linc do 111inhn. proviJÍ.cia, quo 
me colto~ou neste lugar. 

O Sn. HH,o'r.c:no: -l\Iuito bem! 

O Sn .. MELLO 1-'nANr;o:- Senhores, crtío dcsncccs• 
Rnrins tnlYt:Z estas obsct'Yac.;ucs; termino portanto 
nqni, pcdinllO ao l1<.1hro dcput::ulo quo se trnnquillis~, 
11\le 1\úú proeure dc:spet·t.ur l.'Ot:crdaçõ~s dus qúacs 
ellc SL'guramonte n:tosc poderia sahir bem ..... 

O Srt. SA. y:\o Lon,\-ro:--' O;:a pelo nmor <lo Do os! I! 
Apresente o (j\iü quizer. 

O Sl:. ~IELLO Fn.\~co:-- Se fúnnos estabclücer .. 
um termo de c.:;mp~n·at:iio .... 

O St:. Rnn.:mo m.: AxnnAn.-..:- So fúrmos n 'astai.· 
co.ntus. ·· . . 

O SI!. ~h: L Lo Fta:\t'o: '- . .... vcrt't qne a sitnuçi'i:o 
presente ê muito l!10lhor do qnc flfJlH.'lla (ltlü o no-.' " ... 

O Sn. S,\Y:\•) LC~.\Tv:~O pl'ismU: é outro po\· onde 
enxerga. · · 

.......... -~... "· .. t ... ~ ..... ~. -' . - l •' 

müdo\t nm po11co, so o nobt·c tlqmtndo pt:r~leu com 
clla algm:1:1 i.tílueúcin~... · 

o St:. S;\ Y:\o.J~o!J.\ To:- !\num Uvc influl!ndn em 
t0n1po al:;mn. . 

o Sr:. ~I:::r.ho li'n:.:•co:..:... , .. se 1luo púdo bojo tlés· 
pcndul' favores, lidO ftJllhO ll:ldfi COHt issó, dqÜOl'O R . 
&itna~:\o uo lll)bro thnmtndo... · 

O S;:. S.\ ,·::;o L(.H.\l'ü:..:.. Nüo quQro u cumpui~iio 
do ilooro dc[lttlallo. 

sit,:úo. 

o St~. rt:t::o-n·E~TK:- Atl~~!içíiot 
.. n. • 1·:1 •• o · :: .. ·u. . - :. 111 c o s ll 1 

1lll1JI1Ullils •JIIii fWst:ll' de fnml' insiilnn•:ues, c . liOt' 
isso dirl'i npunas qne, so t't)lll t\ situa•::\,, ndtmt ü 
nohr·t~ tl•!p!ltlldu penlt•u a inlhkiH'ia tjHO tiuhn, ~~Isso . 
illllill't~ l't'lllll tltl p:ti7.: ::;intu·u. \"'Lll'~lll, colHO cvllcgti 
do nolll'l' tlepntado, o untla ·wms. 

E' nlllito lmtnl'lll, 81'. Pl'•'Si(h~ntc, •Pto o nobre 
th•putado di ~lpowlollc tnntns lttzt'~, du tnlltosconhc~ 
cilm:ntos t"lttno l!H.' ndlllil'lllliOs, d~, . hmtns hnhili· 
t:\t.'tll'S, OJW0!ltn• illll . drcn\o que lho ft'v:n jnstit.:a o 
üpn:de o s·~a val.w: niio tcn!tn , pois, o uohrc dL•pu
tntlo tlinl.o ll••ITur tla ref~•l'lllt\ elcilornl, n<.•tn dos d t·. 
cn\os tnuto llltllt• .• , • • · 

O Sn. S.\YXü Loll.\'l'O: - · Ntio o tenho. 

O Sn. 1\h:t.t.o FriA~co: .:.._Descanso o nobi·o depu• 
tntlo rpw hn de ter o euc;\rgo de contin ual' n rcprc· 
sontnr o pniz... . . · 

uEmoz:- Ah I A ucstlio é do 

O Su. )Im,t.o Fr:A~co :- Não ·é l)Ossivel quo o 
puiz s oja til.o ingrato que dcixolle nprO\'citnr tnnto 
tnlt'llto c ümto patriotismo. (.Muito b.:m, muito 
Ó!J iil~) . 

O Su. SAY:to Lotl.:,To: - Quct· ptw mhn intet·ccdel· 
ao f(onmw, quo t' o suprcttto disj)O~lsnclor dos cil< 
cnlns'? · 
. A disctts::;uo ficn ndindn. Lcvfnta-st3 n sessão. 
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19 
Sessão em 3 . tàc 3nnbo 

1'!\EStDBNCIA DO sn, VISCONDE DE n .. \Ei'E:\EY 

Su~úrAmo.-·Expcdicntc.c-Ordcm dó ditt -]/l<Jiçc!O 
ela mesa.-- Ji'ixaçlio ela (OJ•ça nat:al. lJtSr:liLW 

. I • •· ... I 'W .• '~ I .. ~· 

Pacca. Diú~ur~o aos !tiagal!dles 
lt'ig u<Jir·a ele .Mello. 

' ' ' presentes os· ~rs. visconde do I3acpm!•ly, Paula. 
Candido, ·,vm~cns de l\Ialtos, Gonn}.,, Fli.mry, 
'l'cixciru de Soi.tza, Carricií:o <Ío Campos,. ~Hvu ~~ti
mntiics Antonio. Cnüdii.lo, José. ~!ntluns, V to1rn . 
do l\laÚos·, I\le:td<'s. tln. Coslü, conc~9 Leal, bnr:1o 
do :Matoiln, ~Inccdo, Pacheco_ Jordüo, Dm:bosa, du 
Cunha, }..lnxcollino elo Tirito, ~allcs, l\Iartms Fct·
rci•:n, Lüiz Carlos, Luiz Arnnjo,· Truvas:>o~, Taqnos, 
'l'hct'Philo, Hiuciro da Luz, Pedreira, Pcreu:a Jorgé, . 
Horta, Souto, Hihciro de A.!nh:ndn. · 

Comparccéndo · dcpóis da cltam:Hiu os Srs. Saj·iio 
: . . ... 

llocha, Uibeil"l'• An<h:e Bastos, Paes Barrnto, Brc
. ins Paranat•nú,"l.ishoa! DiiHi d(: C:wvnlho, Etlnanlo 

' l ro . , , '/ . • . J>'' j . 1 ,, lt't·:wÇ:l, '. J. tla Cll1llHI, .tAlCill"J:lS, J!J y 1.0 v:.un-

o.Silva·S~l;:·i~~~~;;,·~: J. tl~ 'ít~cha: Si~fintl:ú, .Saraiva, 
ning:tlhiü:~s Cnstro, Bmn1ão c l\Ientlcs da AlmeiJ::r, 
i:'.'brc-sc a s~s~:i.o. . · ... 
Mello Franco, Filtsn, Jacil\tho de l\lcndoi1ça, :\a~ 
lmco, Sobral, Angelo HnmosJ Siqucim . Q,tt!_)it•oz, 
llodtígncs Silvn, Pnchcco, !hppolyto! l_.L·liao da 
<Jnulw, Pi~twirn do l\lcllo, Gowt.•s Hzbo.lro, Dan
(lcira tio :Mello, IIonl'iqucs, Cn:;ndo, Buq?~S ?\lon
tciro, Fnüsto, Augusto de Olivem:t, Antomo Carlos, 
U:trho,;n. · . .. . · . 

J.~itln n neto. iln sessão nntcecJnntc, ó nppronuln. 
·o Sn. l" S~,;cin:i\luo dtl .conta uo seguinte · 

· ~Xl'l-:Dll::!'i·n: • 

. Um ollicio do St'. Dr. Joiio P.nhnoy do Avonnr 
n\·otcro purtieipttntlo qllc se rcünt ~)01' haver cho
gmlo o '::st. ~kpntmlo u (}\tem su·b$tüuin.- Fica n 
cnm· · nc t • . . • 

Ut~ll\ l'l'pl't•SCllÍl\Çiio un. nsSOl!_!l.>lên pt:ovitycin.l. àc 
l\Iituü;-Gernc:-> subi'~ as ll•)lll('t\Çocs Jo):; ln'br!qucn·0s 
uns :nnlti:r.C";- A' i:OllllllÍS~üa de usscmbleus pro~ 
,. iucines. · · 

Um rcwtarimento do João ApoJiiunrio dos Snn
tos, pctlim\o sN'lH"c1vidoop\ um dos lugares do con-
thüw liosta enmnrn.- A mcsn. . 

Idem, d•) 1 o. tenente . da. nrn~n.dn Mmwol 1\'Iopma 
dn. Silvn, pedmdo ·n n.al~~n~uo do \HiHl püns;~o do 
lüOH. 0\ll\utlos, quo lho for!\ conc!.!dltla em lt-lJ!), n 
qnnl nfto teve ainda offcito: t~peznr (~C .so huvm; 
voriiicndo ns. quo . n outros J.Oran conccdttlus.- A 
conuuis3ilo do · pensões o. ordenados. · 

.IdDm, do. Fernando do Brit~, pccUndo ~up premio 
· por haver descoberto umn. cm~n. do u~tx~_ho mntuo 
pti.m üs classes ~ubol'iosas.- A cotmms~ao de com-
mercio, industru.l e artes. . . . 

Iclom, da conJi·nria do Snnto Antonio c S. Frnt~
cisco da villa do Tumnnduit, dn comm·cn do . Rto 

l'< nc , !H i c i . ·. - e ".c., . . 
uutorisaçuo pnra possuir em 'bens do rmz nto a. 
quantia de 20:000H, o ~cn\ ~s~im_pntn. vondi!lr um 
terreno qu.e possue.-A .cotumt~sno do fnzenda. 

O sri. \VILtm:\s DE MA-rr0s:- Sr. prcEJidonto, 
julgo do mêu dever . ínzf.Jr num pequena . roclmnn
çito relnt!ivnmento o. um ll}1ttrte quo o nohro doputntlo 
no1• S. l'anlo, o Sr •. Dr. Broto1:o, no sen díseur~o 
Ê~~~~~~~~ em 30 do mcz pt'OXlll\O pltssttdo, nttn· 

'l'rntnvo. o nobt•o dcputndo sobro o Amnzo11tt~ o 
1\futo-Gros:;o, o dizia ollo quo mstas tltws {IL'O\'m
cias oshwfio em vcsporns do vor snas mngnltlcnij 

~ 

florestas irem-se rapidamente povoando. Daminha 
cadeira. tomei a liberdade tlê dar o seguinte aparte: 
-Quem dera qun isto serenli~ussú l "'--,. .Mas Ou obre 
àeptthulo, não tendo OH V ido (:Ste llleU aparto, attri
buto-mc ·o quo ~w lê no seu discLtrso, po1· .esta. 
fónnu: cc O homn.do deputado que tem assou to na. 

~". . ·.z q. . s c ct·c:H.:ltl!_cn o c pr?~p·esso r e nos 
pronncttts da compensaçao aos ofltcwes de ma
rinha.)) Ve-sc (~UO Cll nuo podia llnr semelhante 
apnrtc: o que d•::t foi o qnu aeabo de repetit·. . 

• , • q c . me . nuue, parece quo 
eu opinava em favor tlo. artigo · da lei que l"c\·o ... a n. 
quarta pru'to do tempo de Sl'l'\'i<;.o c1uc a lei de JS50 
manda contar nn. ailtiguidnde dos.olliCi!tcs 'luc sor
~cm nas provindas do Amazonas c !\lato-Grosso. 
P!)t~t:nto,_pci.li a palavra tmic:~mentc paraJnzcr esta 
rcctllicaçuo; c peço desculpa a cnnwra ele haver-lhe 
tomado clgnm tempo ,inutilmente. · . 

· PRI:\IEIRA PARTE. DA OHDE."~I DO DlA 

ELlo:IÇÃO DA :IlESA. 

Pi·csitTcntc (GO ccdnln!>). 
Sr. visconde uc Buepcnuy, 53 votos . 

St·. Barbosa, ·l!J vc•to:;. 

lo St.Jc;·t.Jtm·.io (G2 cctlulns). 

2o t-::co·elm'io (!.:1 cctlui~s}. 

Sr; \ViH;ens, ;)3 votos. 

So S..:cJ·eta;·io (G7 cctlulns). 
·Sr. Bc;numlcs de Gou,·en, ·ll ,:otos. 

. . . . 
.to S~IcJ"elm·io (67 cctlulas). 

Sr. l\Iendcs dn Costa, :JU votos. 

ConlhúrL i1. 2n dis•~n;;s:to dn propo;;ln do gow~rno . 
iixando n for<;n n:wnl })nxn. o nuno Huuncciro do 
1S.Ol7 o lK~. 'l'rata-so do nrt-. ·1°, ~nja discuss:io 
tcou at uu a na scssao nn ccct 011 c. 
o · S1•. :u:~.·u n.d(\o :....., Sr. prcsidéntc, nii:o füi 

cednmcnte pnrn cntmnlmr-mo ncs:m tHscussiio poli-
. i.icaquc ücstes ultimo~ tlins t.cm occ11pado u ilHtm

t;:1o lia cmunrn, nem t:to pouco para oxnminar o.-'. 
dosmandos ·e cnos da politica do governo, que cu 
tomei a pnlt\\'l'll nesta o~:ctlsiito. N:i.o, mcu.s stmho
res I Outm ó a turcf:t do tJnc mo vou occttpn r. gor 
11uüs do uma vez ton h o demonstrado ns tentlonr.w~ 
1>Cl.'lJiwsas do s~m~l111w~o po!Hk_n, o.:;_snus (':;\J:wJu· 
monto~, contrmhcçvos c fultl~ do Sll1Cêrtdmlc, o nssnn 
justif!cmlo n~pposiçiío quclhe faço. . . 

. HoJe, porem, quo se truta do c~ogtr dn nos;;a. 
ntllictn. e dcsYentumdn populnçuo um sncrificio do 
snnguc1 ::;ú tlcsto usstuupto preterido c devo occupnr
mo. l::iim, ocllnpar-mc-hei dPllfl cx.clnsivamento, o 
npenus ililo perderei ·~· ?Ccasiüo pn.ra d:;r l\1111'1. brc,:o 
respos ta no nobre lliHHstt·o dos neg~c10~ ?st.rnngcl• 
r os, o n ttm memiJro da camHnt ntalicltt que lw. 

1 :'t • ~ o. . • '.a ( • ~· ·, ••• - • 

mvidas couti·a o. dost:omcdida. a · insulttmto nottt 
do cncarrcgnclo dos ue~ociosdn. Ing1u~orra~ 

Scnhorús, o nobre lmilisLro da marmita 1:os podo 
31000 rnm·inhciros ~nrn. gual'n~çfio d?s n.ossos_ na
vios do guerra em cu·cmllsümcms ordmnnus, o ~.>,000 
pnra omc:,;mo íhn em circumstnncins ext.ruotdiuarias, 
Bognntlo f{\ru. dt•crdndo ~1ns luis do fixn~üo d~ for~ns 
do mnr dos nn1ws uní.ol'wrcs. Entendo, porem, quo 
o uo8Bo primo!L'o dov~1· u mmltt~·mucntc i•cfloc.tir sei 
O O:ltllllll do pm~ pOl'llllttU I}UO O ll\ÇUlllOS ~)U8Sfil.' vot· 
el"!t{) tilo pmwso Stll'l'ificio . Pt'fl; porgtmhn·c1 n. S. Ex.: 
tumlvs. vós bm11 Clllculutlo n ponlJt do }Jomolls <1UO 
UCUUÜIUOS do sotl'l'ol'? 'l'olltlOS lHJll~l\tlU llt\~ COIISO 
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quenc.ias que esta perda ~os ~1a <!c ~eccssarinmcn~~ 
ac::l.i'tctnr ao mcnosncstc5 pnmmros annos? Julgat:; 
pQ~ ventUra ~J_UC CSS:l vopul.n.~flo l}U? par~cin dcscn
'\'()lVE!r-se no htoral e mtenor do 1~npcno se con
serva nctüalmente nas mcsma.s conclt•;ocs em que se 
achava no principio _do anuo pnssat~o? 1\Ic parece 

. · • · • õ ' .:l mxur de cnsar 
· dh;ersnmdrite; e quando o .1zesse ahi está n remen
da llistoria das dcnlstttçõcs feitas pelo cholera..clcsdc 
o meiado. do nnno que findou, para convengl'r t~ to~ os 

, • ' "' .·1 n : o ula ~no nao c o 
mesmo que era quando se· cluboron a ultima lei de 

. fixur:'io de força::; . . 
O SB. FrmmmA DE MELLo :-0 cholcra lias tem · 

lenulo 200,CJOO almas pelo inonos. 
O SI!. Fr.A:mio : ,...- Ainda ns noticias Ultima-

. mente clwrrnclas .nos derão a triste certeza de que 
o centro tfc minha província c o Rio Gnmde .do 
Norte csliió sendo assolados por aqucllc ilagello 
cxt~rminador ; . mesmo ns proyinci~s do Sttl . nuo 
se achão de · todo lhrcs t.ielle. E p01s é quando o · 
llrnzil se vê n bnl.ço,s com um ~io formida~cl in}-
tni"O e quun • •·· c . l 
grruuic dcsfalquí', q~te o nobre tüinistt·o da n!a
rinlw nos Ycm pcdtr a mesma força quo pedtra 
nos annos do prosperidade, c cnt . que o paiz 1lo-
roseta. · · 

. Creio, senhores, que estas reflexões são de tanta 
· itn}lOrtancia, que não poueriüo ~cr despre:mdus sem 

<IUú rlnhi . n•snllnsscm as ma1s .dowrosns conse· 
qucncJns. • com c ~~ o, concc {! . os vo
tussemos . n força peutdn pelo uobrc mmtstro, onde 
tiraria ellc homens pam preenchê-lu 1 Certamente 
que inauditas ,·iolencias teriào de !1PP~rcccl'. Se" 
rir~ mistet· lm·ar de novo n desolaçnu a casa tlú 
dúsgrn•.;mlo, quo ainda so nchn sob n. in~tn·ess:"i~ 
th)s hnrrores enusnuos pelo choleru, q uiJ no quast 
totla sua fmntlin snccuwbir, po.rn nrmncar-sc-lho 
st>n 1Hhrí, tnln•z seu ttnico nrrimo, nfim <lo com· 
pl<·lm·-so n forca }ll'<lilin pelo nobre ministro 1 l 

O Sn. 'fA\Jtil:,; :- Qunl ó o contingc:_ntc 1lecessn· 
- • • \ ' \ • • '\ • • ' ' ' t 

hOUlllÜS. 

O Sn. Bn.4..~I'l:to :-Eu h\ chcgnr.::-i. Heccio por· 
tnnto, scnho1·cs, ou nnt~\S tenho todn certczn de 
qun t\!Jill' c sen o resn 1H o, se ncco<.Hillos no 
üumnro t!(l ftll'l.'n n:n-nl qne o nobi·e íuillisll'o (;~ige, 
e por isso ,nego o meu voto no r.rt. 1 o do lJl'llJCL'lo 
que St' dtscntl'. · . . 

Poróm diz o hourntlo rlcputndo pcln Bnhin que 
aeah:t d•' !IH' 1lr.l' o npnrt<:>, que n for<::t.Pl'rlidn ufio 
tem dt• '.'l'l' precndntlt\ em snn totnhdarl•J , mns 
unknll\l'lltl.' 11n pnrte 1}110 restn n comtHetnr, sl'
gnnllo n Hxar~ii.o fcitn uns nnnos nntol'inl·t•s : no 
ciu~ r('~p.ond~rei quo nindn nssim n rnziio tlntla 
por ::,. 1-.x. o con tm-produ•~entt', por•}UC s·~ sem 
pl'CE'nt:her-sc IH]lH'llc unmcro, o St'n·iço ord!nnl'io, 
e mesmo cxtrnordinnrio, tem sido feito, ê üYidcnte . 
que nenhum moth·o existe qnc justiftqnc , nns 
actnncs Circmn:::tancias do pni7., n cxigcncin qttc nos 
fn~ o twl.lro ministro da mnriuhn., cxigencin e;stn. 
que tnnto muis inadmisshel se torna qunntt' vai 
nn::!mcntnr ns ntliic~úPs o vcxam·~s com quo jú 
lnfn n nossa popnln~tio. · . 

Consta or YOlltU\'à ( nc (\ nossa mnrit lm de 
g11errn tcn ::a deixado do prestar importantes c va
liosos f\Cr\'Íços por falta de homens? Nilo ê pelo 
contrnrio . ecrto que se dez ·navios se consenão 
df!Snrmudos .não icl\1 sitlo por fnltn de tripuhu;ilo, 
:pot·(·m unicttmcntc porque o gowrno assim o julga 
con\·etticnte '? Para que pois exigir-se . tlo infeliz 

· po,·o brnzileiro novos s:tcrilicios do snngue ? Se
~thorcs, sorin uma crneldado se votns~etnos por 
smnclhnntc pt'tlido: seria umt\ ilngl·tlllto viola~ilo 
do nosso mnntlnto. . . . 

. Aqui permit tn-tnu o nohro ministro (plo lhe per
gunto, qunl c! n. base qüo . tom S. Ex. nuoptndo 
pUl'!l ll distrilmi•;ào do l'l!Crulnmonto UC lllfil'lll}H\? 

Se olho pnm os · quadros junto~ nos rclatorio.s do 
unno pássndo e deste anno :VOJO quo possmndo 
as proviúcias elo Rio de Janeiro, Bahüt,, Pcrnurn
utlco, Parú, Alügôás, Sünta Cntharina o Hw Grande 
do Sul uma populrttiio nüll'itima ·de quarenta l!lil 

· e tantos indi\'iduos, oi'ecrutuntcrtto é ncllas fotto 
com uma dos )l'O or ·ão cxtràOl'<.linaria doYidn ao 
mo~ o smgtt ar por que çstt\ feita a rcspcc iva lS
tribüi'.'iio: .noto po~· exemplo . 9.ne uma provínCia 
quo tom G,OUO halntuntcs mnntlmos concorre pura 
u nrmaun com o mesmo numero de recrutas uo 
nt~ue a que apenas possue. 2, 00. Ora, lsto e 
inú1uo, e pm· isso cu quizcra que S. Ex. n'le 
dêsse n razão por quo julga dever manter tão 
odiosa •1mmto fuiwsta despror>or~ão~ · 
· Tnmllcm .perguntarei a :::;, Ex., porque não se 
dignou dar ao co1'po _legislativo algumas i;1forma
t;õ~s sobre ns pcsqmzas que fEz, c resultntlos quo 
obt•~Yú a respeito das nccusaçocs quo o nnno pas· 
sado se fizerão nesta casa contra as pessoas en
curregadns do fornccimcüto para n nossa esquadra. 
na oeeasião em que se d.iri~itn no Paraguay ? 

Creio ue S. Ex; ha do connr ue taes nccusa õcs 
orno ao gmYüs que nho po tão fkar no csque~ 

.cimento do ·governo, c entretanto nbrc-sc n sessão 
deste mmo c o nobre ministro nem · SCI]UCl' unia. 

alrt\Ta disse sobre tal ol.l'cctc, no seu relntorio 
nm• a lü~smo nn pnrtc on e trntn os ct·nncs quo 
forão commcttidos, como se .niio . deva mcrcc~r a 
attençilo dos t·eprescntnntes do piüz o modo per 

· ·tw forno tmtndos os nossos soldados do . mar 
naque a m u 11. cxpc 1ção. 

.Hestn maneirn. não procedeu por certo em caso 
ilh,ntico o sovorno inglvz, como :::1. Ex. hn do saber: 
e pois deseJava ser informado so foi · exucto, como 
desta trihunn. sn disse, que os uossos marinheiros. 
ft,rfio alimentados com gen<'ros podres c cnboçns do 
~uni\'tn·n em lngm· dé toucinho, e so af]nelltJs · que 
pnra isso concorreriio forão devidntncnto punidos. 

Bmn '\'o o nobre ministro quo so assumptos táes 
11iio forem clucidados, os mesmos abusos poueráõ 
ser tc~uotillos .com p;rn\'O detrimento dn moralidade 
ud1Úinlstrati\'n. c <.lo stH'\'i ·o ublico. Assim • ois 
agmmlo ns suns informa~~õcs. ·. . . . . . . . 

)lens scnhot'cs, so o (}llO cu tonho dtto aqut a 
respeito da dci.•t·etn~iio dus for~as de mnr na quan
ti•laclo t uo o 1 obl'(' ministro cxiuo ê Ut'l a ,•crd e 
t:>m.relnt•àt) ao estudo cu uossn })O}m1açiio, tumbcm 

. m1o tléixa dú o ser considerando-se n mnteria do
haixo do }lllllto de vista concernente nos nossos 
nctuncs recursos fhm11ceiros, e ainda mais por este 
nwti\'O ui:io posso , ·otar pulo artigo quo se dis-
cute. . · · 

.E' sabhlo quo temos um deficit, d!)vido aos es
hanjümonlos tio nlinisterio, c que toda a ccrtozn 
hn tlc quo ello tcudC1 o. uugmoutcu·,sc : o l::ir. mi- . 
uistro da fn?.Clldn pede-nos n elevação dqs · im~ 
postos soh1'c n lnYonra e n crcnçiio de mnis (IUtros, 
uiic) obstnntc o miscro estado em quo se uchi'io ns 
cl:lssos luhoriosns: c pois, sendo cstn n n•)ssn si
tnn~iio, SL'l'Ú. }ll'UdCnlc que, [\ despeitO · Uelln, COD· 
tinue111os a votar a mcsm:l. Jotçn e dcspczns que 
decreta ,·ni110S nos annos felizes e prospc1·os ? Creio 
q uc . niio. A lôm de que, se o horizonte int.crnn
ciúnal n!\o nmeaça l'onascn couti·n nós, pois que, 
s0gnn~lo !ll)S disse n fullu. do . throno, nos ach_n-

' \ •• flo • • "t 

hnvcmo~ de itnptir sncrificios :\. nossa população 
pnm snsh'nhw osso npparnto 11nvnl quo o nobre 
ministro t•xigc '! :::>o se tratasse do vingnl' n honra 
nneionn l ultrajada, ou no menos S? · o uosso es
ttll1o fossü o .iucsmo dos quatro ulhmos nnnos, .so 
niio nos nchussel\10<\ em· frcnto <lo uma gmndccnso 
Jinnnet•il·n, eu votnrin. PL'l:t. força pedida~ porque, 
('111 \lol'a opposieioui~ttt, nuncn .negarei . no governo, 
tpttll•JH('i' <llHl cllo S('Ji:l., os ml'J.Os do governar o do 
lll't)\t•gt'l' n .sociedn~o: porón~ occorr~ndo o quo . 
ncn hu. tle. (hzl'r, St'l'll\ parn nmn nm crm1o dolesn
t!Olll-;l'WIIL't:.l SJ nilo votasse, como yot.o, coutm n 
pn1plH>tH que se discute. 
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. O .Sn. llhNISTno nos NJ;:Goczo:: EsTn,\.NGII.mOs : 

esse fttncci~nnliSnio appnrnt.osp que parecia querer · 
trarrur o ptui. · . · . · . 

N'a sessão de 8 dó Julho {Jor';'lal de 11 desse 
mez) tratou-se dn ·reformo. judicintia do meu nobre 
collega na deputüçuo, é o Sr. ministro da ju:.;tiça, 
c creio qt}c a cm!._lnra s~ ha de létnbrarqn~ pr·oce-

O Sn. BnANnXo : - ~'nço esta dcclaraçiio, meus 
senhores, ·porque não quero vm~nú· os louros quo 
portcncc:m n out~·os. Tenho csiauo em opposição, e . ' .;· . . ' 

con[cssando quo tenho sido mn opposic10'listi:\ · 
lenl, quo não lnnt;o mão 1lc. mr.ios qun não cs-

·-Pôde ser. . . . 
O Sn. Biüt-:i~xo : ....:. Digo diante dos meus nobrc.s 

c!'llcgns, c do pniz itltüiro ..... nuncn. apoiei o mhtistc· 
no n.ctun.l, porque scmprô dcscQnflci dcllo. ~np
posto quo visse entro os ministros alguns homc11s 
cujn cnJ.lncidnd~ muito ·respeito, nunca pude deixar 
de nutrir n mms profuntln dcsconlinnçn do qüo cllcs 

tejiio nos cstylos. para p1·ofligar 11 · murcha do 

I. governo, qttc n:'í<.l im·cctivo n niunuelll, quu vou 
aos documentos cscriptos pnrn licÍ.les deduzir os 
meus .nrguü1cnios. Era vois justo que fizesse esta. 
rechlllH'içii.o pnrn que o nobre ministro nilo de-
duzisse <lo meu silencio a pretençiio de usurpar 
a glorio. do qttom quer quo tellt sustentado e 

se ro unhão n .rcnlisnr um >lnno omir.ioso c fntnl 
s pu Icils. 1 N't n c~, o o cmpb n o mos rnr se 

. êU tt~nho ou niio rnziLo. Os pl'imoil·os ctfoitos dn nu
mínistmçiio do nctual gnbinoto jõ. pl'incipiii.o n np-

nt·ccer, os outros virno de ois. · . . 
Não con•,·inlln entretanto qno cu pnssnsse por um 

estouvndo, por um desses oppósie~onistas por de
mais exnltndos c ~no não gunrdi'io e ' c:nn opposi
ç.no os. dcYitlos }Imites~ Foi nest.o , , que me 
declarei na. sosss.o uo 18<>-í. Apontm·e1 :''l untas o us 
jornncs po.ra u nouro minislt'O vcrificur so quizcr. 
No principio desta sessão · frnncnmcnto disso quo 
atR.cnrio. o ministorio nos sons netos udministrn
tivos, ~nas qne n. respeito . d~ sun politi.:a, tendo 
ello fctto um progrnmmn dourado (}tiO mo fazia 
rocordnr o '\'Orso do poctn. latino-Nova s(Jél~lol·wn 
nascittw . o1·do# espcmrin pela oxccuçiio dus pro
messas uclle contidns, protestando ont.rctn.uto quo 
apenas mo convencesse de que tal programmtt . nt'io 
pt'lssnvn de. 11mn piluln ln.nçndn. ao pniz, estuda . 
na ostncndá fazendo ;~ 1nnis decidida opposição. 
Assim pratiquei, tnnto qtte ntt sessíio ele 12 do 
Mnio, tt·ntnüdO"SO do orça.monb do impm•io, com
bati o miuístcdo ; na sossuo do H. de J.unha , · 

· •, · · m '· i lo 7 tis .u-
tindo-so os iiogocios extet•iores, ataqUei quunlo 
cabia em 'minllns fOl'Çns fi politicn. do govorno,no 
Rio cla Pratn; doclm·ei-a intcmpesLivo., qunliii
cnndo-n como uma verdadeira uuorrn~üi:o elo · to(los . 
os principios da s.ii diploúwcin. Tomando n :pnlnvrn 
no orçalllento da guerra, na sessão quo fo1 publi
cada n'o Jomal do ditt lü de Jnnho censurei do 
novo • o!i netos a.dministrr,tivos do gabineto. No 
,Tontal de 7 do Julho ncha~so publicada a sessi'io 
do 4 dosso mez, na. qun1, trutundo-sl' do orçamento 
du fnzenda, proilignei quanto cru J.lOSsivoL .quanto 
a minhn intolligoncia mo permittut, os csbanjn
Ulontos quo já su lluvüo nos dinheiros publiüos, e 

ülogindo n politica .ilo ministcrio.... . . 
O . Sn. 'Mt~IsTno 'nos Ni;:nocws Es'i"nA.~oEmos :--
ns t'lgúi'll t}UO cs umos I cracs es t co 1m ,c . 

. O Sn. Dn.\~D:\o: -Ignoi'o so c;;ü\o ou não libe
l'n<'S, porque não sei ninut\ qunl o t\ politiea do 
r " · · · ,,., •. · · :o nclln neto:> ti! o con-

trul'io:-:, tiio oppo,;tos nns no,.; outros, de nntw·czn 
tão diversa, que niio posso dl! mmwit·a nlgumn 
snhcr qunl o cs,;n politira; o (!tWnpcnns soi ó que o 
.ministm·io quer vivl'r. (Risadas.) . . . ·. . 

Tc1tllo ns."ill\ respondido, Sr. pre,;hlentc, no trecho 
. final do · discm;c;o do honntdo ministro, n cmnnra 

mo pennHth·í~ que l'U rouuu ulgtm:; úlinutos d~ sun. 
uUenc;ti:o pnrn uur tumbom .un~tt pc«tncna. .respostn 
no nobro senador púln provmcin ilns Alngoas, quo 
tu\·o occusiiio tlo nprcciar em .sentido contrni'io 
t\qttollo om quo cu apreciei ncstn. Cltsa n nota do 
Sr. Jcruinhntn dirigida no nohro tnini..;tro tlos no· 
gocios c:;trmlguiroe. . . 

Disse cs,;o nobre sonndür: « Acho nccossnr10 quo 
nu cnmnrn dGs deputados o 110 senado lwjiio vozes 
quo instiguem() gllYCrno, quo csmerillwm os seu~ 
uctos qnanto no exterior, qüo ol.)l'i._ucm n chognr a 
melhor execução dos scn:; dovoros ; emquunto porém 
uppnrcccr uas cnmurns cssú oxplosno lisongeadorn, 
tu.ln~;: or .... tmisnda ou romovidn elo 1\\Csmo go-
vemo, llHl.xime qtmmlo veJO aepo1s (c ns os uums
tros renderem seus ugradecimclitos, uigo quo us 
cousus niio vi'io ben1. ,, · · 

Não é possivol; senhores, qnc uu deixe do fnzer 
nlgum rcpnro sobl'o cstns exp,·c:::sõc:s lunçud~s _na 
outra cumnrn pelo uo!Jro scnndo1.· t\ quo mo rchro, o 
a rnziio ó n seg uinto. · 

No tliu 23 do Mnio qnnndo mo foi pol'mittido ox~ 
plicnr-mo n t·osocito dn rospostl\ ti. fal\n do tlu'ono, 
manifestei ncstô recinto n profunda intlignnçuo quo 
me huvia cnnsn.do !\ leiturn da notn do 7 do l\Iuryo 
dirigida no n()bro minh;lt·b do estrnngoit·os . Jlelo 
oücarrcgnd0 dos ucgocios dn G n\-Drctanlm sob r o · 
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-n rrprcssrro ,l.:J lrnficÓ, o C'nlào. cstn rn.n~.nrn, dé 
quem niio t;ra dll CSJWrtn· oatrn consn, npnt•m com 
cnthusiasiilu tudo qu:tuto em . dcsa!-!gTn \'O da uossn. 
indepondcndn t~ naeiDllnlh\mle uil'émlillas eu tivti 
ot:cnsi:lr.t de dlzcr .cuntra c·S$<l noüt insolente do mi-
nistro.> hrit:mnil'Ll, · · 

9r::t; tt•lHlO~SC p:uisntlO 
I :::; . ( I t.: · . \. ~ ~ I 

scn~hltl lHl.~L ucllo::; termu;:;, pnrccn q no 'tlti;: In n~nr 
1tn1 t•=-ti~tllfl. soln·e w·H, que nos qui~ neoimnr de 
f:~ltos ({L• .';inceritlatle ~m nossas jtl,:.tns utanife:-iüt-

. ~ • ....: t_.. t . !S . ... . :.> ·C. • c. .. c. • ~ .. ) . .. • 

~rihnúa lhe rc.~pontlo que ::::d prcztll' a min.ha .t!igni
t:adc, c que. ü·utlo, como tenho, a consetencta de 
que o gO\'(•rno <lo il1ún p:)iz tem cmprrgntlo·.o:; mni.:; 
adi\·t~S e;f,·,r;:os para a reprc;;:;il·J uó tralico (t11lnia-

· dos11.n:Tl f't•rü-tctt ccrtmm-ute qne, ·por . uú•rns eim- . 
YCnic•nt·i:1 ~-; <lo oppo:>il.:iin, tl,~ ::colllú•t't'. c' Sf! · l':•t:t \'<.'1'~ 
Ilude <, tl•.' ix:t:'ist~ tle aitaml'nie proic:)tnl' contra as 
(·Xpi'L'i>~la•; in,;okntc; e HIIH.'fl'•;:Hlora.-; tlo ministro 
in~lez. Pl'oreti:t assim' qncnl Pllenr:w 'us con~a::; de 
onlrom' •tlÚ ; m:1s· :wmcno., st•j:i jtt~,t•)> c t! isto o 

· . (Jltt~ ecl't:lll:i:ntl' u:\o ftli o t!ohn~ st'nmlnr. Oppo.::içio~ 
• . - :o- • • • • • ' 

SE(iU~DA PAKL't; DA OHDE:\I DO DIA 

l'l:t'l' l·:~:,:o 110 ~n. · 1 •t-:t·e·r.\ no t·.\cc.\ 

En!m t'lll ;.tis~n,;!'iin . 11 llll!'L't'l'l' l!n~ <'llllllllt"s'ie>s 
reuuitla.; tk t't\lt"titHi•;t1o P jtü;tic;n l'l'ilitillnl, _;.;ohw 
o prut't•sso t·rillw . <'111 itl\" (i 111lltH'n ll jus! ic:n, i:.l 
rt!o, :tl~'.m tlt• i.lllll'o.;, n lll'igatlt•iro ref•.ll'ltl:lllo Mn-

. noel ,lo:tcptim l'into Paeen; i.li•pntatlb th•ln pro-
vinda da Baliin. · 

o .St•. ::\It.ip.:Úllui.es ca~t:ro: .;..-..Nunca sup
puz, Sr: l?i·e~i~leutt', lJ.tw fo::.~c t:io ft•cnntlo o.nrt. ~S 
du cons l.!ttuçao ·do Hnperw, tlando nnsclll!L'IIlo 
n tlill't'r(•JÜc:> t}twstõe:> com opiniue~ tuo tlivcl':':l.$ ; 
seja cl)mo ftir, nssignci-111e C.Ollt restric~õcs no pa
recer 1 úe :,;e disentt~. o Lendo assigundo com rc . .;-
ne~~oc~ o parcc.er o t'l'úCll o pe us no rc:> uepa

tudos lllCllll>ros das coJJ i mi:>sÕt•s I't.Hmi<las do consH
htit;i'io e do ju->Liça criminal, de ·qne ftiço parto, 
devo manifes t-ar o meu pi:'usnmcnt-o. · . · • 

Sq'mrt:i-lllL', l:3r. prósidentc, o l>C'pnro-mo dos ll'lt\ltS 
nol.Jrll -~ eollogns 11tcn1bru~ dn~ commissuo:> reunidas, 
C}lWlllO Ú primcim parto tlo p[lt'úCÜl', somente nas 
pnlR\'l'ns- por ct·imo de falsiLinrle; ~ t<:r-rne-hin 
separado .da nwsnm stwto dos meus honrmlos col
l ogns so tivcssPm cnncluitlo. o. parecer com n pn
lavm ~ t•stcllionato-'-; tcr·mu-hia scparntlo nindn 
do,; hotumlos tlepntndos momllros dns coümiissues 
ronnitlns tlo con::;titni•;ilo· o do j\tsti•:-n criminal se 

conclni.~sctri ·com ns pn.ln.vrn3.....,. por pcrjurio ~: c . 
l';om dttddn ~cparat'-UH;J ~ llin dós 111cus nobres col- · 
h•t!:t-:> ment hros da:-; commis:;ues l'Qmtitlús de con-
stit ll i~uo c tlo j ust.i~n c rim inul t>c ti\'c:>scm eon
c!IIÍdu com ns 1>nlnvra.> ~por _pm:jill'io, 1'0l' ·es-

.tcllir-'uato c por falsidntle. · . . · · 
K iio se . t.nila, ~r. H~csidCntc do invcstignr qunl . .· . . . . 

<.:t. ' J &. • ' 

cinllo; t-stn qne:-ltiio tendo sido dc:5cnvol vida. títo 
hri'llHllllL'lllelltu, 1\nO é aflllCll:t ·ele ' IJ.Ue 110.5 ÜCVC~ 

(al>'oiacll)s); ~c~?!ll~:mt1~-nw_ t.!o.:;. n~úus 

duit\~-. qutült~. {~ ÍJtimch·n parte do · p:m.:cc1·; com 
:B palrt.Yras- por f~lsid:itlc, -jú se Yô que niio 
qui;r, () w~ll\ prdmitlo cntrnr na . qucsluo lln. qun.
lilicnt;i'\() <lo delic.to, cntcmlentlo como entendo que 
C':4a . canw.ra u:io é juiz de pronuncia. (Apoia-
dos ) · · 

:5cpnro·mo tnmbcm dos · honrados membros dns 
connnis,;iles l'tiuilidas llc. con:;titüit;üo · c de justit;:l 
criminal, quanto :'t ti~ i'<:dm pnrto tlo parecer que 
se di:;cute, em t?<l:.ts ~:; sua:; · pnl~n·as: t< Seja 

. preso, ::nlyo o d1rc1to a finnc;a. ll .No · cx:uuc <lo ~. 
· · , · , · · tlo á con::idenw:io <le.,;ta 

c:m1:lra, se so eutcm\(·riio as commissões tlc con
. s1.ílu:riio c de jn ... li',.'a criminal, ü achúrilo pro\·ntlo 

o cr~mc de _!'nh~tlalle_ ou q~uüq.m~r ot~tn~, a ~OI~-

çno-: (( continiw ~o . l>t:o~es!;o >i, do me=-m~ 
ou cohw se tttlmsst~lll provados totlos (H 
<'~}lüdlicndo;; nu' pnmmlcia snumcttid:l. no . ' . . . - ' ~ .. 

. adut:;,;,~m ctiuw' nlgt;n; !H'<'V:Hlo; · ~· 
E' deste mo<lo, i::ir. pr._<hlrnti~, . que cntm1llo n 

tlispo-;it,::io do nrt. 2~ 1la constituição do impcrio; 
ileht Íi.'lllOS . podt'rcs parn mni:;, St·. presitlt.'nLt', c 
tll'lll paí'a. · menos; estn eumni·n tiiio tem por lei . 
ulgnmn, c nem ziútle ter~ sem lei. c;-:vrcss~, ~c
guntlo a sua natm·c;.:a de corpo pohllco, Jttns
tlil't;tio pai·rt onll'IIIU' que c:mtiuúo o p1·oe~Hso do 
tlopnlado 1n·omtnd*lo dctcr.minnntlo o crime . cm 

. qno jul~r. o dntmt:ülo incm·so. :K'i\o somo,:; júizc~~ 
lll'lll. trilltmnl de 'nstit;a1 pani su.-;tcntur ou rc\'O· 
gm· }H'onnm~tns, n i.'l'nm o-n;s. t r . . t n l'on-s 1-
t tti<.:lio: <<No jni7.0 do:> crime», cujn nccns:tçi'io não 
JWrt<' llt'O :'t cmnnra dos tlcput.ndos, nccu~ .. r:í. o pro~ 
t•nrndor lll\ col'i)a ,(1 sol.Jt•rimin nnciónal. " Com o 

. 11rt. · ., < a cons t -m~ao ~ cmons ro 111te · cs .n cn
llHil'n ilii.u potll•ndo nccu::mr c neni dl•crctnr uceu~ 
snr~I:'II.'S tio spn:; m~mu\·os,- tntilhcm não pólio do
ü·•·min:n· o erit.n.c e1~1 que jttl~a .1) Utli?Ut~Hhl in.curso, 
por•[IW n. tjitahhctu:aq tlt> uehct() llllporl:tna um 
tlc«:l'dq tio nccl\:'lll:iio. . 

o quo 'llit:, Sr. }.ll't'SitlPntc, n constitnit.;iio no nrt .. ~..S? 
Vt·jltlllos : <' :5o nlgum senntlur ou tlcpntndo f<h' /wo
nnncintlo ilwm·so,· po1·qno n lttmliflcaçuo do · tle. it\to 
lruporwr·i~ lllll t!vcn•to uo nccusnçiio. .. . . . . 

o qtw diz, tir. IH'l'sitlcntti, a C(lllStitul\:ÍO no nrt. 
28 '! \'l'jnmos: 11 ::;o nl~mn scnn,Jor ou dt•putndo fór 
prouundntln, o jttiz, suspúütlemlo t.odo o ulteriol' 
procL'dimcuto, tlnró. contn á sua respectivo. cnmnru, 
n trunl dc;ci.dini siJ •> ll)·uc.:ssso clet\e cm1Nmuw Ol~ 
nao_. etc.» Qtlc 1) pt·ocesso continnú ·ou niTo, ó uni
c~mcutc o quo. dcY~u~os o potle.nws tlocidir. Nt~o 
pude haver d1spos1çao mms . snnples, nem nuus 
clurn. · · 

.· ' . , . ) 

cntn, quo so nrgun\cntc sobre quul o c-rimo commet
tido pelos infdizes envolvtlios nosto desgraçado 
pl'occsso quo nos occ.upa : nuts questionar-so sobro 
o modo, LHl como · estn. cmun.ra <love enunciar- so 
sobl'o o In·ocpgso submcitido no sou cx.mne, ó no 

· repnro, o o <lUO ntlmiro. . · · • · . 
D.eei<Ündo simplesmente qtw o ·processo continue, 

n camtwn dos St·s. doputndos intorvóm ou procedo 
ilos dclictos dos mombros dostn cn.sn · como corpo 
p\1Htico; so a c~uHO.l'n dos Srs. deputndos decidir 
qüc o pi·ocússo continuo nostn ou nnquolln qunli~ 
ticnçilo, <lcsignnudo ou dot.ortninmulo o crimo em 
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< L ) 

sustent:mdo pronnncins ? . .· · .. . · 
A constitui~ão taxa a fé oiiuc podem chcgnr nossos 

poderc~s, nas dl'cunstnncia!> em que nos achamos ; 
mas em p:u;lc alguma; Sr~ pi'csi<lcntc, ef>tauclecc o. 

· scganda hypolhcsc, consiclcrnnclo a cmnm·a dos de
putados jniz de pron.uncia, on tl'il>ttnal de just.i~.:::t 
para sustentar on revogar .:::>romtncias. 

(11a ·um apm·te). 
Quo n cnnwt~n dos Srs. deputados ó consillcruda 

corpo politir:o docidimlo quo continue on niio o pro
cesso do de utado >rontmcindo isto se rova Co)!JI 

o at·t. 2cl da constituição, c foi mtilicudo no urt. 170 
do cmlígo elo proccss0, uns palnuns-rcsoh·cr quo 
. continue o pl'L1Ccsso. . · 

· O Jcnsamonto •la uellcs nc cousitll'rilo a cn- · 
n1ara dos tlepntados simples corpo pnlitico csl:"\ 
tumhcm lirmado na lei d~ 10 de úntuln·o rlc 1&.~7, 
Uppliert\·e} · nos Crimes ülll qur. podem illCOl'rer OS 
de ut:Hlos sómcnt~ na 1nrto rclat va ao r(wcsso 
nccnsntorio c ta SClltcnr;n, .éxclmdn a parto l a de-
lntnda c tlt•crc.,to da :lccüsat.:iio. · . ·. . · 

Acho nn. lctm . dó nrt. ~S dn. constitni<,::\o con
si<lC't'mln esin. camnrn cúmb corpo }lolitko, vejo. 
rnlificntlo t' sto mesmo Pl'llStiinento no art. 170 •lo 
codigo do processo ; c se 1liio ó üpp!icnYCl a lei do 
15 de Out.ubro de 1827 nos delictos •ttH' podúm com
mottor ós dl'pntmlos nn parte rcluti\'H. á ch'.•nnnda 
o decreto d(l nccu.sn<,:ilo c1tu~ importa q mesmo c1nc 
u prontmcia, em qllo se fun<liio os honrndos mc-in
bros dns commissõcs llc constitui~;:\o c Justi•:l\ eri~ 
minnl am considemr esta c.amnrn 'niz ou tl'ihunnl 

. de pl'ozmncin ? 
<t Quem p(!do o 1nni::< 11útle o nHmos, n dizem. o" 

honru,lo,; me>mhros· dnl'l connni"sõl!s rcm!itln:< Se . ". .. ' . 

. ' . . . . 
· de npro':citut o prindpió pnra -o senador quo fór 

pronnncw.do. 
O senador qnc incorro. om l.i.m crime qm'!lquct• é 

ju1gullt:J t\ Yista dn prommcia do juiz umnicipttl, 
uno tem a~;cü fâ.vor , um juiz que lhe modifiqtw n. 
pwntinciu antês de ser jnlgudo; · c por que rnzão o 
dcputuclo ho. .ele tct· . melhor sorte c nc o· sennclor? 

Ora, sendo igunc~ as condiçõo.,, se nii.o sltp(idor ú 
do scnadm·, dc,·e stóir da cumara para o sanado o 
processo do · dcputàdo; c.oin a pronuncia pmn do 
Juiz municipal. E se não tem mcrcdmento algum 
juridico n. qnnlific;:u)to do áinw nesta cmltnl'll, pnra 
que alterar a pronunciado jniz n\lmicipal eom us. 
pllln.Hns-pot· crime do falsidade?! . . . 

Por que razfio as noht'es conúni~"ucs, ns3}tn {;nmo 
ftirlto a po11to de ttn•uilicar o dr.licto, hlteratlllo n 
pronuncin, tamhcm niio dcclarú:r1io o grúo d~L pcnn. 
em quü julg:ir~io incurso o <le!Httadu pronunciado'!! 

O Sn. ~L\r..\I.n:\t·:s C.tS1'Jtn :-,.Tem-sá dito tnnlns 
cousa:; tjuc cl\ niio ctll\'itl• fnzr.\' e.sta simph•s P'?!'- · 

. \ , ' • • ..... .. ' l . -

sõe . .; reunidas. 
O Sn. ZAnünus :-Ka pronuncia uiio se qunli-

11cao grúo. 
O Sr:. :U.ü:.\r.ll:\E:> C.\.s1'z:o :-Se n;; cmmili.;siJcs 

a1tetúriio a pronuncia lllll.' cqnitlmle eju:,:;\it;a JHlrn. 
quo o llepui::lln u:'ío ~olih~ssc iuais tl(l que dv,·i:~ por 
t:mtós crimes; por ü'}uíc1:ulc e. jn~~n~n. pnra IJHC o 
1lepntn~1? uiiQ so!l're3.:.:c no gt·ún ~lut:dnw 1lo yrhnc 
do falsH~ntlP, por cxvmJ~lo, tlcvcnnde~?et· ato m,m·
rnr o gr.w tla penn; as~ml CL)ll\0 cspt't'thcou .o cn1:1e 
con.tml!tt itlo st'lll kr pr~llcrcs lcgiiC~ ~:mi •le;;ngnn-lo. 

1-..Heonlrnremos dttlu:uhtnclcs SL•l'Hls· qunutlo se 
trntnrd::t · voht•;iio elo pttrecer. . · · 

l\Iuitlls que •ptün\m n. contin~üt~fio do tn·?~~sso, 
\ 'i \ •í\ ' o I '"• -

impondo~llwpcrpt'lno esqnechncnlo, t:tmhem !Jôdo todos qlH' o J. wn(·esso rnntinuo. U p:ir .. ct.'l' CtlC('I'l':t 
nltl't"m' n pronuncia nllcrnl.Jdo·a como cútrndm·. Por . cst:1s tliJlieul nth' s, IJiUllilknmltl o th•lielo e Üt'svinn-
<'Sl::t regra o. deputntlo }n·ommdallo iloi· . t.~rhnc t~o tlo•st' l1as lclrns do nrL :~8 clt\ constitui.;iio do im-
furto nó fôro wnnmun, pot.lrl'iu Sl'l' pt'Oil\lllein<lo Ilt'l'io. . . . . . . . 
nestn cnnim't\ por 11rimc lic roubo; c que principio .J:'~ se \'f.o, Sr. presitlcnle, qun l'L'conhe~o l~llns 
l'C""lllni'in nestu chso '! 1 O j niz que tl'm poderrs }J:trn qn~l:1tues ·mui! o di\'üi'!';US: t1 ~tücstiio solm~ o dl'hdiJ; 
Jafrror crimes ~rnws, de nwrte, por cxt•mpln, }HW oll tlcHdM eomnlctthlos, c o nuHlo pot'•}Uü n c::tn~n.rn. 
1sso mcsl\10 ô mcompot<-ntc num jnlgnr os crinw;; · dovc (;nnneitn:-se, ti\' c.onftll'liÜtlnd•~ eo11t o mt. ~~da 
l('vcs (aiwiadcJs); de l'crin~mtt~ ~s simpll\3, por C'Xt'lll - constitui~:ilti. Nilo qttt'l'O l.lisentir, nem \\l('t'\\\'O~vc-
!Jlo, tk-;do '{HO a h1i nutot·lsnntlo.o pam umn rousn, l't'i 11:1 qttestii<_> lle «fllill SPja o .llelidt> F"l~mlellido, 
uiio o mtton . .;on pnrn on!rn.. . . <! qw•sttio mmto vasta 'IIIO dev1n ~er 111)\\ldn•ln h\, 

Quem pódn o llltli~ m1o · pútln o menos, cm ng- uo. fc\rq compl't0ntl', como. deve ser · h"<Ül\tlll no 
sumpto, on mntcrll\ tlo jltl'isllit;lto cidl •m criminnl; Sl•tuulo. · 
~. 1>ois, do~nppm·oce o. unico urgmnento nm (}tW ~c rc Quo sPjn preso, salvo o direit.•l ele lialll:n. n Sc-
fnndii.o o:.; ht)ut·mlr:~ membros dns commiss0rs t•cu- uhot'és, em regru ti. enmam dcreru1 csprrn1· .<Jno so 

. nidns pa1·a n.ttemrcm n rn·ommcia tla deputado ill'o- . -... tl.'fllll.·re:S~O ,;1_1wisii\> do tlqmt.mlo }J:U'fl. se lhe dar n 
cessado. . · õiTlmr.:Un::prtsiiu~mr -:~ c.:m~ ~u..p.:<:!.sm· cst•: _ 

Trn.tnndQ-so do con1petcndn, ó sempre fn1~o o . pnrcct'!'· <lu t11~sde .u~: ot't!L•m de pr~snn, ~em lh?s~r 
·. J?rincipio ~nv_9cudo p~lo::; nollt'es d~pu!:.~los iucm~m..,s reqnc_rHta, c so o d epnhulo ~n-onut~ctndo ü \'Cl' n mf~-

• . ..... ,. . • . 1:" i " "" · ; ,o: · , - , • . • l ~ • • - a 
tiça crfminal. recusnrcm, podorn. Sl'l' preso sem m:1is ordem dcstn. 

Sr. prcsiüentc, volto nindn t\ lcitmu do l.ll't. 28 da cuillUra. . 
constitttiçi\o do iníporio parn cotnlwtcr o. jmrccDr rel'trtmto nos lionrndos memhl'os ·rlns comlnissõcs 
dr..s nobres commissõe;; dú constiLui·~ilo o de justiça l'I~Utlit7ns, so · nestns pnhn'l'às « salvo h ·eito :\ · 
criminal, qmmto ú qualificnç.no do crime. << ~e íianr:o., 1: cstt~ coneeuitla on niio n flnn. · Ncs· 
nlgum senador ou deputado. fôr pronttl.lcimlo, ojui!' · tns .l)nlrinns (( snlvo o tliroito ti flnn•:a 11, C• .t~bhiu
suspemlendo todo o ulter1or procetlunonto, clnnL . clils com ns uUinms dn primeira parto do parecer, 
coutl\ ti ~un rospccti\'n camara, a qual dccidirít so o cslnr:'l cnvol\'ido o pensmnento du. lirmçn conccdidn, 
pi·ocosso do\·o continuar . on nüo, etc. ,, Art. ~~8 dn o~t tuo ~ômcnto se dndnr~ que o dl'pt~tmlo l)rom!u-
constituiçfio. Qnut ó o tilct·ecimonto jnridico dn qua- cwdo pudo rcqtlcl·u-ln '! l!..sh\ claro, luto . lm tluv1du 
lificnt~iio do (~l'imo nostn cnmnm '? lulportn. ul~um:t. nlgumn, qno n cninnrn ni\o concolln !lnnçn, tíio s{>• 
conso.? 1 So nlguum cousl\ ilül'lodu, porque uno hu uwnto duelara quo o deputado IJódo l'ú<jtteror o quo 
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lhe será concedida se estiver no cnso de se ·lh'a 
poder dai• ou concoder. . ·. . . ' . 

Mas quem eleve conce.cl~r n. fin~ç~? :Esta c amara? . 
N~o. E so lh'a ncg~r .o JUlZ . munt~tpal que pronun
ciou o deputado, n~w poclcn(~O .dc.txnr . do a negar_, . 
porque · o pt"onunc1ou em crnno mnfiançavel, esta 

• 1 do ri são uno sendo este o onsmncnto . 
dns. cmrimissõos. E podem n · cnmnrn 1m por no JlllZ 
quo po1· força ·co!lceda n . :fiança, PÇll'9'llll n ~::nli1nm. 
entendeu ser o ·cnme afinnçnvel ?· O Jmz que se cur-

. -, dhantc ordem em ne(Tocw uc é pura-
mente do suas ntt.til.lmções, scrtn· menos <o que 
esclivão ~lcsta cmnnrn, registrando ·ou lnvrnndo o 

· termo dn. fianc;:a. · . . · . · ·. ·. · 
.. Nãó sei como sn h ir do tnllabyrintho, sendo nttri

buto cssPncinl do juiz deeidit-so por si, c niio por · 
. i~fJucncin .de podei' ~lgum. E poi'~nnto complic~o 

mndn mms a qucstao estns pnlavrns-salyo o (h-. 
rcito tL fiança. . . . . . . . · 

Em condus'ão, senhores (nem cu posso ser Jiíruso 
ncst~ matcrin), tenho dit_o guanto_c . bastante ,Para 

. cxphént· a,; mmhas rcsincçoes; nao espero inum-
l ~ ' . . ... ;- • " 17tlülll .. 

Ju fot este um gnmde pnnl~gw_quc_ n consh~u~
. ç:lo concedeu ao llcputudo, c nttó JlOtlü n· este pnn
]egio além·, para· arrogür-sc esta cnmnm attribui· 
~ões dt:l p•)tll'l' judiciluio .s · · · · 

· converta em tdl.lunnl de justiça. 
<:) Sr. l.·' .t:.:;ucix•a. uo . ::.-.toüo:....,... Sr. presi

dente', questiio l}Üo ora se agi tu, nesta cnsa é .tiio im, 
pottnntc, chamn n attcnçuo dos Srs. ·deputados de 
uma mnnc.ira tal; que cu espero uiio sómcntc que n 
UÍSCUSSii.O ,que . SODl'e cllH Vai YCl'SR\' . Seja 1\. lilnis 
l<mgn, nnuti,; esdnrcchln, n mc:tis P.rofunda, que se 
l>Ossa dn1· em semelhante nssmnpto; mns tnmbcm 
quccstn ciunnrn, nttcndcndo ao~ direitos do · nm 
t.lcputn.do cujtt· sorh1 em pnrte de · nó~ dl'p<>lldi.~, . pela~ · 
m:mcii'a. ort nc cnl!nramos o proccssú que so lhe fez, 
niio t•nccrt\l. n < 1~cussno senao l c · · · · 

· n todos o~ •n·nllores l1uo p~tli.riio n palavra sobre. n 
· mnterin ; é tH:cessnrii.\ que' o publico conlwçn (jtle 

11iio . trntnmos de Md:u· n. discussão de scnwlhm1te 
ordt'Jil, ma~ · w·t~umos n tmpo nu 1 • 
tnmcnto llH'l'et~c . 
. Antes, pol'~·ni; uo eutrnr JHl tnntt'riu, devo dii:er 
que lllttito me sorprehcmlctt o haver o nobre <1cpu
tnllo pcln Daltir\, t!ÚC me precedeu, fnllndo contra n 
priun.'Í rü ~:oudus:io do ptu·ecer dtts co1nmisslies 
rutmhiils tle_• conslilui..,:iio o <lo juiitiçn crhúinnl que 
ng(ll'l\ Sl' dist·ute; }Hll't}lli\ltlo, cmhom ti\'esse o 
nohn~ dcpulntlu .tl.ssigiUHlo . o · parecer com l'l'l;tric· 
ções, rmrt•ccn-mo í[nc cllo tinhn. dito n nlgtlt'lll quo 
súmtmh.l se opporin üo pnreccl' JH\ sua terceira cou
clnstlu, i~ to l\ u:t parll' em ti LIC determina ntt{UC o 
depul:.ulu fo:;,;c pl;l>so, sal\"•> o tlireito ú 1huwn, nn. 
fót·tila de il(JSsus leis cl'imintws ; mas . quo cúncor
un.va CIU t\.IUÜS it.,; uut_rns conclusões ... 
· O Sn . . l\fA<ULii:\I::S O.I.STitO :- Appello p:u;a o pi70 .. 
prio relntot'. . .· ·. . · 

O Sit. Fit:tnÚru. m:.: l\h:LLO :-Pot.lerci estnr eh-
. cr c-t r cllcxüo 

sem quçrcr Lh\r-lhe maior dt'SL~n\·olvimcnto. 
. . Sr. pt;e.,;itlentc, . il'nta-sc do cxrituinnr qunl . ti it 
ii'ltcrprdn~:1o •jltc só devo dar no nrt. ~~::l .. do. .consti
tui~,~uo sobre n mat.cri:t que nos · oceupn. Esse nrtigo 
diz : <t So algum t!cpntado on scnntlor fur promlil
ciudo, o juiz, suspendendo todo o ulterior procedi
m onto, dnt·:'t couta . ú smlrespectivu cnmnru, n qünl 
decidil'tí. se o pl'ocesso devo contimuir, e o membro · 
ser oa n ih.1 s\lspci'!SO do exurcicio tlú suas func~:üc:;. lJ 
~\lguns Srs. tleput!ldo:;tt'nn ontcutlido lllú.l u t~umurn. 
dó.,; dl•pllladc•8, em virtude destu nrhgo, sólncnto 
tem do. fL~ll ~CÍt,JUUl' cu1ú~ corpo politi~o · e liiio l'~lllo 
poder Jmhcmrw; c. tlalu dcdnZL'm quo elln muea-

monte pó(le dccfn1;ar se devo ott não continuar o . 
processo feito ao deputado, e nunca entrar ·no mi~ 
nncioso exame dc.ste parn o fim de declarar se n 
pronuncia está bem ou mal dnda, se o crime devia 

. ou lJ.ÜO ser classificado em tal .ou tal artigo do nosso 
cochgo crinünal. se o juiz do processo é óü ilão com
p.:Jtcntc. c se o processo está ou não nullo. Eu 
porem pergun ar01 aos no r c ::; , • 
pensüo, quncs as ~nzõcs .e~l- que se funrli'io J?m:a. 
adoptnrcm semelhante opmmo, quando a conshttu• 
çiio ó concebida em .termo~ tão gcrnc:5. que nii<? 
n nn e nen mm c 1 · . · 
regra de direito que onde a lei não distingue, não · 
podemo.:; distinguir? . · . . 

A constituição se .cxprime em t~rmos tüo à&i!plos, 
·.o pri vilcgio . gnc ella ~l:\ á cnmura. sobre questõi:is 
desta ordem c tão extenso, ém. vistn do modo por · 
gue se cxprimc, que em verdade cu não sei como 
linyerá nlgucm que queirn diminuir esse privilegio, 
como h:wcrú uma mão sacrilega quo . se atreva 
a tentar r.ontra cllc~ · 

.Alérn desta razão, Sr. presidente, deduZida · da. 
letrn da cQnstituição, outra nindn. deduzo do fim 
. or quo , .i - - ' . -
vilegió. A constituição qniz dar li camnrn dôs depu
tados todos os in cios pnru pode': . sttstentat~ a sua . 
dignidade, conservar nsua indcpendencin o defen- · 
< Cl SU .• 1. • • . • - • , 

nqtnittirmo;; cxccpções no privilegio da · cnmarn, 
pode acontecer que llHll'chnndo de exccpção em cx-
ccpçiio; de so hisma em sophismn, .. c por .nssim 

. lZCl' < C }ll CCl ICI . . . . ' • , , "' , . S-1flFt-,-..i'tífi'!lln· - - - -
poli to tal que n cxistencin dn cmnnrn dos deputados 
niio possn ser defendida . pf}la mesma camnra, comó . 
quer n constitui~;üo. · . · · . . . 

. Snnhorcs, diminuh'l. como . ó a minhn autoridade 
nestn nuttcrin, scjn~mc licito npoinr-mc na . úpi-, 
niiió de um jurisconsulto muito · notn.vel que com
mentou n. constituiçiio ingleza. J3lnckst.onc, nos 
sêus connr.cntarios sobro a legislação ingleza, 
n0s · diz que, l?e~·guntanclo a· cnmara dos lords. n 
um dos altos JUizes da Inglnterrn qunl era n cx
tünsiio don prl\'ilegiOs du.s enmnrns, rcSJlondêra. 

. cs o em nome c 0( os os · ·, -
havia lei algtun:t que os cstaucloccssiJ; quo não 
t'm c<istmnc quo os juizes marcassem . <ls privi· 
lc i os ~ln sn crio r côrtc do .· pntlnmento, c que á · 

collcgns que tü1o era cos ume. nos etn:J?OS · u.n -
riorcs o dcterminai·em · os juizes os prh•tlegios da. 
superior cOrto do pnrlnmcnto, e conscguintomcnte 
quO n tleternünnção o conheCimento desses pri
vilogios pertonccn1 nos lords do pnrlnmcnto.e niio 
nos juizes. ,, E o mesmo ·mackstonc, dnndo a 
rnztio de~sf}o opiniilo, nccresccnta : << .Com c1lei.to, 
so os pnvllcgws do pntlnmento ~1ve~sem . s1do 
fixados . e regulados, e coü1 t~xchtst\O ue qun.lquer 
otth·o J?rivilegio 9no n_ilo tivesse sido de~mdo u 
dctenmnndo, scnu fncll no poder executtyo cxa• 
mimu• nlguns cusos novos, e · crcnr nssnn um 
prl'lex.to pam ntncnt• os membros do purlnmento 
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que fosgom sons ndvCl'sm·ios e ylo~nl' n lihc1:umle 
do _pnrl.nmcnto. Porlan~o, n d1~pudade e mdc
pcndcncw. das. duns cmnnrns ficao nltnmr.nlto pt·e" 
scnndas; fic:mdo indefinidos os sens _ privil•:gios. · >J 

O nobt·~ ctcputndo que tne precedeu, tratan.do 
. dn n~at_9nn, chsso-nos com o~ Mcento dn nwwr 

- -
c~·o. poder JUdi.ciario, !!1ns po. er poli~ico, e con-
scgumtemcnto . que nao P!ldla oxarilli:HU' o pro
cesso, reformar a ptonunc1a, como pretcndc.)H as 

\ . . 
pre .nntito nttcnto no discurso do nouro di'ptündo, · 
niio ·d quo cllc th•cssc do algnn~ modo d•)mons
ttnd!) a sua prüpos1ção. O nobl'C dcput(\(.lo limi
tou-se ·a apenas apresentar duas. c~mSldetnçües: tt 
1 a, que so _acaso a camo.ra dcc1chssn que n pl'o
nunein dada no. _ prt>ccsso niio dc'dn ter · todo o 
sPu cfl'l~ito, . ou que devia ser recluzídr.. n tacs ·c 
1.~CS 1.Cl'l\lOS, O ÜCpUtndo Yinha !1. tCl' Ulll }ll'l\'1· 
l.;gio qno n{io tinim o senador, porr1uo o }H'OC•~sso 
deste entrava logo cln julgamento sem mais dis-
cnssiio; :!a, quo lravia dit1iculdade prlllica na 

·. maneira (1C yotur, visto quo uns Srs •. dl'pntndoc; 
qucrii\o . que o . cdmc. em qu~ o, dúp~tmlo deye s~r 
prommc~ado fosse o de pcquno, outros o tlc fm
sidnde, e 01itros o. de cstdllonntu. Seuhores, rt n-

( -~. .· 

. . . 
quando se trata elos crimc.3 incUviduncs commct
tidos pelos sonn<lores, miiiistros c· sccreüirios tlc 
c.;tndo, conselheiro~ ele estado-; o mcmbtos da 
fatnilia imperial; coúto juiz d<llll'onuncia em tacs 
crhncs, clle n:colhc as liroYas, ouve testemunhas, 
interroga os ·róos c dú sn!i decisão, sujcitrmllo a 

' ..... - . • •• o • - • •' o • 

~ento, o seriado attcndc á defc::<a c accusaçno 8os 
· ré•)S, c condomua-os. ott ahsolvc, CII!_plicl!nttoa lei · 

ao facto que .f,tz objccto da nccusn<:no .. htn outras ..... ·- .·. . ., .· :"\. '"\ 

· bilidudc dos ministros. de eshúlo. a émliura dos 
deputados é quem pronuncia c .o súnudo é qüciu 
julga, sendo para ... notar-5o que neste caso ha 
uma· cspccialidnd'); n r.n.marn dt)S d~putudos é o 
juiz da pronnncin, . e é tmnhe:m parte accn-;adorn.. · 
Em nccc.;;saria · estn. ospccialidadc, poflquc d(> con
ti:nrío esses ·gn:mdes funccionarios do e;;iado tuTo 
poderHio ser devidamente ·· nccu:;ados c julgado.:; 

I se não houvcs"c úm poder da mais elevada . je
i'atcl~iu (}UO fi SL'tl l'CSptJito fO';St' O juiz tb pt·o~ 

I 
illlllCltl. . . . . . . . . . . 

· Pelo que i'cspciia port'•m UiHcrim,'S inuivhhutc~ 

I elo d('pntnt1o, n cnaHirr.. nno ·tem es~a faculdadü 
accusadora que !;e <lá no~ crittir:s thl l't'SlJ0lL~· 
hili(bdc dos ministros e secrd:ll'io.; de i.•"t-ado, 

. ~ · ~· . . • ... ~ ,. . 
neste raso, ~l'jn·n10 licito dcstruit· os .diJUS Uiíkos • 
!lrgnm<'lltos . ~ptc o nobre dcpntndo s e tlignou of-
fcrceel' <'t considct nçüo desta cmnnm . . 

'1 ' ' •·• '· · · is o c UP os s•: 
vii'i:\C. a ftca't· r.om 1ilcno~ · privi L·gio fJl!e 
putiHlos, não ent:onlro nclle nl•nhtnn funda-

. lnentf", · por.ptnnto o nrt. 28 da c•msiilnit;iio 
dit n 'spciw t:mto :w$ semulorcs C•))J•ont>s lk.ptl· 
üulos: (~ j[t no RllllO de ,U3-13 n Cl1l'l!-'l'a li•)!; ~rs, S1\· · 
lHu!ores trn.ton de oxmmtmr se Üc\·w ou nao r.un
tinnnr o processo que so Unhn tcito por moth·os 
J)olit i cós nos Srs, soündores Alonl'nr, Veq~ndro e 
l•'eijó. Por conscqucncia, os scmvlores n:1o Jicúr:1o 
nem polli:io. f!cnr com menos gnrnntin~ cl.o , c1ue 
nquellns que tem cs deputndos. l~u;mto a Ültll<:lll-

. ' · rõi.o ·lln u ::ncsmn uo vrino totl 
os ditts nesta <'llStt ; quando so lllll't!St.'lWl . mu:~ 
qucstiio qnal•Incr, o!Terccom-so entcmdas ~H1 m1igo, 
modi!lrn"5<' o p~·nsunwn~o llessn.s c<iWiltlns; uns 

· co a e onttos ont,·n: ('lltl· ' tnntn ·~ 
1iwneir:1. u(.'la qunl, 1111. fórmn llo rl·ginhmto, so tlevl' 
pi'OCl'tlet· (-.. vótn.çuo dR~ emcndns, a atlent;üo qne n 
cili\inrn presta, indo 1sto faz. com qno o n~sul-
1nt1o dossn \·otut:iio UÜO seja UlH :\USHl'tlO, 1-'or YCll" 
turn, se n tamarn tlt'cidisso qt\ü o twitne era de 
ptn:.inrio, o n~o tle . faisitlade ou estyiliou:~to, t-.n se 
mHSSl' l!lll enmc com outro, htww nqm algmnn 
llillicttltlnth:, algum mhth·o pimt rcpl'l-'V<~rmos as 
c.ollclu~ ut.'i> do pnrccer 'l De modo neuhnm. . 
· .Assim, os dt)!IS unicos nrgmnentos tJlW o >J O~)l'O 
tlcputmlo npresctHott, sem llemonstt·n1· n. prüposi<:ilo 
qUl\ . L'lle l•mittio .<'om todos c1s si ;~llnt•s ti·~ con
·dc~~iio, do que u cnmnrn nostn. (}ncst:lo túlo pi'ocede 
cvmo podct; jmlicinril), mns sim como potlt'r poli
fico, t •:•m cnhhlo por tertn ú Yistn. <lo qtte tenho . ,. 
dito. · · · 

E' po-r.jnt .on niio J\ cnntnm nestn cnso podi.'r ju-
. didario 'l' Enti.mtlo quo ê, e quo mio pólio doixnr 
do s0-lo, A l!Ossa constituit,~tio ú vcr·dtula quo csl-1-
u olocon uatro Jodcros üistinctos no osindo t' tw 
sü.o ns •Jotlcrcs modoi·mlor , logtslativü, I'Xecn 1v9 
c judicittt·io; nins qu:mtlo no mt. H)l tt·a ton d(l 
poi.lttr judiciurio, olln .dis~e clm·a c cxpt·es~a\tl (!ll
to (1\.tl' osso poder senn mdopC'nd<mtc, HH1IS quo 
sônwnto podcrin. julgur nos cnsos L' pol n r.:,mul. 
quo tlcton ninassem ns leis. · 

Ora, o que YC'll!OS nós nn. nossa consi.iiui~il.o qllu 
dova considei'nr-se UllHt eXC('p~i\o a <•stu nrUgtl '! 
Vemos que ús vozes os dons ·rmuos do pOlkl' 
lt~gislüth·o, o. l~nmnm tlns SJ:s. llPpttl.ndos o o si.' · 
mlllo, j nlgtio conj nnctmnente, o outras Vói:os se 
.IJU mdu tll<,'litt~. Assim o. st•Jwdo é podt'l: j ndidndn, 
(auto JHU'ft a l'li'OlltnH·.ut como pllrn. o JUignHtcul•), 

'J'l!)IO. ~?~ 

sn(~ffo' . 
órn, pm•gnntn. cu, f}HIJ!l\ exerce . scmi~lllnnÍt'S 

fnnr.\-iles é c•n u:io potler jníliciario? Em lJll" s·~ dis
tingtwm os podei'\.'" t'onfcrhlos ú \-' ll\llt'tl'H tio pl!d<'l' 
dn um jniz qnalttnt'r qne l'Ct'übe dt'!mndns, qne ns 
julga pro~cdl'n(cs, e qtt('. piJr tiru. pt·onnllt.:itl on uiio 
o tl::> tnmcuHlo, conforme se convem~·~ ou nao tlc sun 
t.·.rimilwlithttle ? A eamara o~n·n Lln úws:Hu nwn0irn. 
por l'Oú5eguinto é tnmht'lll potlct· jnllicim;iü. 

· O S1:. S!:~cEüu Qrúnor.: ~ Pam t';;so ~:aso cspt~ 
cinl. 

O Sn. Fwn:wx I •l.:: i\h:LLfJ : - St'nltói·rlO, tmat-se 
queritlo negar ítemHt:t'U o podm· (JUC lhe e•nqw~e 
((t\. Cllirar Uü Cúllht' CHII('IltO C CX{(!Jit' da, Jll'tllliiiiCUt 

P!'~ft!l'idn. c.o11irn nlgnnt tle seus ~uómb'os pnr~t JllO· 
tlthen-ln remo cnt tmd~· t· eon\·,·nwntt', 0 11 eont .. !'llh• 
as l 'L'!!:I'HS dt\ jusli~n. d :l. rn~uo e do dit·t'ito, a tl,•[.:nn-
do·so'·,ltll' a wnstii ni ~·iio tmlpl'l1gn n pn!ann -· lh·d
llir - ,o ono se dla C'lÜcndcsse <]UC n t'HIHnra era 
poc cr JlH teHll'll' se ('\'h St'l'\'IC t ta p :1 :l\'1'!1 - Jlll~ 

~Hl', - eomo a mais proptht e signill.entiYn tk s nag 
llltl'lli'Ót\S . 

Est~ nrgmn~mto porélll ,1 inÚ•il·nmc•1ito despido th) 
m(mor fttntlmu<mi o, ,·, fmr..o quanto pútln sur, por- · 
t}UtUllo se olhnnHos pm·a ns nos~:ns le1 ,; (\o prot:üSS•) 
nhi \'I..'!'Pmo~ muitas '\' 0Z!'S applivatln nojn1gt~.ll1l'Htn 
lk1s jtdr.cs n pnlarm- <led.>iio-, o niugünm dirl't 
quo t:·llo? clmulo trt9~ llecisi)('s tlei:üio Lle ser jnizcs , 
mas L'Hl-ldtttks pohtte.ns. 

A énllliWI\ pormittini qnc on apr<)S01Üü estes m·
tigos niiu tnnto pnrn son osclnr1~dliwnto, ptH'qtw n 
ct1nl!tl'H, quasi toda t'nlUi-lOsta di) Hlllgisil'ntlns c jn-

•1 
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. ' . ' ' ' ' . 
Ro~uint{\: 11 Dn decisão do juiz de paz quo obriga a. 
tí'rmo do hem vi':er, do segurança, ou apresentar 
lll~tRaporlo, hBvoru. recurw sem sus )CUSIW para a 

. ' ' . . ~~-

u\z ilo pil~ quo obrigO:. ou não ob~iga o denunciado 
á priAilo, ou quo concede. ou dcnesa a fiança, ha
vorl\ f('C\\f$0 8Cl~l SUS}lCUSÜO p~ra. O J~i~_ de direito.u 

. No nrt. 2{17 so dtz: <I Da dec1sao do JUlt. do paz nos 
erlmos quo niio lho compete julgar, haver~ recurso 
pnt·n os jurados: nus. outros par~ ,!lS JUn.ta.s de 
pP.z. )) No art. 299 se diZ: t1 Da dcc1sao do JUIZ de 
paz, ·que julga perdiu.a. n qu~nt?n nftançnda pelo 
ré o, hn recurso para o Jtuz de dlrolto. >> . 

Podt>r-M-hn di~er quo estes artigos niio dizem 
\'e~pcito ainda no jplgamentó final. ~u porém il·ei 
. - , ' ' . 
eisõcs da: rolnçiio poder-se•ha. recorrer por meio 
do re,·istn para o tribunal compe!cnto. >1, • 

No art. ~17, fallando das sessoes. do Jllry, se d1z . ' ·- . . . . . . . . -
todos os procossos que estivcrcw coillpetantemente 
preparados; preferindo sempre nos julgat1len-
tos, etc. >> · · . . . 

Ora, as . decisões das relações c dos jurys são 
vol'dadt>iros j ulgnmcntos, o por conseguinto do · 
nosso codigo do processo e de outras llluitas leis 
que on . poderia cítur resulta quo a pnlnvrn- de- . 
cisão - tem nos nossos dier.ionarios c nas nossas 
leis a mesma acet\pçiio que tem n palavra -'j•.dga-
n:ento; · . · . · . 

Sonhorcs, . dep(Jis de mostrar que nenhuma lhni
tnçi\o ó imposta t\ canuu·a no exame c dedsüo dos 
pt·occssos intent(\dos contra um de seus membros, 
cu direi quo so a c!unara decidisse o contrario, ella 
l'liío poderia doixnr do sor nccmmdt\ tle leviandn.de, 
de ter obrado som conhecimento de caus1:1.~ som u 
coúscio!wia que devo havol· em touns ns suas de-
cisões. , 

Por ventura, Sr. resident.e, quando nos trAta~ 
mos o ocu 1r M um processo ove ou nao con 1-
nuar, e ser um dc~utnao preso ou niio, não temos 
o direito do c"nmmnr .esse processo minuciosu
ménto, e de estender osso exame a todos as suus 
partes, como ã competüncia dojuiz, t\ 111ancira por 
que este apreciou. o facto, ás circumsta"1ciusdcssa 
nprcciaçfio, paro. sabermos se o c.rimo foi bom ou 
mnl clussiflcndo ?. Sem duvida quo sim; porque do 
contrario pl'lde muito hem o deputado ser preso 
quando doYin doixn.r do . o ser; por conseguinte .. 
pnru (plu t\ cnm:w!t niio. dô um voto scn\ conscien
cln, . htW do\·o doixm· de outrnr no exumo do pro.
cesso. tiUpponluunos a hypotbcso de tlllO um depu· 

.nunca 
tado. 

ao primeiro 

Si". presidentG, a camarn me pcrmittirã. que, con
tinuando nessa. discussão, .eu trate de. r13solver al
gumas outra.s objecções que se têln feito sobre essa. 
materia, e que sem d'!lvida hão de ~er aptesenta.das 
nesta casa com ma1s desenvolvlÍnento; Tem•SI} 
dito que a camara ·modificando à pronuncia dada. 
no p~occsso ·que .no~ c;>cc?pa vai óffen~et a. inde~e~
dcncta do poeler JUdlclarlo, e faz uma. m;una. ao JUll;; 
municipal que nclle intervéio. ·· . 

J n o r 1n .q , ·. · · 
pertence. O juiz municipal classitlca. o mesmo fact~ 
como tendo produúdo ·. tres crimes; a camara dos 
deputados, porém, usando · do direito quo tem ~G 
aprccmr es e a<; , c 
ser classificado como causa ae um só crime, e re
forma nesse sentido a. decisão do juiz municipal; 
em que faz inju1ia a esse juiz·? · 

Senhores, nós niio somos os unicos que entende-· 
mos ser de grande. neccsshladc a indcpcndencia do 
lloderjudiciario para a maior gatantia ·dos direito$· 
mdividuucs; as mnis civilisadns nações tambcm. 
em pregão todo o seu desvelo em defender o separar 

. o poder judicinrio . dos outros poderes .do estado: 
mas, · senhores, ao ntesmo passo que 1sto vemos. 
tnn1bem vemos que em França t1m funccionario 
pu 1co nuo p e s r va . n 
ordem do conselhó do estado. ~ ... 

0 Sn. T . .,QUE3: - Apoiado. 
• •• • . • .. t: 

tado exatninando so ns accusnções procedem, as 
aquilata e manda ou não proceder contra o empre
gado publico .. , , 

O Sn. 'I' A.QuEs dú. uru aparto. 
O Sn. FtGUJ.mtA DE 1\IKLLo: ·- Sim, senhOr: o 

acontece que m.uitas vezes ha motivo parn so pro
ceder contra tal e tal empregado por este ou nquelle 
crimo, e entretanto o conselho do estado uiio 
manda p~·ocodor, e po1; v~ntt!r~ f!Ódc-s~_tomar isto 
como oficnsa ao poder JUd~c1nrw? Nao, porquo 
esse conselho de es19.do, em virtude do uma lei su~ 
llódor,, tinha o. direito do mandar proce~e~ ou do 
1mpedu· . esse Julgamento, o usando do due1to quo 
lhe confcl'iào não (azia injurin. n pessoa, a juiz, Oll. 
tribunal algum. ·· 

Ora, . como se pôde sustentar a impntaçuo do 
oJl'endermos o. iudepeudencia do poder judiciatio. só 
porquo reformamo~ n pronuncia do juiz mu.nicipal. 
qun 'en . 
mesmo poder?! O juiz municipal, senhores, re~ 
fonilrt (\, pronuncia do . delegado ue policia, o juiz de 
direito reforma a pronuncia do juiz municipal, a rc
lac;lto uo districto corrige a pronuncia do ·J'uiz do 
direito, o o sup1·emo tdbtmal dújustiçn man a rever 
ns deeisõ()s das relações, o por isso se pôde dizer 
quo a iudopeuàencJa desses d.Hl'erentca juizés . ó 
oll'endidn, quo olles fi.ciio injú.l'iados pela decisão 
quo o ttilnuml supol'ior dor contrã a que olle hnvin. 

· profoddo? dertamento quo nãu, cada Ulil usou do 
ditoito que ti. lei lhe deu. . . .. . · 

Sr. prosh.tonto. tan1bcm se tont dito que n dccisíio 
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tado e preside.ntes e ;província em seus relo.torios, 
d;o que têm. d1~0 alguns membros do corpo legl.sla
tlvo neste récmto quando pretendem que o tnb:u.-
nal do jury pro · · ... · 
verdadeiro passa culpas. . 
. Mas, senl10rcs, suppondo-se que . o tri:U11nal do 
JUry ecrou, por ventura a camara dos Srs. deputa
dos, . levada por uma cspecie de condestt!ncm, ou 
delicadeza que não sei qualificar, ha de deixar que 
a innocencia padeça, que direitos sagrados $Cjão 
desprezados e opprtmidos, só para não se ir contra· 
a decisão do jury? Isto não é possivel em um paiz 
constitucional, onde se pôde pensar e fnllar livre
lnente, onde ba. urna tribuna na qual pódc o paiz, 
pelo orgão dos seus representantes, fn.zer sentir a 

nal "lo JUTY conforme a sua consciencia, e as provas 
que perante élle se .derem, c podendo apparecer .. 
essas provas, . esse tnbunal . · óde entender que os 

. • • • - in-flDoflOPJee~n ... -~· -~-
tes enno culpado_s,ao pas~o que n9s apenas decidi-
mos, que o deputado, de que se trata no processo, 
tem pelo seu· procedimento dado motivos · a ser 

. !:'.Ccusado, e obrigado a defender-se perante O senado 
por um dos crimes,.que se lhe imputa. Nós não 
condemnanos, nem absolvemos a ninguem, nós .con
firmarnos uma pronuncia modificando-a. 

Relativamente ao~ .réos que já fotão . condernnil
dos, e11. ainda farei uma distincção; ,;._ou a relação 
os manda su:bmettcr a novo jury, ou niio os manda. 

· No primeiro CllSO, o novo jur p6dedecidii' que ellcs - .- . . . ' .• · ~ .. 
semJ>rC prompta. &. clamar tanto pelos direitos do no seu direito. · . . 
cidaâiio como pela defesa dasinst.ituições que temos Aqui n!to dá-se t..'\m bem anarchia alguma, como 

sua · vontade . ou sua opiniii6, on · ·· · 

adoptado, on<fc emfim C! c9rpo. le islativo, que é o se pretende, pelas razões já expandidas. 'No segun-
----dtlfC:ItS10)1!-. ~~1;6t~r-e>S-tfirffl-t'&S--e-lHlcru-Jiru~~~lm-W::10--tmso, ponhll, isto é, qttaRdo a relaçiio não mr:nàa 

· bem o mais ar,to para censurar os actos dÓ jury, c J>roceder a novo jury, e os con:demna~\>s têm defini-
de todos os tnbuuaes: . ' . . tivamentc ?c soffrer a.s penas que lhe forã? irripostns . 

. . Sr. presidente, tem-se dito que a camnra ado- por trcs d1vetsos crunes, sendo réos somente de · 
. 'J)tando O }lareeei" das eommiSSÕe&relHl-«' :Hll!;,,~M:.MW-+-llll. ~a0--P8~~:utJ--41utlroi.-SI~W~lp-11llÍC~C~S-:SSlOll· ffllr;llii~QL.lal---

âesrnorahs&r a deCisão do jury, vai introduzir a pena de um so crime, en não vejo outro meio para 
anarchia nos julgamentos futuros a que estão su- d~struir a diffe!cnça. ela pena \idade, que resulta da 
jeitos ainda alglms dos . réos. Esta imputação ou · dxffercn~-ll dos Julgamentos, <.lo que recorrerem os 
parecer das cornmissõcs nii:o tem o menor funda- réo~ ão poder li\Oderador, a quem compete perdoar 
monto; a camara, como . jã disso, USIJ. do scn.di- ou commuf.a.r as penas, afim do que esse . poder 
rcito; se acaso .existe esta ai1archia, ella ó éffeito . cxtraordiritlrio ·mando examinar o processo pelos 
ncccssnriodas nossas circurnstilneias. Porventura seus conselheiros, c á vista do quo cllcs disserem 
não acontece muitas V(IZCS qué ~ relações do dis- remitta a pcilil, se os rêos esti-verem .no caso do 

. tricto tenhão decidido uma questão de c-erto modo? merecer perdão, . . . .· 
E que, intentado o recurso de revista para o supre- E' para evitar estas dill'erenças de {}Cnalidndc, 
mo tribunal de justiça, · este decida que a rúlaçiio . destruir ns injustiças dos tribunacs jl,ldiciat·ios, <tuo 
julfiára mill o • · , · · · . · · ó.-sc o direito dn agrncinr. . 
nu idade manifesta ·ou ·inJustiÇa notorio.; c que Assim em nenhuma. das bypothescs quo tenho 

. tendo lugar a revista om alguma. outra relação, figurado cu descubro essa fautasiadn nnarcbia de 
·esta decida conforme a P.ri~eira ? I~ nora nc~so · nl- jtilgnmtmto, nem essns . offcn.sn_s ao . P<!der judicinrio, 
. ~em ~'<te eontra a opuuao do ~rllllouo tnb 
JUdicinno do paiz as relações rcv1sorns t~1n profo
r~do inui_tos ~cco.rdãos ~u julgaliicntos, c q~c estes 
sao os quo "VIgorao, e nao os ao suprento tnbunal? 
Não· é pois cousa nova n!l nossa legislnçi\o. Em 
França mesmo dão-se 'muitas vezes factos desta 
ordem .. Muitas vezes ahi ~;o appclla de um tribunnl 
para a côrte de cassação; este tribunal manda· pro
ceder a outro julgamento por outro. tribnnnl qúc 
decide de u)lla maneira opposta {1. do supremo tri
bunal, e 'lÜO ha nioio do acabar com essas decisões 
senão recorrendo A interpretação legal. . 
. Quanto á contradicçiio nos julgaml:'ntos, · ou 11iio 
n vejo de um modo tal que nos obrl~ue a não entrar 
no conb~cim.ento do processo . c á. dc1xnr de dnr UlJH\ 
pronunCia diVersa da que nché encontro, quer nos 
refiramos à relação d0 distrlcto, da qual pende o 
recurso da appellaçüo dos réos -;ondemnados, quer 
no tdbunatdo ju,ry, quo ainda tem ão julgar out.ros 
ré os en volvl.dos no mesmo crime. Relativmnente o.os 
réos que já cstã . · - - · .. 
nuo póde decidir, toniando conhecin'lonto do sua 
nppellnção, qu(\ esses reos não cstuo bem pronun
fJados em b.·es crimes; a i·elo.çii:o não pó do · senfío 
mandar proceder a novo ju1·y so entender. quo não 
se guardáriio as formulas substanciacs do proce:::so, 
por i~so que assim determina o art. · 301 do couigo 
ÔO prOCéSSO; R rélaçüo rião entra 110 motíto àn 
causa, mas sómeuto das formulas protóctoras, .da 

. innocenoia c defesa dos réos julgados pelo jury, 
nfim.de .os sujeito.r a nov'? jury ._.logo guo co~hcçn . . 
quo esso.s formulas essencmcs nao forao observn
das, como deviiio SOl'. A nossa. .decisão por conse
qucncin não produz n auarchia no julgamento dos 

minUCIOSO do pl'ocesso, e à:t modificação que meio• 
nal c juridicamente marta. n. pronuncia nclle pro
ferida. · · ·· 

l'om-se · tnmbem dito, Sr. pi'esidcnte, quo a . 
cnmil.rn. nüo pôde interprctnr a coüstituiçüo pela 

· mnr.aei:a .Púr que o ínzen1 us commissões,, por9.ue 
este direito pcrtenco sõmente ao poder lcgis1atrvo. · 
~omelhaut~ argumento tambem nãó tom forçn. :o 
direito de interpretar ou ó doutrinai ou authcn
tico; a iúterprct.oçi'io doutrinai, isto ó, . aquella em 
9.uo o executor da. lei trata. de procurar o seu son
ttdo lJClo exame de ~uns palavt:as, tra~.a ~é ver 
qual e o Jbn quo a lei teve · em VIsta nttmg1r, esta .. 
interpretação ó dnda todos os dias pelos Iliagistra
dos quau1o tratão de julgar, pelo pode~· exúcu~ivp, 
pela mesma can1ara '3m todos os ·negoe1os qno sao 
sujeitos 1\. stta decisão, porque do contrario ficu
riüo pm·nlysndos todos os ncgodos, emqúunto o 
corpo le islativo nüo tivesse intervindo com n stut. 

· · - . ã h · 'muito · tem· o ue inter retim1os a 
constituição pura o fim de sa er se .o p1·es1 en e. 
do bnnco Ol'll. ou não empregado pubhco, c so pcln 
constituição estava no caso de acct,mular as func-

.. çõcs dcssó cnrgo com ns do deputado. 
O stmo.<lo nco.ba do .fazer o mesmo sob1·o questão 

scmdhnnte. o portanto a interpretação doutrinai 
não pódo doixo.r de pertcnc~r no c?rpo lcgislo.ti"o 
em umu. questão quo lho du; rospe1Lo, o I}UQ cllo 
.noccssatiau1cnto tem de decidir. A interprotnçiio 
.ctoutl'innl trnto . de regular os factos pas!;ndos e 
presentes, mas nenhuma influencia tom sobre o fu
türo; ella nãc esto.boloce regra de decidir aos 
outros üibtml\cs ou empregados, o por isso todos 
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. cstés poLlem ncntn-ln ou !\fio, conformo entenderem 
mni3 convcninntc o justo. A intel:ptctnção nuthon
tlcn, porém, qno ó uquelln flUO i:e~ntn o futuro, .c 
obriga a sugHi"lll qtHtndo se trata tlu entender u l\!1, 
essn sónteúto pelo poder 1.-.gislnti \·o pó de ~<·r tladn. 

Ora, quem dir:"t qno no caso vcrtellto SOJa noccs
···l ma int 1' r ta~uo nuthenUca occu itmlo-se n 

cnm\ll'a de entender u constituiçfio em uni caso. 
nrgcnte, o. qttt1 pede umil solução prompttl ·c immo-
diutu ·r Ninguüm certamente. · 

l .u c ntrrt o 
pnroC(:r, c vem a ser que, se n. cuman\ fossü poder 
judidnrio ncsto negocio, de,•in julgar o procc.-;so 
segundo o nllcgL\dO c lH'o\·ado, c ql.te qnamlo do 
nllL'gado . o. prov:l'.lo resulte n cri•ninalidudc . __ do 
tloputntlo pro;itmcindo clln n:to poctcrin tcro direito 
de ncalJur o prdccssso, quaesqn~r qne fo:;scm ns 
[H'o,·as (p!C ricllt,~ existis . .-l'm con\ra o réo, mas. 
devàin. forc:osmncnte 'lH\Ildar qu:) o processo con· 
tiuuusso os sotts tetm03, ·Eu pcrgnntal'L'i, porém, 
:"tquclle::que fazem semelltnnteoujcct:no se por \'Cll· 
tnr:l, qnumto o juiz de di'reito .n qncm SI.' apresenta 

., ·m· o y'nd do 'niz munid ml deddir n lez:n· 
. tle tOtlas ns l)rovns existentt:?s no pr~'ccsso, que o l"éo 
n.~o tlcv!n .se-.- pi'onnncindo, qun1 c -_o _xccurSL). que 
pod.e. cx.1shr cor1trn scnncp~nnte dec1~ao'? O poder 

• • • H<" n cnso decllho contra ns ro\·n·~ uoJ 
t•xistiiio nos autos, entretanto 1\ sun scnten~;n se 

·CXt'CUta .. ;. . . 
tT:Ir 3n. DE!'l'T.I.DO:- Que prc~·:u·icott é o t}ÚC su 

O Sn. Fiat:Etn.\ · .lll~ l\!l:Lto :- N~~hnm J?Ot!cr 
sobro n tt:na po(h·raiomnr conta no JUiZ tl•3 dn·e~to 
por luwcr cl:hloscnwlhnntc decisão; n:;sim. nconteec . 
tmnbcm n rc~)wito da cnmnra: n~nhtun poder p'j
dcrá lhe tomm· couta de suns JeciSÕ(•S, cillbora inju:;
tns; úlla úi'io l't'spondo senão moralmente, cvmo 
rc.sponJC! 0 juiz ·ae dirt!ito.... · · · 

tj~t DEI't:T.\uo dl\ um npnrlc. 
O Sn. FtG11J.mu 1>1~ Mt::Ll.O:- Sim, .snl\'o se mos· 

h11t' qM <>m scmc!hnnte uedsão o jni~ do uircito 
})t'C\'fil'lCOl\; ll RS a prCVnl"lCl Ç:IO Ull':.C S }ll' , . 
ll\Osh·:mdo-st- evidcntmncnte <JUC o juiz procedem 
por tlólo, · intct'c::;se ou ntl"ci~ào quundo proferii'tl n 
l)Ua ticdsiio; cmqnanto isto n:lo se provar, ello iüio 
po e ser consH t:'l"ut o )l"C :ancm r omc~1 · 9 ·q e 
julgou conformo cnh:mdeu: cllo escapa a nc.,;ao dn 
li)i, e sua tlecisiio snbsistt' c ,·igorn om todps os 
.s(:us ell'l:-i t.os juritl i co;>. · . · 

!::'r. prt.>Slthmte, se ncaEO a cnmm·n dor. d(}putados 
1~esto ne~oc~o n~o . fosso. !ÜI\d!\ p•)l\cr jm\iciario! nüo 
hvesso du·etto de mothhcar n pronunnu, P.ntao ~tl 
üirin t}llO vinhn a tllir-so um grnnut) nbsurdo, q\U\1 
o de · ter o dept'ltatlo llronunciatlo menos gnrantins 
do qun qnal(rnct• citlnt tio. Sim, (llWlHlo um siniplos 
cidnu(lo e prontUidl\tlO por ttlll Sttbddcg~\dú OU por 
um juiz municipnl, esse cid(ltliio tem no primdro 
cnso contra essn l>l'?Hum·ia .dons rccur::;os, e no sc
gnndu um P.arn o J\liZ :>tlponor conti:a essa pronml~ 
ein: wns o dopul.ado n:to o. p0tl~'rtL tc1' do nmneim 
nlgumn, porquanto depois tla }H'ommcia o jttiz quo 
a proferio uiio pótlo dnr mnis um passo no prol"esso 
::;eu\ decisiio da camnm:, em visla ch constituiçi\o, 
quo llw mnndn suspender todo o ultcriot· pt;o!!edi
mcnto: orn, n ndtüitlii'-so a opinillo do (!UO u camnra 
n.ao JiLl~ o c~nnunur .o ln·ocesso e 1\H)l 1 1car a P.ronun· 
~w, dcixm·w Llo CX1stlr esse 1·ccnrso a que.t;omcutu 
ncnmarn poclcriudm· proYimonto, porquo o processo 
do deputado ficntia .utl'edo ao ::>ü!l:l.do tlcsdo o Ino
lUeni.o quo n . ctül1ma decidisse quo o prososso Jcvin 
continuar, c no scnmlo unit:umonte com pelo a uttr1-
btti•;iio de jnlg\u' o nu•) do conhecél· da prontmcia . . 

Por cons•~iJllintc , so nós não tiYosseu\os o direito 
. d o i~ltt'rvh· ucs~o l!r?cos.so. c ll!otli1lcnr a prontmeit~, 
conlomw os pnnc1p10:-; tlt1. JllStlçn, da rnzao e tlo ch

. reito .• entl\o. o tlcptltfH1ó viril\ u tel' tll.uito mc.no~ gt~
l'tl nttUB, mp!lo, do que tem qualquer sunples ctdndao. 

Sr. p1·esillontc, .~crin ngvl'n. o lugm· competente 

pnm ~nt,rar no · desónvol vimenlo da segunda. pm-to 
do pareecr, que ó aqttclla mn: que se trata tl_esabC'c 
quaes os crirúos em <lU C· deve ·ser· p1'onnnciado o 
deputado tlc que ngotu nos occupatnos: mas como 
uiugttcm att: hoje contestou n solidt\ o jurídico. 
argumentação que se acha no pnrecút', .cu tarnhem 
uüo enh't\rei.. nessa questão; Entretr.nto direi que 
em o conversat o co111. !lnu -os. JUnsconsu os, quer 

11vsta casa; l}Uot· fóm .dclla, utó hoje uinrla nuo 
achei um q uc me tlissesso que hn,·ião tres crime3 na 
1 tt-est:"'ío ( no ,.;e vont\lu. Sómonto ·um encontrei que 
111e .t ISSQ '.Fle . Hl.\'IHO Sli11U 1\llCUtnl'n e OUS Cl"llllCS 
-:-Pcrjnrio c .falsi.llude.~ A ?Pinifio geral porêm é 

1

1

. quo hnum so cntue; (.hvorgu<do os Srs .. deputados 
c jttrisconsultos em dizerem uns· que hu o crin\e de 
estellionnto. outro:; que .o de perjurio, e o.utros que 
o dü fn.l,;idadc. Eu quizcm (Ilte na casa se levan- · 
htssc nlguem pari\ defender tnllu tJronuncia como 
é esta, '1Ut! arvora em tres crimes dt•:crsós um facto 
·unico, embora complexo .. Jnlgo que <juamlo se 
lrntn de pronunciar u qualquer ·cidadão por um 
fi1cto criminoso, embota rodc:~do de circúmst:lndu:; 
tliv·~rsas, o juiz não pôde deixar de considera\· esse 
ac o e moc o a que t•ú c c um so cara c er: mas . 

decidir flUO pelo me5mo facto ba. tr~s crimes, islD ó 
o f!ÜC a minha raz:"io uiio pútlc de ntodJalglllncom-
prehi..•tv.lcr. · 

·o r nn o, l". prcst en f'!, s nc -;o s 1 m n~ t o 
tlit·dto, os homens que tem cstuúauo estn5 mato
rias, não podflút nunca conc()rdnr quo cxistiio tres 
erimcs, como a cnrJiara do~ Srs. dcpntatlos, fcehnn-
to. os o 10s a rnzao o . ao 1rc1 a, n th!·t r lCCht;a . 
pan1. procl'tler-:;n sol.lre os tres crimes de que trata 

. a pronuncia, parn.ctua U!'il dosscus membros seja 
por bdo..; elle;;, quando por um só mente ó culpado'!. 
· lslo seria um a bsunlo! · · 

Sr. presidente, ~u dc,ojo muito c muito que ·seji\o 
julgados e punidos os criinos no mou paiz com a 
-severidudê <!Uc merecem o que as leis dcseji\o; mas · 
qnunclo cu entrnder quo ha injustiça . neste ou na
quelle julgamento, cu não hei do me deix:nr lovnr 
tlo nwllo Q llo acnnham~;Jnto . . a ponto de dizer quc.• 
houn~ justi~n. otl mesmo tlcixnr do dcnuncin-la no 
pnn~ qunn( (• cs ou co:1vonctuo o con rano; l\ uor
tnnto, cu lti_Y:tJito a minhn vo~ 1l? meio do. pril"ln
!ucnto c thgo que houve inJUsht;a nn llcc1suo do 
JHry . .. 

O Sn. SzQUEm.\. Qumrioz :.;.;.. Mns niio é is.so '1UO 
cst:"t_ em tliscu:;si\o. · · · . . 

O Sit. Flm:Gm,\ DB !\IELLO :~l:'\ilo ó t\ declsi\o do 
jury 'Ille estú em discus::;üo, bom o sei, mns é o. 
pronundn <lt) jttiz 1nun!cipnl que sorvio de bllsl\ ti 
lh:>ci:~t\o dt,jmy, ü por conscgltinto eu, censtu·anrlo 
n prommcia du j.u~z mun~cipnl, niifl. posso. ueixar de . 
censm·at' a doc1sno, o JUI"gnmento do Jury, quo 
sobi·o .clb so fimdou. · 

l\Ius, senboros, cti retiro esta:> censuras no juiz 
lnttn!eipal e no jury. Aqucollo commcttuu um erro 
de thrmto, em quo caho a f1'aquezu. humn.nn; este 
crit obrigado a re:;pondor, sobro os qtto:õit.o" <tue lhe 
fot'i\0 aprcscntudos SClll. eseltll"l'Cimcntos. 

O culpado de tudo,. seuh.ores, foi n11ttello t1ue co
nhecendo do recurso dos reos, o podendo l'Otormnr 
o dc~p:1.chô de pronu.ncia do juiz municipal, c redu, 
zir os crilMs a um só, como ncon!>t•lhavn o dil'cit.o, 
deixou de fo.zê-lo; o culpado foi llqllelle que ~1as 
suas ec1soes ~o r .~ c e s { 1,;::.o < e ao J t -
~tWt\ l'll'occdentn as razões tlcssórccmso; nttentos 
os fmHhmentos da pronuncia c provas do processo, 
c tluaado us lút'los precedente~ o n. innnora.lidndo dn. 
\"iL a dos t·éos os cstnvn denunciando. . 

Eu creio, Sr. pro;.;idcnto. qao ü cousa nova no 
nosso paiz o Vl'l'~so um juiz qnfltlove ser impnrchtl, 
tttW se devo pol'tor com u mnior impassibilidade ú 
j usllru. na llccisl\o uo quahJucr causa, ir esmol'illutr 
a \'illa dos róos c aproseutür os seus pensamentos, 
seus preconcaitos . purticnlnres , como razões pu r e. 
dcddir da sua sorte. O cnlpaLló ó '-lucm, nu o aceL 
tnmlv o t'ectu·.~o dos réo~, diz (tuo estes :lprnn.s qttc. 
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riiio sophismni· c atacar a probhlnuc c intclligencia 
do juiz municipal corn hnputnçõcs iml11crccidn,;, 
scrvi~do~se. da occasião ·para ~o.zcr a esse magistra
do ologios · que clle sem duvula merece, n1as que 
são muito mal cabidos, nmitó hnproprios em uma 
decisão do recurso.· Os culpados stio aqucllcs uc . . - .. . .. -· . . .. . 

Scssuo em 4 tlc d .uuho 

l'RESIDE!'\CIÃ DO SU. \'ISCO;:>;DE DE D.\~l·~~I.l'\" 

~miMAnxo.--E~:pediente~-Ordem . do <.lia.-Fixarilo 
da {Ol"S:ct naval. J)isctt,·sos dos S1·s •.. minist,·o da 
mm·i.nlta e Zachadas.-Processo do Sl·. tl.:putaclo 
Pace(t, lJiscw·sos dos S1·s. Leitt'io da (Jtm!l(t & 
lJcwbo.:a. · · 

A hor · do costmn f · n. h lln ch"io-so 
urosontcs os Srs. visconde do Bnopondy, Pnnln 
bandido \Vilkons de Mntto~, Gouven, Mendes 
dit Cost;t, Souza Loão, 'l'eb:eirn. do Souzn., Unr
nciro do Campos, Vieira dc .M:attos, Pnchoco 
Jot'llüo Livramento , Silvn Güimari\cs , conogo 
Leal, Flcury, Mm·collillo do Brito, Luiz c,ayl(lS, 
barão do Maroim1 Paes Barreto, Zuchnr~n.s, Ihco
philo, Luiz A.l·auJo, Brotas, H~drigtw~ S1lvn, Bai}

. doil'a do l\Icllo1 Mncodo, Joso 1\iatlnu~, Anto~uo 
Cnudido, Andre Bastos,, Brnsque, bt\ra~ do Gn
rupy, :Poreii·o. Jorge, Ltshon. Salles, Fu~zn, .Jn
cinl)tO de Mendonça, Pamnngmi~ Paula l• onsecl.l, 
Azc-rcdo Coutinho, Taques, Eduardo Frnn\-a, Rt-

beiro da -Luz, Travassos, · Octnviano, Pinto do 
Oann:ios, Bolisa.rio, 'l'itáro., Caüdido MoMlos, barão 
de l\Iauá, Brandão, Dutra Rocha,. · Ribeiro, Sa
raiva, Pereira da SHva1 Podreha, Gomes Ribeiro, 
o Horto., n.bn:l~sc a sessão. 
. Comparcceruo, depois de nberta a sossão, ·os 
...., .. . . . -. . .. 

• t ' ' , ( 

brinbo, Sinirnbú, Figueira do Mello, Mello :Ftrinco, 
Janscm do Pnço, J. J. da Rod1a , Magalhães 
Castro, Pacheco, Dias do CarYnlho, l!cmiques; c 
Sayuo Lohatc.. . 

Lida n neta dn. scsslio untecedcntc; é npprovn.da . 
. . o Sr. lu SÚnr.T.\I:.tO d{L coutn do . seguinte 

J .. ê·se ·o npprovn-so 0 J)nrecct· dn com~nissüo üc 
mnrinhn e rraerrn indeferindo O l'OilUCl'llllClltO do 
tenente rtJformad~ Jonquim llcnritpJOs dn Silva. 

Vni n imprimir IHWa c=nh't\r em 3u. diseussão n, 
snguinto retlncçi'io do proj.c~to n. 'íl) dó 18;)5. sobro o 
accesso nos postos de ofhctnf:'S dn Q\'mmtn. 

cc A nsscn1b!én gct:nl lcgislnthn decrctl\: · 
cc Al't. Lo O ncccsso nos postos do nfllcine s <lu 

nt'tiHHla .scrt\ rrntdunl O Sttccessh·ü I!OSdO gtUll'liU 
' .• '>ob ' ' ·, ' • ' ' 

cc § t.u Nonhum gttnnlo. marinha pn~s3l'~t a 2u t~'
nciitc sem que toulw. satisfeito as conihçoos quo sao 
ou forem proscriptns pclus leis o l\'~ttlmnoutos relu
ti vos no ensino o cducn.ç~o dos ohlciacs do nwri
nhl\ ; o demais servido · •lous annos n bordo do 
navios dfl guona com boas informações dos r_es-

-poctivos colllnlnndantes. . 
cc ~ 2.o I_')olleráõ ser promoYillo!; a 2~sicnontos os 

pilotos do cnrtn, o os mestres de la classe, LlUO co!no 
tnos o com b om. comporhunento h•1uvcrc1n snrVldo 
n l>L'lrdo dos nnyios do estado cincó nnnos, dos 
q twcs trcs pelo mNios om un vi os do gnorl.'n; o 
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· que além disso satisfizerem a um exame (Je .suf- . · .fôr por motivo repro"'{ado, assim julgado na f6r~'i 
'ficiencia· sobre. todos os conhecimentos praticos que · das leis criminacs ·militares. . . , 
para o·accesso forem exigidos do guarda marinha. . . ((Ar~ 4.o A_Of?o ofÍiciaes que . se empregarem em . . 

· « ~· 3,oNingttem ·será promovido a lo tenente ou a .operaçoes acttvas . de.gU.étra contar-se-ba pelo du- · 
. capitão-tenente sem que tenha servido no posto plo o te~npo em que nellas forem ep1pregados para 
jmuiediatamente inferier pelo menos tres annos a prcenchm:e!lto. dos . annos de serv1ço ou de · com- · 

1avios de 1erra. · mando exigidos no art. l.o 

.. << $ 4.o Ningu~m será promovido a capitão de ·. <<Das regras, porem, es a elec1das no · art. lo 
fragata ou a capitão de .mar e guerra sem que tenha quan~o ~o teinpo, e ilo . art. 2o sómmite se poderá 
servido no posto iminediatamente inferior pelo me- presc1nd1r: . · · . · · . . · · · · · 

-----nos--ires-os, dos quaes dous sommaild~u. U-.l~~-.~·-u_-r-~<~·~~ll-.,/l-º --'-P~o~r~a.I.Cc.ç.çãlllouà~e~e!-x.tltr~a~.to~tr:ddillnwa~rdi~a,l. b>lr:aa.>'J-'Jl-Uü~ra.a,,_oallll~._.:_~_ 
de guerra. · · s~rvtço que pro':em distinct~ e sup~rior intelligen-
. « ~ 5.º Ninguem ser~\. promovido a-chefe de divi;. em, sendo tnes fe1tos ou serv1ço dev1damente jústi-
s:io ou a chefe de esquadra sem que tenha servido · ficados e especificados em ordem. do. dia do com.: 
no posto immedintamente inferior pelo menos trcs mund.ant:e ém. ~hcfe das forças em operações, ou da 

. nnnos, dos quaes un1 commandnndo forca naval. autondade nuhtar, a quem corresponder, quando 
<I ~ 6.o O ncccsso a vice-almirante ou a almiran. to · ao official pertencer .a navios ou força !lue não tenha 
~ commandanto em chefe. A ordem do du~ deverá ser 

podert\. dar-se com qualquer tempo de serviço no publicadn pela imprensa, logo q. uo sc~a uossi.vcl. · . 
posto anterior. . r « ~ 7. o A faUa de temp· o de . commnndo de n.a. vi o . it ~ •2· 0 Quando fõr ur8ente c não houver .officiaes · 

~ d hab1htados na. conformtdado das escolas, e não se . 
em um posto po erá se~ suppr!da pelo a~cess9 que . puderem prcenhcr P<?r _outra f6rn1a as vag~s _9ue 

pc la metll.de, . co!I\O. tempo .. de commando 
naval, este pelo dobro daquclle. . 

· .o Nas tori1o ões da armada se observa-
râõ us regras sc.guintes : . . . 

<c S)· l.o Os gunrdas•uinrinhns pnsso.ráõ u2a• tenen
.. tes logO que tcnhão satisfeito as condições estabelc

ddas no art. 1° Si Lo 
· « Será dcmcttido o · <}UC ni\o preencher as ditas 

. condições dentro do maximo do tempo que fôr mr.r
cn~o · uos regulamentos à o goYcrno, Otl · merece-lo 
pelo seu mâo coiüportamento . . · · · 
« ~ 2.o Os postos Yagos d(llo tenente serão confe

r.idos tr..!s quartos por imtigriillo.dc, o um quarto por 

scrüu confcril os uni quarto por antiguidade c trcs 
qunrtcs por escolha. . · .· . 

<( $ {).u Tod1\S as vagas desdo cnpilão ele mar c 
guerra até nhuiranto scruo prccnchidns por cscolbu. · 

« Art .. 3. o A . nntigttidn<lc para os acccssos seró. 
contndn ela dntu do dcetcto do ultimo posto. Sendo 
esta igual, provnlccúrt\ n dos postos successivn
mcnto . inferiores ató a primeira praça. Se ·r;)rcm 
igunos todu.s as ·datas, dccic.liri\ o ütnior tempo de · 
scn·iro; depois a maior itlndç, c, fin~lmentc, a sorte. 

<I A nntigüillndo relativa dos guardas-marinhas 
acntlcmicos, <1üc forem despachados ua. mes1ua dnta 
scrA dutm·miuuda pelo goYemo nos scüs l'cgnlo.
mcntos. 

11 Ni.io se c.ontnti\ pnrn os ncccssos, de que trntn n 
prescnto lei, otcn1po de J~cetwn. , o do cumpt·imc~to 
de sentença condcmuntorm, o o pnssndo em serv1ço 
(\xtrnnho a rcpnrtiçiio do · mm · . _ . 
dcstn disposi~i\o c tempo de serviço em missões 

. diplomntic!!-s, nuo lJCrt.ouéci~do o. ot.licialao qun_dro 
do corpt• dlplomo.t1co, prestdencms de provmctns, 
lninisterios. e corpo lé!{islntiYo; bem. como o qtttJ 
<lcntro uu fura do unpeno fôr empregnclo, com per
missão do min\sterio da mnrinho., cni commis::;ões 
milita.tos, trabalhos hydrogtaphicos, collstrucçõcs 
nu.vacs o hydmulicns, c outros sctviços em que 
sejuo <le ütilida.üo oa conllcCimcntos cspcciaos do 
ollicinl de ma'ritilu\. · 

ti Os prisioneiros do gncrri\ conscrvnráõ seus 
direitos do autigllidudc, snlvo se · o aprisionamento 

· ~~ Nã~ se ~onsidemrá de ncnnbum ·modo como 
serviço o. bordo de navios do guerra o que tór·pros- · 

· tndo em navios desarmados; · 
<c o era ser promov1 o . gu r a. . ma-

tinha cxtraordinario , e empregado . no batalhão 
nnvnl a bordo ou etn terra, o sargento do mes
mo batalhão que praticar algum acto dó distincta 
.hravura,com .tanto que tenha tres annos de ser
viço eff•)ctivo na armada, bom comportamento civil 
6 militar, o informações quo abonem a sua intcl
ligencia. · ·· . · · · 

(( O i.ncsm? se e~t.enderá ,o. i"e~poito dos sargentos 
do corpo de 1mpenaes mnrmilcuos. . . . . . · 

\t Estes guardas ma~inhas podcri'io passar a se- . 
gundos. tenentes, depoxs de .tres armos do serviço · 
em nn-:1os de ~uerra se snt.tsfizerem ao exame de . 

. sufficicnchi cxtgido no art. lo ~ 2o, pu.rn .o accesso •. 
· de pilotos c mestres. · · . · 

(( Art: i.õ Os gunrdus marinhas academiéos que 
tcrminnrexn seus estudos o entrarem no serviço da 
~rmndn, . set'ão · repu.taaos . mais antigos do que 
a< uellcs que tcnhão subido do posto do sargento, 
c so com ·cs es c. . . . • . . 
mestres, sendo protnovidos iln inesma data á se
gundo:; tenentes, serão . igualmente reputados mais 
antigo neste posto; 

(( Art~ 8.0 O preenchimento das vagas · quo oc~ 
co:::ret·em ni'io poderá ser demorado por ml\is de 
um nnno .. 
· 1< E om to.dns ns promocõcs e nomeações de · offi
ciaes .serão imlnediatamento publicadas pelu. im-
pressa. · 

<I Art. 9.0 Nenhuma prQmoção so fnrt\ sem que 
soja ouvida UllH\ comtmssuo composta de ~rcs ou 
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mais officines . generaes, em quanto á algum con- sentar . à camara o demonstrão, que o numero de · 
flelho ou tribunal parmanente não for especial- 3,000 praças em cir.cumstancias ordínarias; em vez: 
mente conferida esta attribui~jão. . de ser. excessivo, está pelo contrario áquem d.as · 

· . . <c A commissiio ou tribui?-al quando lhê fór orde~ necess1dãdes do serviço da armada. · 
nado pelo governo, orgamsara ss propostas, re- Se fosse · possível,· como. observou o lll;mrado 
qüisitando reviamente das repartições qil. marinha deputádo pe1a provincla ·da Bahia, diminui!' o ma-
todas as · - · · . ·H . . terial isto é o . numero · · · · gados no 

A · ·- d · ·d ~.. sel'viçó, if!d~bit~,·elmente o .P~ssoal. p~deria ser 
<< · . · nomeaçao a commissão e proposta . seh tambcm dmllnntdo: mas sera tsto poss1vel? Serà. 

publicada pela imprensa. . conveniente? Eu entendo que não, Sr; presi-
« ·Art. 10. Ficão prohibidas : dente . . 

. « Paço da camnra, S do Junho do 1856.-Péreh·a etre::tivamentc, -::onsiste tátubcm em desacoroçoar 
da Silf:a.--,. ... \1. P. de Salles. )l · àquellcs quo p:ret.endão fazer desembarques. Ora, 

O S C · n. H ·· ti . os .vasos ·d~ g~crra collocad~-~ em divers.os pontos s rs. ~RQUEIJU nl-i.l'O E lJ>POLl"TO par CJ· m1ns acces~1ve1s ao desemb~rquo de afneanos, os 
pão achnrem-so incómmodados. · · · · vaso:; de guerra collocados nà.qhélle.; pontos que 

p~IMElRA. PARTE DA ORDEM DO DIA têai mais faccis communicações com os lugares 
onde o carregamento põdo ser raP-idamente ven-

. l"z:u.ç.Xo DA .tonç.t NA.,'A.L dido, fQzom com que os contrsbsnâistiis procurem 
· lugareã mais desertos, lugares onde a . 03peculação 

Conlinúa a di$cussão ·.da proposta do governo nãó .lhes poderá. dar provefto a.lgum~ onde as co usas 
ftx_!lndo ~ _.força naval psra o anno ftnnncch·o . do não estão preparadas e dispostas a rec'l\ler os es~· . 

, . . . m 1 O ma10r 

n 0 8 0 · · -() · pouco, e · 
• 6 go e cntito bem. se vô que esse receio por . si só jii e um . 

. o Sr."'\-'Vnndorlcy {mini~tro da madnh.~) : . grúndo mo1o de . repl'essão; nconteco o mesmo que 
- Sr. prosldentl)t tendo-me bontem retirado por acontece em terra com. a. ·repressão dos crimes; a 
alguns minutos ua. sBla quando o bonrfl.do rcprc- força publica niio ó applicada. sómente nas occà~ 
~entanto por Pernambuco passava a fallar do ob· siões em que della ha n~ccssidnde, mas a certeza 
jectos quo niio e mo tendentes á 11'lação da fllrça · qu~ têm ~s crhninosos de u~a repressão pro~pta. ao mnr, aconteceu qü6 se -votasse o art. 1° sem quo c unmed1ata, quando o cnme seJa commettüio, 
eu tlvosso occasliio ao . rcspond~r a. algumas obser- · evita, pelo receio da pl'isiio e conseg~tiu.tc punição, 
vnçõ~s aproscntndas por v1mos Srs. deputados. quo muitos .crimes so commettiio. . 
Nem os meus devores para com esta cnmurn, nem · 1\-Ins undn tcrà feito etrectivamcnto o· cruzeiro pata 
a considornçi'io ~uo presto aos ~llustl·cs deputados, a rcp1·essão material do trafico? Entendo que muito 
pod~rião permitt1r que eu ass1m faltasse ás coll· · tem Coito. Dovois dn lei do 1850 einco dcsombar
v~nit.ncins: pcço·lbos portanto üosculpn, e prova- ques c tentatiVas têlil tido lugar no Briuil : dous na. 
lcccndo-me da discussão do art. 211, que trüta dos. . pro,·incia àa Dallia, um na provincia do S. Paulo, · 
moi os polós quacs .devem ser preonchidns .as · íorç~~;s um nil l?rovincia do · Pet·nambuco, e ·o ultimo na 
votacla:; no art. lo, creio que V. Rx . . mo dart\ h· provincu\ do Espir~to-Snnto •. Orat destes cinco des
cen~a _para quo cu tomo em consideração as ob- . embarques o tentativas . dous fo1·ao ohstndos pelo 
scrvaçocs feitas . no art. 1.0 . . . · . • cruzeil'o; no ultimo, segu.t1dó as informações quo 

.· 

Entendêrão · dous illustres•deput~dos qt1.e . o nu· teve o governo, a embarcaçiió que foi aprisionada 
mero de praças pedido no Pl'Oposta. quo· se discut,G-J.:-.-m'{)a;oal:llrl'foHiHI:--l:HttBa-l-.i'lpe:onntti;ol-'·-tdl-aat6q1ltt~elltlaa.-~:pli'r't>'o'\'l•'iffnte~iiiar.-,-fqttutee.-. 11fot>1iHoer---
era superior. t\s noccssidados do serviço ; reparou porto do Santa Cruz, donde fo1 repelhda, o quando 
um delles quo se désse uma innóvação nesta pro~ procurava um outro porto, o de S. Matheus. ioi ahi 
posta, inclumdo-so ·a compimhia de nprend1zes aprisionada. · · . . . . . · 
mo.rinh()iros ; por ultimo fez outro notar que uns Se não fosse o cruzeiro nuo era muito possivel, 
nossas circum$tancias, depois dos sofl'rin1cntos por não ora provavel quo .por fim o.ssa embarcaçii() 
quo pa~so:u a população do i!nJ?orio, era demasiado achasse facilidade do des embarque cln ·uina costa . 
o sa.criftcto que della se . e:ug1a. . . . · · tfió daserta éomó · ó u costa· de S . Matheus ?. Era. 

Senhores, entre o pedtdo actunl o o votado nas natural; Em outr1;1 tentntiYn na pruvinuito da Bahia 
leis anteriores não ha ditforonça alguma, nem pul.'a o. perseguição foi feita no mar peJo. cruzador, que 
circlim~tancins ordinarias nem po.t·o. c.ircumstancins ourigou a oulllarcução n e11rcira n encalhár na cost~ : 
e:ttraordin~rias. T em-so considerndo, e os 1nappas os escalcl'es da embarcaçuo de guerra a petsoguirao 
unidos ao relatorio quo th·o a llom·a do apre· Clll acto successivO o aprisiontit'iio uma quantidade 
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de afriCil.llOS, ü apropria embarcriçã~, 0 .t>nLàt) as 

· a.utoridallcs dtl t..!rl'n prosogttiriio na dilig-cncia; 
porêm · se niio f\il'~ o cruzeiro qno · pers~guio em 
actos. snccossivos a unbarcaçilo, quo tku immedia.

. tamento pal'tu ·ús ::mtbrh.ladés·Iocucs, essa cS})ccü~ 
· · iio n:\o t~ ria dl'eito '/ Nntnralme1ltt•. . . 

. Portanto, 'St'lll··1r 111 ·Clrnm·~n o em t esaccol'l o com 
o illl.u;trc dcpntado, cro.:-io · que a sua op!ni;io nuo 

. púlie prévalecL'l~ . parn os. fins que el!..• su propli..:- .. 

mas lÚt d•l pt'CYalecer. 

·. . . . . . 

!
rins, afim de nao dcbw.i.·. 0.0 .governo o arbif.rlo tl..u 
cxeec.lcr a prctc:--.to do drcumst.ancias cxtn\ordina~ 

. rins uiuito ~~n:q_ucllc numterotç91ú qu
1
e o cslnl!o dcvú 

coneorrer. Urçw : que cs a .. em SH o a · razuo; cu 
~cgui o precedente, do q].lnl ali:."ts ufio .tem i:esultmlo 
inconve-râentc algum. . · . . 

JlO 1" !!l'IIUIU ltCO. ~ ao lS L • :> . • 

em qllt.J ô que as cir~unistuncins (n~c.linni.•ms · na 
nctualithtth~ são diffcrcnfes das circumstnncins or
dillnria.~ rinteriotc,.;; o qne o iitustre deputado fez . . 
qnel\ t:m procnrott inc.utir no aniil1o da cnmln·a f()i 
q ttc nós nüo poderiam os preencher o numero . da 
forr:ai)cL}ida. pelo miúi!)h·o du mnrilihu .•. 

O Sn. ':\I1:-1::;Tuo .DA ~!Ain:-:u,\: _.:... Atti nhi estamos 
<1C UCcOl'dO. 1\ :IS CÍl'GUlllS1llllCÍUS U\!iUUCS, aitHl:t . 
incsmo lJUil tin·ssem0s de diminuir alguns dos na- . 
vi os anu:ülos, nl!m . por isso o llUIIh.'l'v dn ful'çn 
pediua. s:::r!a excc:;siva. Do:-; mnppn.:; annex.os au. 
l'datorio y,\.se que para o estado- completo. dos 
nnYius que tcm0s m:tuàlmcnt~) anunJos ainda falLt 

. o u\tmero J..: lllais th~ .11)() ptw;as d<) prd: :"L rt:du,:t,;<:o 
JKll'l:l.!lk.J o.lo lllU!lllW c.lc ll;WÍOS ll~O tr:tria a r..:duct;ilo I 
(.h\ fon:n, princitalmcnt(' s.:_. n rcduc-::11'1 d1;s uu.Yius 
t\ Y•:ss.: IUI,':l.\1' ll•)S \'tt:;o;,; de md:or· lotaç.!o, t' .". :'j 

gn:wnhJ>.:ii s:i•.l, tomo. se sal.Jc, mnitü m::nv.-:: nmnc-

O ~n. :DnA-:\1):\o :-Em · razão dns circunistnnciris 
occon·i.dns . 

O Si:. l\h::-.:I:>Tno 1>.\ toL\IU:-\11.\ :- .... <lm ruzãb das 
cin:üntstancius ocwrritlns, ·ou. por eifeit.•J dos i~s-

1'0S:l:>. · · . . 

E" •ói· i"'"o que cu coitsidcl-ei a r~pr~::;si1o do t ra-
. lCO CoJllllllW:a . o!lS. t J:l[;:lS l •• i.. ; ,;_.,"jo , 1, • 

:·in h a llv,.; 11:1ú p.)tlumos ·tcl· ann:ttlos lln Yivs de 
grande lt.t:u:::o: . no:; tle l•CtJHL'lH~ l•.~ta•:uo n. di:;d
'Iina '1\:'to · l'':,de s0r .c0mplct.n, n:!o j:úlle haY~J •" u 

lllSlna:\"ttt) }tl"i..'t':~:L . t1'o::lll lia ll i 1·. : .., •. , , 1.! 1 v 
c•ilicin·.·s : cs:;"~ t>l·l \"Í\O cu:-:h•irú. · cJntinuado ·~strngn 
o,.; na'>ios, cstn1ga.ü Jh~ssunl: as gnil.l'!li~õe:; s:ill 
obrig:ulas a p:tss:ú• de tllll noutro tliarint.U~'lltG ; ni1v 
1w tlc:.cau,.:o c pwsi ncll hum; de maneirn •pl~- as t rl

. polnt;i:w::; orn. !;ii.o ronmwthlntlüs por tun ollkial, ora 
pol' <outro; ist(l n:"in 1\ con\·<.micn~·~, :.t tripuin1j':o dt~ 

-lllll n:wio llt!W Sl~l' o raais que é possi\'el St'lllfll'~· n 
llH'iHun: n~t;ni_çt~ em commnm.tra;~ o conh~:,ciu:mtlu 

· IIIH.ttw · d!->-; mdn'Hlnos, o qthJ o {lu gramle ,_alol' no 
senit;ü de. 11ordo. • 

O · . ·c) ntnl ''•~lll <le SC'rntô~> ohri~:ldo.·r a .de.; )••mlt•r 
gl'ntHh.• }i:-t\"1•! doi nos."(' huttcrw Co>Jil n.:. pt~<JlH'lla·.: 
embnr~ao;i'·t·s •. i" •rqm· -sih.1 t·Hn~ n-t 1nais JII'''Pl"iw:: 
J)fil':l O tTliZ~'il'll; l!Úil JH\\' t!lHOS l\O · ft~Zúl' O lTIIi:t•iro> 

'' . •1_1 S O li fr:t "ll tn.-; Sl'. tl~ ti VeS •l'lllú!:>;; 111:\~ CUlll 
l•rigitcs tlt• pujW'IW c:aintlo1, hriglli'S·l'Sl'Un:b, 1111 L'S, 
ete., e ,.u::·lO .l\ '!tll' sncct•tle '? E' qne tt'lllos muitns 
t' lllbnr<'a•:••t'S, {' . n furo:a n':d, f:tllnndt.l l.'lll llllsólulo: 
L' tlimil:n\:t: l'ttllYiri:l nitt·~~ l-d' nm ntnteria\ lllt'IHII"; 
lil:tis npPrf,•i•:•)aclo, th•. <llll' . o i1nttPrinl que ndttnl-
lll''·lltt! 1 t~lllOS, . 

· ·Uni illn-:;tr•· .Iqnltntltl \'lll' ~~. l'nn!•l, tnjn. :mst·nda · 
clt·sta e·:Úunr:l lllltito tlo•p t~í"•l •IIJlOittllvs ;. julgou IJIIl! 
1-io ' ll•·io ns nu:-;snR drt'lllllSittl.ll:ia-{ tH:inrtltiWillt' Hlltitn 
clill'o_•n•hlt•s daqllt!ll:t{ ·(·lu '!IW flii . votatlu ·n uliiwa 
]ui de fix:H;í'lll ÜL' l'~l\'c;n, é(tll\'Ít'!:t dilllillllÍI'lli•l \.o Hll
.llH'\'11 ]ll'liil\o; ,; ;qn<}t'c;tHo purt~lll o hollrntlo dt•Jm
int.ló tiL• iwtirr qnu o r:.ttl\1\'l'.o o p~··ii~lo pnra eir,:Ulll· 
st:t!lci:t,; lir,liiwl'ins, o l'llt:lo n llltlllnll•:n .cln<> t•irenni
stnndast'xtraordinnrins l'lll (}HC cstnYnmo:: o anuo 
passado uilo p~llc inllnir pnm o pNihlo l'lll dr- · 
cnnú;ümcias oniiunrias: podl•t·üt iutluit• para o pc.•· 
clitlo Pm circtunst~mdns t•xtrnord.ill:trins, 111a~; nnnca · 

. lHll'n a:; onlilHtl'ias ... · ' . · · 

o Sr:~ ?IIr;..;ts·mo D.\ :i\Lu:l.:\11.\ :~ Trttio pot' 01'1\ olo 
respuutll'r au illnstl·o dqmtnüo por S. Paulo, logo 
krd a Jttmrn tie tlirigir-lll<: ao illns tro d eputndo 
ljl\Olllell:i o npnt'le. O lJUl' {)Ollet'ia ser ctm:;eqnullte 
ern 'lllü se :;npprimí:::su a t>ürtiuta lixat:üo qHo di:: 

· rú.~peit(l :'t ,; t'il'c\tlllstancia,; exlnwl'<linarias. Kn \'Cl'· 
. (\ade ningne rn pt'Jdo . ·pt·evcl' •ltlllt$ sr•j:lu l'3Sa!:l. ch·
clttH~t <wci ns; !ao:.; scriio L>lla~: !I llo, om Yez tle c~,ouo 
pt·n•_;ns, ~l'jíio dL! wi:-;ter G, t-: ou lLilllillH'tt\:US; mas 

. eu niiu Ji~ mal~ quo _seguir o ql.w jt't acha-se t.'.~ta
lJL'lccid.o lm lnngu U•mpu : tolll o corpn lcgis ltLti \'li 
eniomlHlo ([tw, d(~Vll sompt'ü llltll'éill" mu corLl) nu
wt:ro do pra~·as pnm cir~umstundns l'Xt m ordinn-

tlh ~ . . . . ~ . . . ,_ .. 

ctunst:1.ndns ordinarins quanto no pedido, altt'rn 
·sim qntmto no~ mt'i•)S pelos qnacs dcYc-sc o1Jtcr 
cstn iOl't;a. · · 

l l; - ' 
si'lo net'<'s~nrh~s t ri~s 1;1il . pmt;RS mn <:ircumstan
dns or,linarifis , mas vós nào tendes xucioo5 de 
ohl•'l" l'SI a f•ll'Çn dt•illl·o tio iinpcrio. » En rospon-
' " - • i·, . - .~ · , : ·. ·, · · ssivf?l 
n:i.o ~er .. _.i · ohriga!lu; )uns niudn. . 1~mos Nitro rc~ 
C.UI'SO, Nilt' oi o do art .. 2° qnc S·~ nchu. l.'ll\ tliS· 
cnssüi.l ..... 

O ~zt. Da \:\1:.:\o: ~Dü cngnjamcnto . 

0 ~::. )It:->:rmio DA l\lAltl -~IL\:-Alii Y~l'Ít o i}. 
htsti·l.· ,],•intl:t,ln que . o go\·erno fica· nuturis:ulo 
para nht1•r t1 mmwro 1le pm~·às neecssatio :HJ' scni
t;o tia ;~\'llltllla por l~tt>i(• ílcJ r'~ct:ntmncnto nn íórn~a 
das . kn~ ü por HH'to de cugaJnmcnto tlo mm·uJn . 

. nm·ional o~\ t•strnngdnt. · 
\ .. .• .. ... ' l , 

pl'i I' n. ti <'i i do·tH:i n 1le lllftri 11 hei ros nnciolHtl'S éOlü 
m:t riil!ldros · L'sll·nngciros. · . . . 

't•"n . .:_Es!t~ n~eurso é follo H'Cl~uri<l, 
tanto · i.!ue V . .E~ •• npc•znr tlullo, iliio tem pol H .o 
lH"t":•nd•••t' tl . nmtwro da marinhngem. . ·. . . · 

O S::. }.it~t"1'nó n.\ i\L\l:t:'\11,\ :-Enrcconhe<;o quo 
ó i'Qrlli'S" ,·. pr~"cllrió ;. mr.s . j:'t · so Yti qttn n· 
'Jllt·stúu •nntla tle natnr. ·z[L: jt't so Ytti tol'll:mdo 
~lttlra. 

O S1:. J~J: .\:->11.\<) :-Eil faltei IÚlS cii't\lll_llstnndn'S 
Ot"llill:tl'iliS d;t pt'•)U\:u:ãn, 

O Sa. :\f::m•·t·w> Ú.\ i\hm:'\tl.\ :_;_Scr1\ po\'(Íl\1 c•!l:ncto 
quy t'lll · eoaSL'Iflle~!l'ia. tlus es\ rngog ~~n. t'piLlcn~in 
St'Jlt \llllfl uppl'L'SSHO pam n [lll_lJ\l}l\o;no O \lúthl'
S<) c) · mullel'o do pmçns quo Stl pedo 1w pl~OJ(•cto '? 
::--.:·-!o-hiu, senhut·os, se .nôs exigissimos <lttú tltl· 
l'rtntol O lHinO pam quo Ô \"utadtt 0SI!t lei O paiz, 
:11,··111 tlH t'm•çn. que · tem tlc d:w pnm o exercito, 
dt~ssc :nu is :3,1.lO.J J>l'th;ns IHH'U tl 1narinhn : lJOr~~l} 
na o so 1•sta. 101 o Yotnua }Jnrn o anuo do 1:)<..~ 1 
a lK)~. ,:pncn. em ~ue, ·espero Cll\ Deos, niio ~c-
n u~niO>: t o nmeu :u· tttw . .,. .: , 
t.nmta~m n:io se trata tlc o'btcr esta for~n nn ~uu 
totl\lid:ülc. . · . · · . 

As tres . mil praçrts necessarias no sorvit;o dn 
matilllta nii.o condnem todas o Sl'tt tempo ntt 

. uwsma .~··IJtH.:a, v11o ap1mn•eo._ndo . fnlltü> em · Cl?H· . 
sertHQncm dt) mortes, desllr~uos, etc., c o pclhclo 
qnu se faz, ou aqnHlo q~w ,se oxigirú do p~ti~, 
lJltnntu a. <'Slo Lrii.HttO; ser:\ sómcnte · dn. quanh · 
tlmle de l)l':t<,;llS prceisns po.rn. pl'CtJJJChilnclltO . Jns 
fallas tllH.J . se tlel'Clll. · · · 

ú. t\t:. lJn.\ :\JI:\.o :-Fnlttts quo c.reio .quo jti. oxis
l.mt•, o 'JHu ~:;iio cf~l'las, o 'tmlnvin. o scrvi~o tem· 
COnlintlll.ÜO SCUI ülllUHI'go tlcllas. 
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.o Sn.::Mnusrno I>A MAJumu. :~Agora a . questão 

já seria sobre o qtfanh•m necessario para o pre(ln
chimento dessas faltas. Supponho que o . nümero · 
de 1,000 ou de 1,2()() pr,aças será. sufficiente para . 
occorrer a essa necess1da~e. ~ J.á. se vê que a 
obtenção de 1,200 prac;asdtstnbutdas pelas pro-. . . -. .. - . ~ ' . -· 

que levasso o honrado deputado a ter t~mtos es
crupulos de votar pelo pedido do projecto. . 

O SR.. BR.&.}."'DiO :..-.:.Lembro ue ·o ministcrio da 
guerra exi~o a mesma nrça o anno passa o.: 
temo-me d1sto; · . 

O SR. MINISTRO DA MA.RrNHA:-Era mister ainda 
• que o honrado deputado tnc provasse que o Rei:'viço 

nada perderia com essa dirinnuição de. Corça. ~ão 
devern!JS o~har, nem o J:onrado deputado, pe~sp1caz 
como· c, pode olhar ·somente para . os cffe1tos de 
uma medida qualquer encara!!~ por um lado. A. 
população s<>ffre; mas esse sotfnmento, resultan.te 
âo tributo pessoal com quP. deve concorrer para 
o s~rviço ào estado , será superior aos in~on:. 

ção que havia. na distrilmi~ão do recrutamento ..... . 
O Sn. BtuNDio :-Segundo o·quadro quç.V. · Ex. 

fez ·untar. no seu rel~tod:}. · ., · 
O SR. MINISTRO DA. .M .... m~ru. :-. . . dando umas 

províncias cujn po~ru.lo.ção maritima em rclncão a 
outras é · inrcrior, maior numero de recrutas do 
que estas. · 

O Sn. Ba.umio :-Ou numero igunl. 
O Sn. Mnusn.o D.A. M.!il.I:-<11..._ : ;..._ Apoiou-se o 

honrado deputado no q\ladro junto no · mou rc
lntorió • . Este q_uadro, senhores, niio favorece~ a 
argumentação do honrado deputado. Entre a d1s-: 

· tribulçiio e o numero etTect\vo de r-ecrutas com . 
· · i ta ra dist:~ima dUYa-

rene a~ 
, .. O Sn. Bn.umio:-Y. Ex. se regula pelo quadro· 

. n. MI.t-."ISTno DA. MA.RINHA :-Attenda-rno V. Ex, 
o verá o quó cu qn~rC\ dfzcr. 

O ~ovorno ·distribuo o numero do recrutas pelas 
provmcias1 porem in[elizmento ess~ nu moro ou nu.nca 
ô . preenchido, ou na~ é preenchulo na proporçi\o 
que · o go\·orno in~rca, Assim succe.dou no nn~o 
eQrrente, n quo portence c.;se quadro C&~Adistribulcuo 
da força. 

Foi distril.uido p4.11M diversas provindas do im· 
por-io o numero do 1,010 recrutas o. voluntarioa ; 
porõm todas ollas não concorrllrilo nem com 400 
recrutas 1. .. o go..,•crno tevo da desculpar o do 
fechar os olhos a esta. falta d.il cumprtru;::mto ás 
suas ordon11, porque não era possivel qUe as. pro
'·incias,lutando eorn os estragos da . terrivel epi
demia que assolou o. paiz, pudesso. cQnco~ter . com 
o numóto de recrutas que lhe tmha s1do desi-
gnado. · 

Isto que.succedeu com a marinha, succedeu em 
gráo. maior com o ministei"io da guenu. Por con-

• 
crutauléUto nessas provincias q\lando e 'las esta vão 
mtlis atacadas da epidE!mia, attendeu quanto podia 
e devia aos soffrirnontos da população. 

Ainda assim torna o honrado deputado, a dis
trlbu_içii.o ó. mai feito., porq.ue não guard~ a pro~ 
porçu~ dev1da entre ~s dlVC!f}B.S prov1nc10.S, em · 
attençao á sua populaçao manttma. 

O Sn. Blt.Uinió :--Que· pàrece . ser a base mais 
segura para a distribuição. · . 

O SR.. MINISTRO DA MARINIU.:-Sim, senhor, a po
pulnQíiO maritimn deve ser com effeito, note o 
hom:·ado deputado as minhas ~xpressões, a ba.sa 

· 'I'OWO ~. 

do recrutamento para o seniço da armada. Com 
esse intuito ó que foi publicado o regulrnn~nto de 
Maio de 1856 que creou as capitanias dos portos, 
onde se mandou proceder á inseripção .maritíma 
das pe3!lous empregadas na vida do mar; na nave:. 
aç~<? de longo curso, capota~em2 ri?s e bahias 

um pé qÚe otrereça. base pa;a uma· distribuição 
·justa e ra;zoavel, nem sei se conviria que desde já 
fiz~ssemos cahi_!' excll;l~ivamente sobre essa mes-

para a armada. Isto seria, a meu vêr, fazer seccu.r 
a !ante em su~. origem, pois que é dessa população 
que depende lJoertarmo-nos no futuro das dlfticul
d!ldes em que yivemos para completar as tripula
coes dos nav1os de guerra. 

O governo, pois, por esta causa não tem procu
rado . a base da popu~:ição mnritima para a dis• 
tribuição do re.crutamento; .ella o ha de vir a ser, 
mas por ora não o .é nem opóde ser. .· 

Além. de que, senhores, o honrado deputado olhcu. 
.Ps!a o quad~o em globo, e não pôde distinguir 

. . 
mar ~xistem cseri.wos cin grande numero ... 

O Sn. BnA~oA.o:-Dozc mil. 

gcíros, ·menores , velhos o in~alidos. Deduza o 
honrado deputado ·todas essas Cracções, que· niio 
siio, em uma phrase 1\doptada no parlamento, ma
teria tecrutavel, e verá que as proporções niio podem 
ser tomadas a.ssim em globo como tomou. . 

O ~n: BR..l.:-;nA.~ :-Mas g~ar?-ada a m.csma JltO· 
. porçuo cn1 roláçiiO ás prov1nctas respectwns, amda 
assim a distribuição feita por V. Ex. não me 
parece justa, mesmo QI!O.Ddo se quizússe tomar a 
outra base, como V. Ex. diz. que toma-se nctua.l-
mente. . · 

O SR. MIKrsuo D~ }ún~NliA : - Betn; logo á 
. vlsta mesmo do quo o honrado deputado acaba de 
potlderar em u~r~ apnrte., a pnse jti não ~odia ser a. 

provlucia.s. 
O Sn. D!U:wÃo: ·- Eu disse que, quer oro uma 

quer <lm outra hypothcsc, a distribuição não me 
p11rcciu boa. · 

O Sn. MINISTRO DA. lllARI~HA:- Já d&monstrei 
quo a primdra base niio . podia ser tomada pelas 
razõQs, boas ou mú.s, que acabo de enunciar. · 

Vejamos se a população r~al .tlln~l\,!!nl deve ser 
tilmad& como base . para a dtstnbmçuo do recru
tanlento. Essu indubitavelmente seria o principio 
mnis jU.sto, fallaudo"se em geral. 

O tributo, tanto o pecuniario como principal· 
monto o ·de sar.eue, deve ser o mais igual possivel; 
porém, senhores, convém <?b~ervar e ntteuder .que 
nem nús temos uma estatlsttca exacta que s1rva 
de base justa e cquitativ~ a essa . distribuição, 
nem para o serviço do mar. se póde ter. ell_l tama- . 
nha nttençãó ~ po ulação de cada provmcm. Pro- . 

· · - · i01· do ue utras 
· cujos recrutas nao podem. convir absolutamente á 
marinha. . 

o Sa. Bru.NnÃo: -Nas J>rovincias do litoral me 
· parece que a. razão que so dá para uma so dá para 
todas. 

O Sn. MINISTRO o! Mi\niNIÜ. : - E' por esta 
ruzão qU:o cu no · mou rúlatorio disse que um dos 
meios que · me parecia · mais acertado parn obter
mo~u.marinha~eln precisa ás trip.ul~çõos dosnossos 
nu.v1os cl'a. snJOltar certas provmcu1s no roGruta
II1outo dn nintinho., fazendo com que ellas dest;em 
muito mimor numeró de praçns para o exe1.·cito ; 

ü 
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por outrâ, ·qut~ certas provin~ias J!lnriti.mns, .noude 
o recrutamcn.to para a ·marmha .c ma1s facJl, fos
sem especialment~ destinadas n dar as praças 
precisas ao serviço da nrmadn. · .. 
· O governo é obJ'i~ado pelas urgencias do serviço 
a nãt> poder attenuer quanto deseja, .c o honrado 
rlepo1tndo <:om. ra~ã__o tambem deseja, a· pssa. igual-

c n . ç: o o e o o; 
o Sn. BHANDÃO:- E' exacto; é uma infoliCidadé. 
O Sn. Mi:.::rsn~o n,\ l\'1.\niN!f;.\_=- Eu nffo posso 
.... , ' .. c.. 

dá-se com effdto algumil. dcsigualdnde ... 
. O Sn. BnA:SDÃu :-Apoinllo. 
O Sri. 1\Ir:Úsnw n,~ 1\I.uuNHA :- .••. mas siio 

desigualdades que, no menos por cmqúnnto, me 
parecem inevitáveis. Notarei ao honrado deputado 
que a .P~o~·incia do Rio do Janeiro; .ou P:n~cs, só 
o mumc1p1o neutro, coneorrc pura o scrvtço da 
nrmntla com maior . numero de rccrulus do que 
qualquer outra provincill do imperio, e a: razão ó 
porque a•l ui h a mais fucilidadc de se obterem 

' 

O illnstrn dcputndo não sabt>, porqüo não tc1Ú 
applicado talvez pura t•ssc lado a sua attcnçfio, t\S 
dtftlcul.dndcs com que luta a r':purtiçüo da tn1irinha 

o . , . ~ 

inutf~is com qui' carrt~ga o estado con\ esse m:"lo 
srstl'lllll de l"ecrut:llnt>nto. 

O Su. Bn,\X n:\ó : - An menos V. Ex. ó franco .. 
· O Sn. l\It:\tSTno U.\ ~hRl);tu. :- Nas proYincias 

desgruçadaml:'ntc consid~m·se. o scrvico «;ia arnuuJa 
·cotno umn t'specic de casa de correecão; ns uuto· 
ridl\des, muitas dcllas, Wtu o desembaraço de man" 
darem rcprutns pnru nru1n~n, dizendo- colllocste 
honwm e um muh·ndo, . somente no sorvico da 
nrmndn se lJOdl'r:\ ngcitar.-1\fandão h01uehs \'olhos · 
q\1.:> .são depois mnndndos voltnr parn as suns pro
vincms .1\ r.ustn do t•stado. Outros vêm corn moles
tias que os levito nos hospitnes, com ~rundc dnmno 
do scrvil,'o, e dispendio dn fazenda ; e . tmtretn~;to 

.. ... .. .. 
em ordem, c claml'•se contra o ministro uu 1nnri~ 
nha, por(tUc ns cousns ru1o andt1o como d<n:l:1o . 
undn~. :lenho drsflj.os qn.o csso.est_!\tlo . m.t'lhoro, 

. ' ' ' 
sen•r·un.;a, c ·. sohrotudo quo ns ttutoridntlcs nns 
proYindas se comp•~netrcm de que o servi~o da 
lliHrlllha de guet·w não o lllOnos honroso do que 
o sür\'i•:o dó exercito, nssim como f!Ull o recruta. 
1UP11lo niio é o meio para a rcp.-csst1o c custigo do. 
crinws. · · · · · 

Crd<i, 8r. Jll'esidcnt~. ter rtlsponditlo 1\s obsN'''Il· 
çõcs qúH for1ío upn•scntndns por nlguns ilhtsfl•pg 
rt)pt:'és•'ntuut.es da uu~t\o, o purn lhus dar ••ssns 
<:xplicali;ôes foi que toinci npàlnvm, pondo aqui ilm 
aqnillo qtw tinha a dizer. . · 

Dà-se n tuaterin por discutida, t.' posto t\ votos o 
art. ~o, c approntdo.' . 

E1~tra c~t discussão c ô sem debatú approvado o 
S{'gtuntc : · ·. 

~t Art. 3.° Fica re,·ogado o art. 3° da lei n. fHG do 
31 do Julho de 1802, ua parte om que manda com· 
putnt· em mais .\!ma q~artn parte ,IJ,O.ra a roform.n. 

' . 
rem nus proviucias do Ama:tonas o Mato-Grósso. » 

Lêm-sc, npoiiio-so e e utl'ão em di~cussüo os se-
gnintt~s m:tigos addittivos : . · 

11 Ficu o go,·erno .nutorisado: 
t( 1.0 A conceder nos guurdus·mnl'lnhas a quinta 

pMto nddidonul aio soldo. . 
(( ~.o · A ~onceder · melhornmonto de comedorias 

nos olficittes do upito e nnuticu. 
(( 3.0 A rever os artigos de guerrn approvndos c 

manumlos ex.ocutar peto nlvurit de 2ü do Abril de 
1800, e n r~forn111r o proces.so, pondo em l'Xecuçüo 

provisorimnentc o submettendo á npproval}ão da 
assombléa geral legislativa na sua primcirn reu~ 
niüo.- Pe1·eira da Silva. ---1\f . . P .. Salies.- G.. e 
Vasco1~cellos {colli téStricçõos quanto á terceira 
parte,} >l · . · 

·(f Fica o governo autorisndo n àltptar o decreto 
n. 73U de 25 de Novembro de 1850, c a fixar o nu-

ro s cu trgroes que. orem nccessarws para o 
scrvir;o de. snud.~ da armada; equipnrnndo os po~tos 
aos dos cu·urgwcs do corpo do saudo do cxerc1to, 
de 2o tenente para cima. -2 do Junho de 185G.-

.l • )) 

<> sr. zaclul.rlo.~ : .,-. Devn, Sr. presidente, 
cxplicrir :i. cnn1nrn os motivo~ que enpeUitãó-me a 

· as'~igt~ur com rcstricção o nrtigo ndditivo que em 
pnmén·o lugar se leu. A parte desse artizo a quo 
não pude assentir estava a principio redigida de 
um modo vago, dizendo que ficavao governo auto• 

· risado a. revl!l' os artigos· de guerra c a fôrma do 
processo, st~bmctte:n~o tudo. á a{> provação ~as_ca
maras. Assim J."l!dJgu.lo nss1gnEn com rcstnc~~ao v 
artigo, por .niio ver snlvn a idéa. de ser exequivel a 
rcv' :'io ó ncn (! c i· J r 
l~"islntivo. . · · . .. · 
~Ias de:>de. que os meus lwnrados collegas da 

connnissiio do marinha c guerra fizerão ao artigo o 
cr se m ' · · ;·~ · 

mente em cxt.>cuçiio o trabalho do governo, declaro 
qttc não podia estar satisféito nssignando com res
tric.;iio~ pois rentulcnte fui vencido. 

r. c i . t . . . ) 
~r. pnsid~ntt>, n autori:>nçãoque o nrti~o ~opfero 

ao go\'erno nnporta um attcntado a consbttnçao do 
· imporia. (Apoiados.) A constituiçã'' determina que 
nitlgn{'l!l seja scnt{lncindo seni\c pela autoridado 
cotnpctentt~, por virtude de lei anterior, e na íórma. 
vor clla prcscriptu. 

Entrctatnto o artigo em discussão autorisa o go
verno <. reycr os artigos de gl\erra, c a fór111a. do 
processo, . pondo-o:; provisoriamente em. exocuçi'io, 
donde se ,.c que tutn de st>r punidos cidadãos bra
zilciros sem. unm lei anterior que qualifique o de-

.. • lt • 

U~u: Voz:-.: E' idén do Sr. Pereira dnSilva. 
O Sn. ZA.cu.utus: - Um nttentndo semelhante 

não õdt• mssar desn crcebido na camat·a c direi 
mosmo quo .• nao 111 cxmnp o . e uma nu onsaçao 
igual no paiz. (Apoiados.) Tem-se dado nó ga...·erno 
fucuhlude parn reformar uma ou outra repartição, 
c.omo succedcu n r('spcito do thesoiuo, pondo logo 
n rofor111a cru .pratica, e submottendo depois o seu. 
tt·~hnlllo t\ npprovnção do corpo lcgislntho. Mas 
nlu tu to Sl~ tmtava de um:llet penal, c portnnto a 
nutorisnçilo comprchrmde-se e expticn-se. . . 

No . nosso cnso a autorisnçijo verl1a a re~poito do 
logisln;;ilo penal, e prccisnmontc de uma parte c::t
C(Ipciounl da mc.,;1iln ·legislação por sua severidade 
o rigor, qual n que dtl\'C reger a armada. Nüo sei, 
DClll comprcJwnrlo comp os meus l1onrndos có~legas 
da comnu;;~ao de tnarmha e guerra concordao em 
dar ao govemo unu1. tul autori~a~uo I Desejo que 
ellrH cxpol)hiio l1. camara as rnzõos sem du·nda 
ponderosas em·quo so cstribiio. · 

Dirão que os artigos de guerrn, o o teor do pro
cesso . são vetustos? quo, feitos no fim do secu:lo 

assado . niio estão em ltnrmonia com all idéas o 
c vihsnçí\1'1 do empo em qui) '•i vemos? Concordo,. c 
sou o primeiro a reconhecer quo é um grando mal 
a divergenciu. sempre crc.sccnte <.mtre as leis de um 
tempo atrasado e as opimões d(' um seculo esclnre· 
cido. r.ras .ahi nitú esta a duvida. A duvida, Sr. pre
sidonte, estl\. om saQer se o meio proposto para 
harmonisur os artigos do guerra da armada com as 
lu:.:e.-1 do secul~ ô digno de appr,?''ll<;no. . 

Du-so-ht\ nmda: << A rev1suo dos artigos d" 
guorra da armada, e do procosso, tl obra . diftlcil i~ 
camarn, quo ni'io tnm o nuldlio do homens profls· 
sionnes na. matoda. 11 Esto argumento, porém, se
nhores; se pco<:ednsse tolhorin as cnmnrns do fazer . 
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muitas' leis. que dependem d.é conhecimentos esne- · 
ciaes que ncllas nãó abundão, embargaria, por 
exempl9, a organisaç{io d.o codigo comJ1lercial que 
demandava do corpó legislativo grande cópia de 
idéns a que não estão habituados a maior parte de 
seus nwmbros. 

. " .. , 
nete, formular os pontos capita~s sobre que deseja 
que versem as -reformas dos n.rtlgos de guerra e do 
processo; pó de, depois, nomear uma com missão 
compost~ de homens habilitados para proceder {J, 
pretendida revisão, c trazer opportunamente ás ca
lilnras o pro dueto não somente da propria reflexão, 
como das Iucubrações <los seus auxiliàres .. Esse 
trabalho, submettido ·ao c:tamc das com missões da 
casa. que _poderião e11tendcr-sc com. a cx.terna com
posta de homens da. pro1issiio, converter-sc-hia ctn 
lei~ respeitadas assim .as prcrogativas do lê. is~ador 

. .• . . . 

rios. liio posso, porém, conceder, de tnotlo algum, 
autorisação para. rever us a.ELigos, c o processo, e 
pôr logo a re~orr_nà. em execuçu.o. , 

~m m , , , . . g c 1 
o direito de defitiir delictos c rnnrcar·lhes penas é 
couaa que se niio faz, nem J~uúüs se fez.· Qunntlo 
Bacon ditigio-so a Jacques I propondo-lhe a conso• 
lidnção dos estatutos ItlfSlcze,; é coinp~lução ou di
g~sto da lei com!"lum, dtsse-lhc: (( Aconselho que 
nao cmprehendnts a reíorJ!ln .Por homens de vossa 
escolha, visto que sendo md1spensnvel n. sat~cçiio 
do ptwlamcnlo, melhor ê propôr~lhe d\rectamenle a 
nomc~çâ~ de commissjies que ~iss<? se ?CCUJ?Clll. A 
cotnptlaçao . dc,.<>te ll\0(\0 fettn mspnn.ra nuu;. con
fiança do que procedendo de commissarios reu.-.:s. , 

ous secu os ep01s, ce , qucrt'm o evnr o. 
cfff~ito a idéa da Bacon, tanto tempo csquccidn, e 
fü·oeondo,se corneçnr o seu trabalho. pela tonsoli
aa ·.no de estntutos. rrilativos ao fnrt.o, snbcis como 
proce cu o ca o e ~Ut1Sconsu s o 10mens 
competentes, fe:t; a: revisão dos csta.t.utos cour.crncn
tes a esse a! ·nmpto, que eriio 85, e cotnpilando-os 
em um sós ~ teu-o no parlamento. · 

. A autoris~a ;:to 'lue o govetno pede, ni'io digo bem, 
que so dá ao governo, iluporta uil\ l'l'grosso no 
tempo em que dolninavn. o prinCípio de que o rei 
era a lei viva; E nindn asshn n pretendida rúformn 
vai ser feito. ~Ol' um modo mcno<> solem:1e, e com 
mais arbitrio <lo ministro do que om 17!10 I 

No fim do see1llo pas::;ndo qtU!lll orgo.nisou em 
Portugal os artigos de guerw. dtl. artnntla e depois 
submettcu-(tS ao conbocirnento do princiJ;>t', foi o 
tribunal do almirnntndo que Hnhal nttribmcões fi. 
xndas cinlcí, e por eonseq\lencia grande import:m-
cin nos negocias em que intl!rvinha.. · · 

O nobre rninistro da mnriliha, ponhn, como pro
cedêtl\ á i·eforma, se passar a nntorisaçuo? s. Ex. 
não t.en:\ a seu lado úma. corpora~.i\o autorisadn 

ara auxilia-lo· ódo chama•· em seu auxilio es-
sons entendidas, mas som respo,nstt i 1 aç e c sem 
o prestigio inhero!_lte a um con~elho composto ue 
homens da p:rofissuo. Sem duv1<lu. no cortsclho de 
estado tem o governo .tu•l . apoio de impol't:Ulc.ia, 
mas ahi conta-se apenas •un oflkial da ai:mada, se 
não me engano. . . . · . · 

Em todo cnso, C' que se filz em Porf.ugnl estav.n 
de accordo com a regra-o.rei ó a lei vh·a-; 1:\ o 
I>rincipe estava Cm seu direito acloptando e mun· 
dando executar pi:ovisodmnente os ttrtigos de 
guerra. Nós· porém estamos em pt'li:G e tempos di
versos, vivemos sob nm rcgimcn de liberdndu. ~ 
uma das bases desse rcgimon é qnc ningncm seja 

P.Unido sem gue uma tei anterior qualifique o de-
licio ê determme o processo. . 

Ditá ?:lgu~m:.u? trabalho do góverno, se P.nssar 
a autorLs~çag2 e le1. n Nego. O goYerno em vli'tlide 
da o.utorl!!;açao lm de expeuir um decreto, ms.s o 
trabalho, ns disposições qul3 nelle se contém nãõ - ~ . - . . 

limites. . 
Et\ vou dnr Ho nobt·o miuistro dn marinhR. Ulll 

exemplo d~ faltibilidl\de, tirado (Í(l. proprio minis~ 
. ü·o da nmrmha. . · . · 

O Su. 'Mt~t!l.TRo DA M.\.tu~nA.:- Ht\. de achnt 
muitos. 

O Sn. ZAcHA!HAS:- Bnstil um pn1·a ·justificar o 
meu. intento. Discutimlo·se o artigo .do projecto 
das promoções, quo nHmda conset·var aos ofdéiacs 
}>risionciros o dircitodo nnti~u1dade sem restrk~,iào 
nlgumtl, sn~vo o caso de mohv? i~provado, ponde
l'el que nuo htt\'otHlo · a rcst.ncçno do mundnt·-se 
couserv!\r o direito de .antiguidade atá o posto iril
mediato somente, dár-so-lna o al>surdo do poder o 
oft1~itü prisionci~·o ter · di~eito. u. varios ~ostos se 
tnuttos o.niltJ~ cstn·csso asszm fo1·n. do serviço, 

O Sn. l\:fnas:rno DA l\L\niNlu:- Guarde isto pnra 
n. terccirtl. lliscussuo. · 

H. , Cl , R • :- , • . • , · , 
caso idm\t.ico, rnnndo. a lei com sabedoria qüe o 

· officinl prisioneiro só tenha direito de ser promo
vido a nm posto, o que cstn restt'íéÇilo era indis· 
pcnsavol. O que rcspondmt a isso o nobro ministro 
<la nú\rinha 'l Eis o qtte <•ll':! disse : 

u Qmmto a p ormittir-so que os prisioneiros de 
guerra conservem os seus direitos de antigttidude, 
c!'cio qtzo cstR disposiçi'ío equivtLle á quo oxiste no 
excrcit.o. Ahi se declnrn. que o officinl prisioneiro 
quê o nii:o t.iwn· sido por motivo reprovado ou pu· 
nivcl, cons~l'VIl.\'Ó: o scn ~h·eito .de untignidnd" po.m 
ser .P1·omov1do ao posto mtmcd1ato ...• Na mnrmhn. 
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conser.va-se igualm~ilt~ . esse. di!eit_9 sem limitação 
no presente caso porem..a hm1taçao acha:se nos 
artigos que exigem sor~tço etrectn•o de en.barque 
ou commando.por certo~~mpollar~s~.pa.ssar de UI_U 
posto a outro •.. O o.~c1al (contwua o no~ro m!-
nistro) pOde estar habthtado, antes de t.er s1d~ prl-

. · · ·· t 1 modu~to · 
mas niíd . pÓde; estando . prisioneiro, habilitar-se 
para o segundo. » . . . . 

Ora eis aqui um engano, que loyarw o nobre 
· ' . · · · o tlicial da Rr-

.mada consagrado· em _lei, ~e o projecto pns~ar, o 
daqui infiro quanto ma1s pertgoso será confenr-lho 
uma ampla attribuiçiio. e~n materi~ pc_ual. . Senho.~ 
f('S conservar-se o duetto de antlgUldadt) ao pri
sioneiro não quer dizer qUO SC rc~peite O teJ!lpO do 
serviço q,ue ellé tenha até a occas1a~ do aprts_Iona-

. mento, e admittir o tempo decc,rn~o depo1s ~o 
sprisionalllento, como tentp0 de scrnço, por cqm
dade ... , 

O Sn. 1\ft:-riSTno n.t.. M.t..RI:-iHA.: _...Ainda estou pelo 
qut- disso. · 

se quà ó fazer. fa ,-or ao prisioneiro. 
O Sn. M.tNIRTno DA. l\fAm:-;nA, :-Na terceira dis

eussão faHan~i. 
O Stt. ZAcrün.rA.s:-v. Ex. ni'iv es tl proscn e na 

tcreoira discussiio .•.. 
O Sr.. Mn>xsTno D., 1\I.mx:-;u ... : - Promctto quo 

Tirei. 
. o SR. ZACIIARIAS =~Orà, esta intclligencia quo o . 

nobre ministro deu a uma obra sua, ou obra. quo 
tem defcnditlo, intelligencia quo o condu:t~r!a a r e- . 
c usar a um oftlcial da armada quo fosso pns!on~tro . 
por mais . do ~ annos diroitt! ~o accessó se nao hou· 
vosso anteriormente ao apns10namentc prestado o 

· · r · . xi ·no most.ra uo om nmtoria 
dp delictos e penas o nob.ro lu~n\st~o . o.m om p · o 
cahir em algll:l~ en~nuo, com a chffe.rcnça df q_uo, 
no caso do pns10nmr(), este reclamara o seu dtrelto, 

· · · i da lei lúl de ser resttlbelt.'-
cida, mas no caso dos al"tigos do guerra po e sor a 
reparação muito ta~iu... . . · . 

Sr. pre~idento, a occasião tal voz fosse nzadn pnra . 
<lar ao nobre ministro dos ne~ocios estrangeiros os 
tueus agradecii.uentos ; mas ollo nilo se . acha pre
sente. e .ou niio quero. assemelhar\) meu proceder 
nesta parte ao que S. Ex. tow cqmigo, quand<? cu1 
uma dns sessuos passadas, dopou~. <J_Ut\ ncaho1 . d.o 
fnllur e orou largnmouto .o no\1ro n~m1stt·o dn man
nha, tondo ou sallido.da casa tp1as1 no tlm da s~s
sito, o nobre miulsh·o dos ~1egocios ostrangoiros 
podio a pala,·rl\ pnrs, n prtJtext() do uma satisfação, 
nrogur·mo verl\aUilira i'njutia. · . . 

Em occn~i~o opportunn cu ll~e a~m<l\!cct·oi cOil\ 
toda a urbamdads l'ssa sua sabsfaçuo, mns dosdo · 

. .it\ seja-me petmittido declarar· que tomei o que 
disse 'o nobre ministro como um desniJafo, pareceu~ 
do-me qU.e tl.cou ve:-t&dó . por aquellt~ recurso que 

· interpôz da intelligencitl 9ue d~i ao ~rt. 5° da ~ei de 
e e . , 

apoi~du pelo nobro deputado p~ ,o ,Rio de Jano~ro, o 
dopots confirmada pelo nobre numstro da uumnho, 

·o 9ual c~rtament? nouvo~~5e do uma .!,Uaneira per
fNtamente super•or, ladeando a questao, ma.s som~ 
prP m~gando a procedonci~ do rcc.urso. 

Quem dovia dar umn satisfação no llOnrttdo mi
nistro dos negocios ostrangeil"bs era on, p!>r lla,·ô-lo 
implicado nngucUe in~idente contra I!linh~ vontade ; 
cn~rct~n~o fu1 (\U quem recobou sntlsfnçao, ficando 
na pos1çuo daquelte quo, qua'J1do pensa. tarde pagar 
n outrem uma divida., recebo detlo ~a~àmento. Eu, 
occasiiio opportuna, pois, ~ü discubre1 con1 o nobre 
ministro dos n.egocios estrangeiros a tMtcria de 

~ue se. trMava; mostrarei que, se· ha herosiSI :.& 
lierósia é delle na.güelle . debate, onde Yio . botes dtt: ~.· · 
amor·proJ?rio por Julgar-se .. ?frS.ndido no seu exàge·' 
rado senttmento de patermdade ... Emfim, appello 
para melhor occasião. . · 

A discussão desta matoria fica ad~ada pela hora: 

SEGUNDA PAR.TE DA ORDEM DO DIA 

PROCJ::SSO DO Sn. DEPUTADO PACCA. 

Continúa a discussão do parecer da comtnissão 
do constHuição e justiça criminal, relativo ao pro~ 
cesso do Sr. deputado Pacca. 

o Sr. Loit:do ds. Ounlia :..:..Pedi a paln· 
vra, Sr. presidente, niio para entrar em largo de
sen..rolvimonto das ditlerentcs questões quo se 
prendem 1't. ma teria sujeita â. nossa aprecillçno; cabe 
os til .. tarefa áquollos que com melhores habilitações 
estivorem no casode faUar sobro taos questões pe
rante as illustraçõesjurídicas desta camara ; o meu 

· fim ó unicamente procurar encaminhar a d_iscuss~o 

sérias q'ue fazem os~illar o "oto quo sou· obrigado 
a dar sobre a matllria. · · 

As difficuldados, Sr. presidente, uo semJ\t"O ên· . - - . 
quo li o . pnrecer das nobros comrnissões reumdas 
cte constituição c justiçn criminal, o msis ainda 
depois que ouvi o illustre deputado por . {>ornam· 

, . ~ ~ 

no t>arecf'r dns illastros . commissõos, no que hou
vesse de dizer cadn um de seus m~mbros para do~ 
fendõ-lo puctosso ou basear-me para cmittir umtL 
opinião segura, pari\ dar um .voto scbre a meteria; 
mas infclizmontc o pàrecer, quer em parte de l;UB 
a!gumont!'çiio, quer ctn algumas de. sua~ conclu
soos, oppoe-se complctanHmte ás fracas 1dóa$ qu9 
formo sol?re o objecto, e os argnmentos àproscnta~ . 

. dos pelo tllustro deputado por .Pernambucv a meu · 
\"er em cousú alguma mudarão essa. situação d.G . 
parecer. · · 
~cnhorcs, á ftt)nte de . todas a~ qum;tões que se 

podem deduzir do assumpto em discussão ba uma 
9:1estiio P.rincipn~ quo chanuuei prtojudiCial, ques-

L A 

quo dizem respeito ao . processo em que inCelb:anento 
se acha envolvido um nosso collegn. 'M~ parece q l 
o parecer das.illustrad:1s commissões reuui.dns não 
resolveu ossa questão de f&rma a obrigar-nos t\s 
suas naturaos conclusões; quanto a mim, pelo 
menos me não tirou das duvidas que logo terei a 
honra de aprosentnr aos illustres membros dossn.s 
comrnlssõot:. Ainda menos, senhores, me . parece 
que tossomossns duvidas resolvidas pelo honrado 

. dei>utado por Pernambuco que mo ptee~dou. · 
E' corpOllOlitico ou é tribunal de justiça a ca

mlira dos Sts. depu~lldos quando chamada n cum~ 
p~h· o dever qüe lhe impõe o art. 28 da con~ttituição! . 
Ei.lS-atJ.ui,;meus senhor~s, a gra!ldo ~1ostã?, a ques
tao prmctpal, sem CUJa soluçao uao YeJo quo se 

. posstl dnr um passo seguro nesta mntoria ~ porque, 
.se me provarem quo a c~mu.ra nt-st.a octasliio ê utu. 
tribumü do justiça) ontüo direi . quo todas as ques
tõos, pnra utost.rar-se que .a ·. dec1são d~ c~mara mn 

judicial, em cousa alguma emotu·aça 9 decisão dos 
tribunM.s ordin~rios, são argumentos c<>n1pleta· 

· ~ente ociosos, .P.Orque é da na~ureza do podorjudi
cml que seus trültlnaes super1oros possi\0 e dcvlto 
mesmo, niio só sustentar. como altérorou revt;lgtll' 
as dt>ci~õ~s dos infedores, sem que sopossa dl2:6t' 

. quo \"lll ·msso quebra da força moral desses trlbu· 
naes, nem tift'ensa á indepen:dencin do poder judi· 
cial. Entretanto o nobre deputado por Petnat11'tiuco, 
senl resolver a questão preliminar, lânçou miio dt.~ . 
argumentos daquella natu.reza~ e que por ·isso m& 
pormittirá que os tenha como C'omplL\tiunente des-
locados. · 
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· 'o • c m , · · 
cluia eu com as commissões· que á camara compe
tia o direito de declarar o deputado, sim criminoso, 
mas não tanto o.u tão pouco como o r vt.mtu.ra qui-

' camam evada a concluir uma classifica~:ão dh·ersa 
do crime .do deputado daquella que lho attribuia o 
juiz formador da culpa. Mas, Senhores., depois que 
entrei a nesar os inconvenientes . gravíssimos quo 
resultão ~d~ ad()pção .do semelha~te opi!liiio,. depo~s 
que pensez meU1or no assumptó, Já ouvmdo respel
tavels opiniões, já mesmo acpmpanhando a discus;. 
são séria e procedente a meu .-ér da ntateria pela ·. 
imprensa desta cOrte om opposição á opiniiio das 
com111issões, mudei com~letamentt1 de. ptnecer, ou 
ao menos estou resolv1do a admittir a opinião . - . ' •. 

. e ' 

:s 1 1\ ' • • 
de .entrar no desenv·olvimento. da que~tao prejudi
cial, do assum~to em discussão, · nem entrarei 
agora. nella, senao parn .responder ao Uübro depu-

parecu qÚe os argumentos do parecer c~ discu~são 
JÚ hontem farão, quando niio destruidos, como me 
parece,_ pelo menos completamente ubalados pelo 
nobro deputado membro das commissões que assi-. 
gnou o parecer com rcstricÇões. · · · 

Não entrarei portanto pela_ argu~ontaçno do 
parecer por este lado, guardar-me-~et .P~ra · loRo 
fazer breves reparos sobro alguns pnnCl{>lOS cmlt
tidos polns mustros commissõcs rcumdns, que 

. jul~o que não devem paasar · deso.perc~bid.?s, 13 
ire1 agora aos argumentos aprescmtados pelo lllus-

n o c u n o por ern m o. . · · 
. Dlssc o. honrnilo membro _que à c~mar.ll nã? podia 

dispênsar-se da entrar . na mdagacao mmucto~a do ·, 
processo, o consequentemente do alterar o . despa• 

com o preceito ~onstltucional den b~seat-se . nl;) 
extl.mEI do processo em que Cór envolvido o deJ>U
tado, mesmo no exame élas C!lusas externaS" qUe 
por l'entura · o. tcnhão . originado ; mas isso. tudo a 
ineü ver para dizer á camnra- continúe ou não 
continúe o processo,-- e jó.mais ara fa1ar as- vezes 

e J cs c ecu so a pronuncia. 
Quanto á dignidade da camara, meus senhores, 

não sei q_ue possa. ella ser n;tel!t~ garantida do que 
pelo direlto que dá a consbttul(llO á camara de fa-
zer suspen er o curso. ·. c um processo, quan o 
entender que motivos menos justos fizerão com que 
o deputado fosse nelle envolvido ; e os bons effeitos 
do us_o ~e~sc direito conferido expressamente pela 
const1tu1çao; em nad.a dependem do que e certa· 
mente menor, de alterar o despacho da pronuncia 
e classificar o delicto, como qucrsm os illustres 
membros da!:l commíssões: . · 

·Um deputado õ processnâo c pronunciàdo, a ca- ' 
mura entende que o !oi,porque o poder e:tecutivo 
julgo~ que o devia- arredar das suas altas funcções 
de lcgtslador, porque temendo-se do seu voto nesta. 
camara, en en eu convemcn e pr1va- o e omur 
parte em suns deliberações: é justamente . neste 
caso, senhores, que a camara tem o diroito de dizer.: 
« Não contintie o processo; » 

O SR. FmuEml. DE MELLO:-E quando o poder 
exccutiYO não inter~ em no prpcosso, e sim um par-
ticular? · 

parece 'que ainda d~da a' hypothese do hrm~~ no 
proceS!.\0 vohementos indicios M criminalidade con
~ra o deputado, e mesmo provas, a ca1nara _por 
altos conveniencin.s politicas póde dizer: «Não 
continú.e o processo. » Não continito l'OS termos em 
quo logo direi quo niio deve .co!:!tinuar, ?li'io nnquf."l
lcs om que querem ns commtssoes rcuntdas, porque 
neste caso a constituição teria estabelecido o pri~ 

· vilegio da impunidsidc para os membros desta casa. 
E. este veto absoluto nno scrli por si sufiiciente para 
sah•nr a dignidndo da c'!-marn em qualq~tor hypo-

pr nunca, . qu o . \ . · ' · 
~io havfa sido prpfcrído conformo o ~ir.etto, . por pncho dn pronuncia próterido pelo poder compe-
lSso que FIO ss qU1zesso negar esso dtretto t\ c a- lente. . · 
.m_arn co.mpromett~r-se-hia a . sua ~i$nidade, q~o Q nobr~J doputndo disso mais, qno tlmto a camnra 
na.o poduJ. consentir qUe elllf. so SUJettnsso á dect- dovia nesta occasiiio ser considerada como tribu-
são de 11ZU juia que podia ter sido in1luenciado por · ná\ do justiça, que o era quando · em conformidade 
suggestões, · por principios men~s ju~tos e l!lesmo das disposi~ões da lei de 1827 · numd1Wa quo <i 
menos honestos. Senhores. eu nao sot, em prtmciro ntinistro ·ô consclh~ito de ·· estado fosso nccusndo. 
lugar, que, .porque a camara tem 2 direito do cx.a- · Primoiramcnto, meus senhOres, eu n~.o sei que 
minar; de dtscutir todas SlS qucstoos que so .podem om materias do jurlsdict;ilo, como hontem jt\ se 
ventilar no curso .dc um processo, lho calbt~ ÍllSO disso nostn cnsn, possi\o luwor . essOR parall<:1Jos. 
facto, o direlLo d(l alterar o do~p!lcho lia pronuncia. Entendo quo os nrgmn~ntos .de parallclos ~evem 

_,-. ·Não souda.quollas que nogã~ 1\ camart\ o direito ser cmnplctl\m~nt(l cxchtidos da llr~umontnçuo que 
de unalyso.r o processo, so qutzercm, d~sdo a sua tiver por fim provnr umn jurisdic~tlo conferida por 
primeira pagina atê t\ ultima, de discutir todas as lo i .a qualquer nutoridado ou corporação do estado; 
questões. quo so puderem deduzir do scmolhnnto e t>or tsso, ainda mesmo que so .pro':aseo 4'1!-0 ~ ~a-
exame, mas o que nego é qae o direito qu.o se lho Iüurn nnquollo caso so consUtuu~ trtl.mnnl)udlcta-
qu.or t;t_a.r · om segundo lugar scj~ conseguoumn do rio. niio ·s'li que so possa sust~ntar quo po1s, que o 
P!lD}elro, isto ~. que pol~ quo n camnra tem o . ó nnquolla occasii\o o Mja agora. l\!ns eu ne~p. 
d1re1to do oxammat mlnuc1osamento o processo, do seiihoros, que t\ cnmnra mestilo naquel!a occa.smo 

. • - 08 11\ lClOS e . . . .., ner.\ r1 • • • ' • • . v 

·mestrio para .prorerir suo. ecisâo, lho compita, el a uma denuncia contra nm ministro ou conse-
como. consequenciâ, o direito de alterar o . dosp~- lheito <lo estado, de colligir pro,· as e dotcrminar . 
cho da pronunciao do ostabelecur novacl&sstficaçao a accusaçiio, será tribunnljudwiario? 
.do crimu. o Sn. FxouEIR.l.. 1» 1fELLo·:-.E ' uma. scntcn~!.L 

Mo parece, portanto, quo a argumeutaçi\o do ~ó- do pronuncia dadn pu camara. 
bre . deputado .por estl) lado ó completllmento lm-
.procedentQ ;. julgo que so .póde concoder t\ cnn1ara o . O Sn. LEtTÃO n .\Cu.Nu•:- Entüo o nobre dcp1l-
àiroito do entrar . no ·minucioso exame do todo o tu.do ttm\ a bondade de · dizer-me so quando um 
processo, se01 quo todavia. se. .lhe ~eva conced. or , presidente de . província recebo .uma. queixa. ou 
ípJO (neto 0 do · alterar a quahficaçao <lo dollcto. denuncia contrn qulllquer. funéclOnllrlo pubhco, 
A doeJsilo dn oamaro., senhores, uüo se pódo flrruàr quando o ouve, como ê do estylo, quando mesmo 
no 1\0U.BO, no nrbUrio, nn sorto1 ·~a sua . vonta~e; a manllrt colher certas prova~, o ret~\et~o. tudo â auto.· 

.. dc<:laQo llUO a cumnra dtn·oprófet'll" do confonmdade . ridado comp~tonte, ó autondt\de ~ud1ctnl? 
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o SR. FtG'CEtnA DF. ~JI'.LI.o:- De ne~!!Um rr~odo, 
porqu•! ern ...-irtu<.le da d~isão do prt.:sl<lcntc e que 
se proc<.><lc a julgamento. 

0 SR. LEIT!c) t•A CuxuA :-Pois me par<-cc que 
temos um pcrfdto símile nas t.luns llyputh('S•~S. 

0 nobr•! deputado chama a essas <.lili~cncin.s que 
a 1ei d·~ lSD conce<l•! :"t c;l.mara - dt.·:;p:lch·) de 
pronuncia-: mas cu nito considero assuu. l!O ~n
tanto P•~<:O aos l•vnrau•.•s m•~tubrus Jas cotmm~sucs 
r('unidas q u·~ tvmctu ~lp01Lt:lll!_•!l1tus sc~ltre estas 
minhas unvidvs, t~ qut! Se sirvao l"l!SOI\"c-las, para 
meu esc arecunen o, p:l.rJ. trccc:ao v rncu vo o. 

o StL 'Fir.c~::m..... ,,g )b:.I.l.O:- Desta maneira 
havt:ria um julgamento uc pronunci:.l. sem ser pelo 
senado. 

O StL Lt·:lTt•) P .... CcxnA: - Dissl'l mais o nc•ln·e 
deputado, c1ue a camam tinha o ~~n-ito de er:tr:u· 
na analysc do processe), _e classlfJ:-nr o d':hcto, 
porque niio <lc>via cons(•nür f{UC: a mnoccncla pa~ 
âecesS•'. n:1o <lt:~via cons0ntir, r<m1•ec<'~n<io ~1ue o 
deputado 11:io <'ra realuwtn·~ criminoso, que. clle 
fosse c(msidcrado como tn.l. ~lus, senhores, ~unda 
este a,-. ... umento fi'l:a sujl'ito ás obsf•rv:u;.ões que fiz 
ácer<:a de) que dizia respeito .-~ dignidade da. cmuura. 
ESSI! din:ito, S<·nhores, o:•st:"t snh'<J c•.llll o ,-e to a'hso-. 
luto conf(!rido pel:~ con:;tiui<;ii•), com o- continue 
ou nito ccJntinuc o processo. 

LO"O ue a ca.mara ··ntelH .~ 1 t c 
innoccnie. t('m o direito de uizt.-r-- nüo continüc o 
proceSSO-; 10~0 lJUc t.mtent.le <JUe é Cl'illlinOSO uiz 
-continue o proc•:sso;- que mais que: r o honrado 
membro? Depois de um tlirdto tt"~v expresso como 
este <ru~ n t:onstitu:r,,l:o nos d{c, quer o noi'Jré < epu
tado ainda que admittamos cssl! outro, que é C(,r
ta.m<:nte menor, de alt0r::u·, àc reYug~u· o <.lesp~lcho 
da pronuncia, de clnssitkn.r de novo o ddicto! Xi\o 
sei como se possa com St."melhn.ntc m·gumcnto com
bater a opinião dnqucllcs c1ue cnt<·n:!(:ll\ <1ue a 
cama.ra nesta occasiào é cumu St.:lltpre um corpo 
político, c nada mais. 

O Sn. FICUExn.;.. ln·: :\h:Ll.o :- 8cr:"t, julgando 
judiciariamen te. 

O Sn. L!::IT:\o D.\. Ct::-.uA:- Eu tumbt·m não si~o 
a. opinião dos que tli;:cm que a camarn. não pod1a 
entrar na. classificac:ão do Jt:licto, púr•}UC' niio é 
tribunal judiciario; não. a questão u;io cstú :.l.hi, 
porque esta. ca111ara ~m certas dt·cutH:>ULndas podia 
ser constituida <:m tribunal de justiça. Se eu vejo 
que o senado. c mesmo as assc:ruuléas provinciacs. 

v~, o• c s .r convcr 1· o crn tn una 
semelhante, porque não podia Sf:r esta cmnara? 
:\Ias aqui é que I!Stá a questão. Eu tlcsc:ja.rd que 
os nobr.::s deputados me pru\·êm que a c:nnara n.:•stc 
caso é tribunal de justi\a; pot·quc cnt:1o dir<!i qu.:: 
e-Ila pódc classifkar de novo u Jc::Jicto, sc1u que C•)lll 
isto se possa tlizer que fica olr.:nui~a a inôt..'p•:n
dcncia do poder judicial. 

O Sn. FlGt;ElR.\ DE ~Ili:LLO :- Cessa portanto 
esse ca vallo de batalha. 

O Sn. PAR.\XAGt:.\.:- E' andar <-m um circulo 
-vicioso. 

O Sn. LEIT.\o D.\ Ccxtu.:- ~ü:o ha aqui nenhum 
circulo vicioso. 

O Sn. P~r~\'S..\.Gt:.\:- !\ão me r.:firo ao nobre 
deputado. 

·It. ...t-:JT.io P.\ Cc~m .... :-Contínúo pois a pensar 
que nem as illustres com.missiJcs re11nic.las, nem 
o ll<ibre deput.ado por Pernambuco. me pod<·ráõ 
convencer com seus argumentos que a camara 
nesta occasiào é tribunal judiciario; não o pro vão 
as. r~ücs '::X-Pendida::; no parecer das illustr~s com
::D.lssoes, na.o o provou o nobre deputado por Per
namuuco que ntc precedeu. como crdo que acabo 
de fazer '\'er. 

Deixando por conseguinte-, senhores, esta ques-

tiio, e persuadido de que, embora a camara obre 
como corpo politico, érnuora. não tenha de entrar 
nos tletalhes da classificação da pronuncia, póde 
entrar n:~ discussão d~ toda!=> as qucstves que en
volvem esse ues{>:.l.chu, pl)d•: examinar n:1 discussito 
se o Jcputt\Jo fu1 bem ou mal pronunciado em um 
(•tt em outro crime, irei ás condusües do parecer 
Jas illustrcs commissõcs. 

.As illustrcs cotnmissões dizem que pelos autos 
ap<·nas cond!t<:m qu(! ~ ueputad? accusado es~á 
itwurso no cruue d~~ r~~lsHladc, c dtzcm que se nao 
uerão os criuu:s ú esü· l" · · 
con$cquentem.::utc são de parec~r que o processo 
wutinuc quanto ao crime d~ falsidade. 

llontt.-m o nobre dl:'putado por Pernambuco. fal
la.ndo a este respeito, disst! que ainda não tinlta. 

· · · :- • o • eso que 
fc,ssc contraria ás conclusões do parecer, ist(• é, 
que nenhuma autoridade sustcntaya que o deputado 
de que se trata não estiY•~sse incurso apenas no 
crituc (10. falsidade. Em primeiro lugar me parece 
•iUí: o nobre tlepntado é um pouco i11justo com os 
juizes que no f,:,ro competente <mtcndêrão que o 
dcplttallo accusado csta·yu incurso nos trcs crimes. 
Me .pan~~e qu~ o nobre tl~:puta.do dcYia. ~~ncon~r~r 
na mtclh~.::ncta c na prouu.lade reconh~ctda Jo JUlZ 
1unnic.ipal da Ia vara d:1. curte garantia su1ficicntc 
para :firtH:u· uma opiuiilo valiosa a este rcspeilo. 
(ApOÜ!dOS:) 

' . .. 
juiz de direito que sustentou o 
nmnicipaL 

O Su. FIGt:nmt .... DE ~li!LLO : - Censurei como um 
r eu· 1 

talento não póde demonstrar que existem trcs 
crimes. 

o Sn. LEtTÁO DA cc~m.\. :-E" <I..UCStão div<>rsa: 
ninnncm diz que a opinião do JUÍ7. munici.P~~, 
qucta opinião do juiz de direito, ~uc a optmuo 
nwsrno do nobre ministro da justu:a, juriscon
~mlto reconbecido no paiz, S<'ja um dogma n este 
T<'Sp<•itll. 

O Sn. Fwt:EU:.\ m·; ~fET.LO : -Aonde é que o 
Sr. ndnistro da justiça cmittio a sua opinião sobre 
(!St<l. t}lteS tiio '! 

O SH- LEITÃo lH. Ct.:xn .... :-Não sei que se não 
•lc,·a ccmcluir isso de um topico do seu rclatorio. 
Ent.n~tanto o nobre dc.putado disse-nos qll:c _ nã? 
tinha cncontrauo opiniâo de peso em oppos1•;.ao a. 
s~~<'l. c qnc ~pen~s uma pcsso~\ l~c dis~f: que :di ver-

o nobr~ tÍt~putatlo se quiz referir ~o humilde JU
rista.. . ao bacharel formado em direito que ora' 
occupa a attencüo tln. ca~nara: Fui ~u que diss~ 
ao nobre deputado que d1,·erg1a das 1llu~tres com· 
mi~s~•('S quanto :'L cl:.l.ssificac;.ão do dehcto_: sou. 
obri!!a.do, senhores. por isso, a dar a ra.zao por 
que ~ntemlo que o Jeptttado a.ccusa.do està incurso, 
rliio só no crime Je falsidade, como no de per
jnrio. 

O Srt. Fwt:Em.\ nE ::\fr.LLO :-:\!as nuo ha de sus
tent.."lr que tan1l)(~m está incurso no crime de es
tcllionato. 

O SR. Lt::rTÃo D.\ Cr;::-;n .... :-Isso é questão diversa, 
nito sustcnta.rr~i que se dt:u o crime. a c estellionato. 
porttue Hiio estou disso p•:rsuadido, mas nem por 
issü acom anltarci o noJ:re dc:puta.do. suppondo 

auto~i(ln..Íes para. mim de peso, como aliás o -(! a 
das illustr~s commissvcs, sem todavia con'Ç'cnccr
me que wnas e t:.utras S('jã(.) infallh-eis, sejão Jo~~ 
mas a (1ue ~int.la os pygmêos como eu dcvao 
rcverl'lltts auaixar a c.'l.bcça. quando se trata de 
principi<oS ua natureza U(lS ua. SCi(:ncia do direito. 

A camara me permiltirá que _eu procure demons
trar ~1ue do prc.cesso subm.ettld~ ~o nosso e~xa~1e 
se J~úuzem os tlvus crimes de fâis1dadc c pcrJuno, 
Uluito Jistinctamcnte. 
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As illustres commissões sustent:i:o no seu parecer 

que se não deu o crime de p<'rjurio porque elle 
apenas servio como meio para commetter-se o de 
falsidade • e argumentão com a disposic;ão do 
art. 1G7 5o membro, e com a disposit;.ão do art. lVS 
do nósso codigo criminal. 

Em primeiro lugar, me parece que a hypothcse 
fi"'urada naquelle 1° artigo é muito differente da 
dos autos. porque julgo que ali se referio o legis
lador não precisamente uos autores principaes do 
crime de falsidade, senão ao_;; que co~no clles c?n-

. . ~ 

até se serve da palavra-concorrer.-Ora, se os 
honrados membros das commis5;Ões quiurcm ap
plicar aquella disposição legislativa á qucstiio 

- · - de convir ue os autores rinci UI' 

crime de fa.lsidade serião, por ventura o escrivão 
que reduzia o testamento nuncupativo a publica
fôrma e o juiz que o determino_u,_ e que os réos 
indiciados nos autos concorremo apenas com 
aquelles para perpetra~.:ão d_? d~lic~o, como teste
munhas; isto me parece mmto hqutdo. 

Mas é a conclusão :i. que nos Jeya em prcscn~a 
da lei a opiniã? dos que, a.dmi~t~ndo que se désse 
o crime de falstda.de, e descttbr1ruo no testamento 
nuncupativo, e não, como quizer.1o ~juiz fonnndor 
da culpa, e o do recurso da pronuncia, e como cu 
penso, no papP.l assignado P•;los réos, c sobre que 
·urilrão no juizo da provedoria. 

Esta opm1ao, scn ores, mo parece a. sus enta.vc , 
c a repellem aquclles que sô emwrgão punido no 
art. 167 do codigo criminal o falso material e nilo 
o falso moraL 

o falso material, porque elle nunca se attribuio 
a pessoa diversa da que as que o fi.zerão e assign:'J.
riio mas d:i-se inconstestavclmt>nte o fulso moral. 
norque ahi se attribue ao faqcciuo Yisconde do 
Minho uma intenção que se suppi:ic que nunca 
tiv~;>ra. 

E se a esse elemento do crime de falsidade 
contido em semelhante papel juntarmos os dólo, 
o presumido prejuizo de terceiros que tmuueru 
contfhu, porque não ha. duvil.la que o papd fúra 
feito para ligar com a garantia das assignaturas 
aos (:o-réos do crime, e que jura.tio cowo foi con
l-ltitttiria o testamento nuncupativo, com o qual 
dar-se-hia o real prejuizo de terceiros, tcrmuos 
carncterisados nesse papel todos os úlementos do 
crime de falsidade-(alsitas est ve;·itati.~ mutatio, 
et in alterum p7·ej-wdicium (acto. 

~1·i ca o p r · i ~ e em -
melha.nte papel, teremos o de perjurio no j urauwnto 
que se tem por falso, prestado pelos réos no juizo 
da provedoria. 

Nem sei, senhores, como querem os honrnd<JS 
deputa.dos que se desse o crime de falsidadl.' no 
testamento nuncnpati...-o para a.rgumentarem co1no 
argument:i.rão, porque sabem os honrados d~puta
dos que não ha testamento nuncupativo sem a 
'base JUrídica do juramento. 

U:\IA voz :-Ah! ConcorJ.a nisto? 
o Sr:. LEITÃO DA cu~m.\. :-Não posso deixar de 

concordar; (l mesmo para. se formar o testamento 
num~upath·o basta.va. a exposição verbal c o jura
mento das testemunhas : mas, pc·rgunto ('11, se 
os nobres deputados julgão quf~ o juramento era 
falso, como : a~m.ittem que esse juramento falso . . 
Não comprellCndo : se o juramento foi falso c con
scguintcmente nullo, deve suppôr-sc que nunca 
existio ; assim o dizem os principias de direito, 
e expressamente uma lei nossa creio que de IS16, 
e como, pois, podem os nobres deputados querer 
que existisse esse testamento nuncupativo para 
o considerar posteriom1ente Wso sem jurnmcnto 
anterior que o gerasse ? 

UM Sn. DEPUTADO =-Esse seu argumento prova 
de mais-

O Sr:.. l.EITÃo DA C~:.-:-."lu. :-Por conse,.uinte nunca 
a meu ver, o crime de falsidade se pÓde descobn.:. 
sçnão no tal papel feito e assignado pelos co
reos. 

{T~·octio-se diffe,-entes a1)m·tes.) 
Pois bem, então !rei adiante. Os nobres depu

tados sabem que por direito um testamento não 
póue nunca ser qualificado de falso sem que tenha 
havido uma ac~ão ci...-el que como tal o jnlgue. 

O "Sa. BARRJo;To PEDnoso :-A oiado. 
• O Sn. LEITÃo D.\. Cc;-.;u.4.. :-Para poder se dize!" 
que um testamento é falso, é ncccssa.rio que no 
fõro ch·el se discuta a rnateria, que clla pa.sse per 
todos os tranlitcs uc lhe são ali marcados e 
por uma sentt>n':a. assim se julgue ; ora, se se 
hou•·esse de assim proceder ·ácerca daquelle de que 
tr~tamos, ond~.: encontrariamos a hasc para dizer-se 
extstentc o testamento nuncupativo qne se pre
tendesse annullar, S(~ os nobres deputados resol
vem á p1·ío,·i a qu,~st:tc) da falsidade do juramento, 
Lusc do tal t•~stamcnto? 

Küo entra.rei, meus senhores, nessa. quüstão em 
que perfunctoriamente acabo de tocar, questão que 
nliús a considero n?uito importante, e que se deduz 
?e todo ~sse n~r,.:ocll), c vem a ser se por meras 
m!lagnçocs pohctae~, por mero procedimento cri
mmnl, se pocie nahfica.r um· tf!Stamcnt.o < ual uer 
a :so, t! se cu JU gasse convementc entrar nesta 
f!Uest~o, desde j~ n~e declararia em opposição á 
uo.utnna conlrana :tquc•lla. bem expt·cssa. em di
r<:lto: mas , senhort'S, considerações de ·alaum 

• - .. .. o 

qnest:io IJ.UC nos occnpa, e a concorrer c~om o meu 
voto para. a punição de todos os criminosos ... 

UM S1t. DI~l'GTADO :-E o nobre deputado deve 
saber que a act;ão crisnin:tl não depende da acção 
tivel, c qu~ a ac.;:'l(• cin•l é um direito da p·arte. 

O Sn. L1~tTXo DA CuNHA :-M:as a acdio criminal 
nilo depende da aeçiio civil nos ohjêctos de suá 
competencia. O nobre deputado sabe perfeitamente 
flU~ nnlliuadt!S de testamentos nunca se provárão 
sen!_ uma acção competente. no juizo respectivo, 
ac':aO que se chama de nnll1dade de testamento, e 
qun não pód~ S('r admittida e nem julo-ada. em 
dilig•mcias da policia, nem em formações de cul· 
pas ... 

(Ti·or.ao-st: alguns aparte,.) 
En "á disse 

algum a.lcanee me le\"ár-ão l\ não tratar . dessa 
(1uestiio, c por isso nada. mais direi sobre ella. 

Já v c a c amara que a respeito da classifical'ão 
dos crim•!S do processo com que nos occup:unos ·cu 
dassill•:aria os erimes dv deputado accusado nos 
arts. 11)7 c lli!) do cotligo t-.riminal, não o julgaria 
iueur:;;o no crime Jc cstdli•)nat;)• .J>ür•lUC estou do 
~wcc)rdo JH'ste }lcmto com a optmao dos honrados 
JJH'Ilt !t1·ns elas •:•)nsmi~si)r!s, ~ como) pnra sust•:ntar 
essa minha. opinião wio faria mais do flUC rcpdir 
o 1]111: tliss,..riio as c:ommissõ,~s, limito-me a dc
chu·ar 'luc nestí! ponto vou de accordo com todos 
ns seus argument•)S e conclusão, 

Agor:t, Sr. presi•l•'nt•·, as nobres cnmlltissões me 
perlllittir:"tü qnr: •:n fac:a. nm n•paro sohrt' um prin
cipio eruittido pnr dias, um prin,•iJ?iO •JUe mt> P.:l.
r~~c ••xorl.oitnnte par:~ n_?ssas attrtbui..:vcs, e é o 

• . c 
cmnara. pt"•r em perpt>tu() f>Sq u••ciuu:mto um processo 
instaurado n. qual'IU•'r d,! seu::. nu.,mhros. Em quo 
Lasi!üo as nobres cuunuissües esse seu principio? 

Xüo sei, senhores, que nc) Brazil hajn 011tro poder 
que possa pôr perpetuo esquecimento a um acto 
judicia.l st•não o pod~r modera.dor, c pois não sei. 
Sr. presidente, como ~ que os nfJbres membros das 
commissõcs entendem que pôde a cnrnara pór em 
perpetuo esquecimento um processo crime, esque
cimento que importa um perd:1o, o qual só póde 
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• 
seus ditferentes artigos, e nunca toma-los isolada
mente ~ é isso o que nos ensini\o os principies da 
hermoneutica. jur1dica, e assim se examínarmos os 
arts~ 27 e 179 § lü da constitu. ição é a clles se exa
minarmos a àispQsiçiio do art. 28, ...-cremos que 
desde que o deputado C(IJ'lclila sua tarefa de rcpre• 
sentante ·.da. nação, a. justi~a. publicá póde proceder 
contra elle por qualquer crime que houTer com
n1ettiuo quando deputado, llào cJtandó prcscripto 
o delicto. (Vivas e ·num•l~osas · rr:clamaçiJ•s .) 

O Sn. FIGtEIRA DE 1\IEt.Lo: ~ Entiio acabnya-se .o 
prh·ilcgio de deputado. 

O Sn. LF.1T1o DA. GU!\UA.:- Fiquem certos os no
bres deputados ~ue! por maiorqu~ seja o seu zelo 

mara, nem por 1sso hão de acata-los mais do que 
· eu; o que niio quero é que len•mos as nossas ga

rantias, o;; nossos P!ivil~ ios, a tal e~agcração qt~o 

dadãos que o sejamos até qunnuo infelizmente de-
linquirmo~. · · . . . 

Senhores, com o principio nltnmente liberal cop
sagrado no art. 17H ~ lti. da constitui.;iio está de 
conformidade o privilegio collc<:dido no art. 27 de 
sp poder ser pz:eso c.> deputado . o~t . s~nailor <;om 
licença de sua ca.rnarn. E um pnv1lcg10 csscncml
mente ligado no co.rgo dé ti:!ptcsentantc da ua~ào, 
e só por umor dellc conferido. 

Pois bem, .Parece-me logico, tnzoavel que o 
outro privileg1o concedido no nrt. ~3, de .poder 

. ' 
pr(lccsso de algum de seus mem res niio pôde dei
:u~r de ter sido tambl'm conferido senão por amor 
de seus cn.rgos. E . desde que ces~e o cargo de d:P.u- . 

' . · . ~ 
que podem aconseihar que um deputado mesmo 
crimiilosv não sejn punido, não sei como se pcssn 
sustentar que continúa o privilegio, que nestes 
termos se tornaria odioso, sem r:ui.io sem motivo · 
que o pudesse justificar. · 

Supp(.1nha.·se que 110s vinha para aqui um pro• 
eesso no qual cnconttassemos indícios vehementes 
de crinúnalidado. contra um de · nossos collcgas, 
mas . que r1lzõcs de estado aconsclbaviic. que esse 
processo não continuasse. . . . . . 

O Sn. SA.RÁ.IVA.:.....,. A camnrà ni1o póde consentir 
que útn tnembro seu indiciado em crime infa
mante fique impune. A hypothese é portanto im· 
possivel. · 

O Sn. LEITÃo DA CmmA :-.: .. Pois bem, diga. 
se desde já que o deputado niio estam indiciado 
nesses aimes !{UC o nobre deputl!do chu.nu~ infu.
mant,1S, homicidw, roubo, etc., E)ra· apenas indi-.. ' ' ~ . . . .. .. 

' . ' responsabilid:ld~J, pergunto: nem para esses se 1ne 
conced~ q1te hou\·cssem razões J>Oliticns que pu
dessem aconselhar a suspensão ao processo? 

(lia t>a'"ios apa1·tes que ~e dll"ige;n ao O)"ad<ir.) 
Se sim, pergunto eu: qum1do esse deputado fin

dnsso n ~ma deputação devcr!u. deixar · du responder 
por esses crimes que embora niio scjt1o ii.Cumautes, · 
que embora possiió ser mesmo leves, nem pór isso 
deixão do set . crimes, c ~or isso punivds? Dose~ o 
que me digão que rnzuo havcril. entuo paru. por 
esse homem fóra da lei, para collot.:u-lo em terreno 
diverso do que pisão seus iguues, até no terrcuo 

da impunidade t Não comprehendo, meus seuhoreB, 
umn tnl thenriB. . . . . . · 

Passarei adiante. 
Oppo!lho-me, Sr. ptosidenie, á . terceira cotlc.lu ... 

são do parecer, porque me parece que semolha.nta 
c!:mclu~à_o é com_i)letament~ inu.til .. p;ntondo que a 

do pronu,tH'.i~do o deputado, se o fór em crime in
afiançavel, ou se sendo-o em crime afiançal'cl não 
prestar fiant~. deve ser re.colbido á prisão logo que 

' . 
prisiló naquelles te~os e consoquencia força :" ~o . 
despacho de pronunc.la, que só espera Jl~la dec1sao 
da camara ptlríl surtir ~odos os seus eft~ltos. ~ 

Finalmente, Sr. pres1dente, chamare1 a attencao. 
dos nobres membros das. commissõcs . para uma 
duvidá ~uó ine resta, c cuja solução espero vuvir 
Ua COJnilllSSiiO. 

Entendem . os nobres deputados que qu!lndo a 
constituição dt\. á camara odireíto de doci~il se 
o processo de um de seus membros devo cflntmuar, 
quiz coarctar no deputlido accusndo o Jircito .dos . 
r(' cursos or manoR . que . a erps a . _a 
criminal. estabelecesse para o gcraldos ~1dadaos f 
Se entendem os nobres deputados· que stm., o~pero . 

-que digiio se. de\·cndo o processo da formaçlio da. . 
cuLpa mnn a o c.on muar 
ondo ficàrà quando susflenso para ser ouvida a ca• 
n1ara (pois que outra cottsa não significa n pala'\'ra 
continunr), deve o · dcputadp accusad? ser pri'\·!ld.o 
do recurso do despacho de pronunc1a para o JUlZ 
de direito que teria qualquer cidndiio 'f · 

Repito é uma. duvida, desejo ser esclarecido 
sobre c lia, e espero ·dever esse !avo r . ás illu5tras 
commissões. . . 

Fico aqui, Sr. presid('nte, Iiiio que.ro abu~ar. main 
.da par.ietl<iià ·da camara, c conchundo d1rc1 que 
tratando-se de um assumpto dP. mais elo\'ads im
portancia, quer se attenda á posi-.&o social do 
deputado aecusado1 quer á gravidade dos dclicto.s 
de que o arguem, aevo ser descu.lpa.do se não dis~ 
pensei ao nosso inCelit collega toda. a. indulgov.cia 
a que por ventura lenha direito. 

:Me parcc~. ~enhorcs, .que tanto mais escrupuloso 
deve ser o JUiZ no seu JUl$amento, quanto elevada 
fôr u. osicào social do reo •. Uma. im osição justa 
t o pena nesses ermos proJ>orcJOnn ao J 1z o o o 
brilho de , suas altas funcções, e a um dos ftns da 
pena- o exemplo- o espargir . de nu1neiril muito . 
e-fiicaz no seio da sociedade todos os sous salutares 
em~itos. . 
. o S1·; :aurbo•ul: ..,.. Entro nostn dlscussii.l 

dcsiLpnix.oJladumcntc c som animo do tu1.or pro\'·a. 
lccer nmn opiuiito por llavó-la nbrnçndo; niio tonh.o 
um desejo Cl\pticflo!IO do ,uzê·ln triumphar, meu 
intonto 1.! osclnrecor•tlle, e ató rno julgaria Celi.~ 
nesta occr.siiio se a doutrina contraria t\quclla que 
estabelece o parecer das . comruissõcs rounidas tól' . 
a. nlais acertaila. 
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. Nerú · pareça extraorcii~ario qu~ . assim me pro.:. · 
nuncie, .pois se a opinião contraria á das .commis~ 
sões triumpha, se é a mais àcertada., se na decisã.o 
que· vamos dar .âcerqa da pronuncia de um nosso 

·. eollega .não procedemos como jui:':es, temos de at~ 
tender .sómente a razões políticas, a considerações . • . . . . . :u · 

-vai buscar onde l11e pàrece, quent sabe se ou ncba• 
ria algumas que rne dispensassem o desgosto de 
votar pelas conclusões do .parecer que subscrevi. 

. · ·er ollocar-rue na 
posição de juiz, obrigado a cingir-me ás razões 
JUridicas · c a abafar as inspirações do coraÇão? 
(Apoiados.) · · · · 

) . Antes de hl\ver feito um estudo sério úcerca.da 
, extensiio · da garantia parlamentar, e do systema 
1 que a nossa constituiÇão scguio para tornar cffe-
1 ctiva essa garantia, IJCilsil.và, Sr. presidente, c-omo 

pensão os adversar10s do pnrecer, levado talvez 
1 pela leitura dos publicista.s francezes, sem indagar 

se a nossa constituição· havia adoptado a thcoria 
di:versa da que ndopu\ruo as diversas constitUições 

. · 1 'xoti ortanto de ndmiràr-mc 
que V. Ex. mandasse á commissão de justiça ctF 
rninal o processo em que . foi éomprehcndido um 
tncmbro desta cnmara; foi para mim uma desagra-

- · · ' r ue . desde lo no arcccu-me uc . 
V. Ex. queria uma nprcciaçiio jurídica. do pri>ccsso, 
<los factos que o provocári'io, d:is provas colhidas, 
o seus resultn.doR; não me pareceu possivcl que 
lnra ave ri uar sómentc se o rocesso feri á· al utn 

mtcresso político, se atrcctava a in epel\ cnc1a a 
camnm ou a liberdade parlaltlentar, fosso preciso · 
ouvir a commissiio de justiça criminal (lC que sou . 
membro ; para apreciar essas <}uestõcs, _cxatninar 

. o que na hypotheso vertente cxtgcm os mteresses 
políticos bastava a commissão ae · constituição c 
poli.-.·cs; entenll,i't~om os outros mcrnbros das cont
.missõcs portanto que de nÓS llC exigia Uma npro
ciaçiio jurídica, c . que devíamos cumprir o nosso 
dever em toda a sua c:<tensiio, por mais dcsagra.~ 
davel que !osse. Se taes. üiio fo1'iio as vistas de 

. V. Ex; ou os tlcsc· os da camnra munifcstados elo 
orgt"io de V. Ex., então per o · . . 'x. qn'.} me 
qnchco . da sua decisiio, por nos ter t~ollocado n R. 
necessidade de contmrinr as iitspiraçõcs d() corti
ão ara cum rir o uo "ul amos .nosso dever 

· · (ap<Juzdos), · expon o:nos a m . tsso a uln erro qtw · 
exc1ta a comn1lscraçuo de alguns honrados depu- . 
lado3. Niio penso que fosse intcnçii.:o de Y. Ex. Cl)l· 
tqcar-nos em semelhante posiçii.o, seria isso có't)
trario á sincéridn.dc e benevolencia qu<! cnrncterisi\o 
todós os actos tlo V. Ex. · O 
. As co'mmissões entt>ndendo que se exigia áclla.s 
mna ·aprcciaçiio jnridicn dos factos o das provas do 
processo, · penst\riio tambem <1uo dctiüo dar as 
.conclusões resultantes dessa apreciação ; ser-.nos
hia muito nienos penos.ll, muito. mais simoles exa- · 
minm· sómentc~ c.omo \'cjo r.gora que se ~uer, se o 
processp foiinstaurn.do com vistas dopreJ<.Hlicnr n. 
mdepcndenció.ou a dignidade u.a cnmnru. na pessoa 
do u.m de seus membros, se fo1 intentttdo pn\.·n. n.r- · 
rcdal' . d'entro DOS Ulll ele UOSSOS collegns, SO foi 
<lictado püló odio ou interesse politico, cro. mnitó 
mais commodo liluita.1· a esses pontos o nosso 
exame~ e Jogo que não achnssemos ferida n indc-

. . . . i\ n ntrnssemos 
~lgum dos grandes interesses · do estado co~npro
mett.idos, dizer simplesmentE! ~ « Jlóde continuar; ,, 
A quantos dissabores nfio tortamos úscapndo I 

. (Apoiados.) Mas tcrlamos nós nos collocado na 
n.ltum dos nossos deveres 'l l'criamos, procedendo 
assim, satisfeito as exigoucias da coristituiçào '! . 
.. t)c a camarn cnt~ndo ·que deve unicamente g1tiar
ae na .sua decisão pela razão· politicn., se entende 
que mlo deve, on niio póde entrar na apreciação dos 
factos e das provas, se o prhicipio das convenien
eias a quQ tem de presidir n sua decisii.o, se cst.n 
dcc.isi'io, não. tem 1,1ecessidade de conformar-.sc COlll 
o resultado do exame dos !netos e das provas, 

'rOllO 2. 

então _para que nos . l!la.ndou o processo_? (Apoia- . 
dos.) Bastava que o JtilZ processante desse parte 
de que 11m deputado Jór11. pronunciado ; nem devia 
mandar-nos os autos, bastava uma simples parti
cipação, e se recebendo-a nãó tivessemos ra.zões 

. para attdbuir Íl perseguição politica a pronuncia 
ta~l. • - • • · ., 

ci:'!:.;: que 11. pronuncia oi dada para privar a ca.: 
. mar11. do concurso de um de seus membros, a 
. camarr. responderia simplesmente : <C continue o 

r cesso n or ue . toda. a .autoridade .se resume· 
. cumprir o seu dever emquãnto não se prova o con• 
trano. A doutrir.a contraria á da commissno seria . a metr .ver mais consequcnte procedendo . desta 
fórma, porém receber o processo, manda-lo exami'-

. ~ nar pelas commisSões, c· dizer que nada tem com 
esse exame, que apenas tein de decidir·sc por mo
ti'ros de conveniencia, por considerações políticas, . 
é cousa, se.nhore~, que não posso comprchender. · 

Manda-se-nos o processo, quer~sP- um exame dos 
· factos que .Jhe derão. causa comparados com à lE\i, . · 
. qUer-sé~ c~atnc das êi:'O\'as, mas não_se ~ué! _que 
as comrni3soes deduzao .as conse uenc1as ur1d1cas 
desse exàmé · · 

Eu comprchendo a .theoria que niio admittc na 
camnrn o direito de entrnr nó exame judicial dós 

róécssos e·m uo seus ·n1embros sejiio envolvidos, .· 
que ~ c1xn a C_?.mn.11l, para pro eger a · tn epen· 
dencw. das func~oes parlamentares, a faculdade de 
dicidi;: se o processo é instaurado para prejudicar 

. essa indc endcncia, ou se ameaça ~1lgum outro intl}-
r~sse po l~ICO ; ;; Unta · · lCOrlll. a vez • O oa COmO 
qualquer outra, uuo contesto que possa . fundar-se 
em muito bons razões; essa i.lleonn podia ~('r ad· 
mittida pela nossa constituição, niio du·vido ; mas 
penso que o nilo foi, e quanto a mim c por querer 

· acb.a-ln na noS5e. cunsf.ituiçiio que surgem os embn
ràços com q•:e lut.ão os · ndversarios do· parecer 

. para explicar algumas dispo.,;içÕ;)S constitucionaes , 
c concilia-las com o seu principio. ·--;-

Eu quizera achar na .no;;sn POnstituiçi'lo, eomo 
dis$e ~ principio, a theoria quo àtL. lis cnmO:rns, 

•s de s membros a 
nculdado de resolver-se po1· motivos do convenien· 

cia politicn vaga, indctimdn, que cada um encontra 
ondo lhe parc.co, ou interpreta segundo suas atrci-
.- · · . oilsc"cuciosamcntc admittir 

o prinCipio da rO:ziio politicn, e com . elle · subtra
hir•me nos dcv.eres de juiz; · quizern poder ser con· 

. descendente, como seria se admittissc tal principio ; 
a .razão política mo daria motivos que justificassem 
qnnl9uct· favor: a condcscendencia, o favor seria. 
1,1m dweito: m~'is 'desde que prevalece · em meu nni· 
mo a opinião· dei · quo eu sou chamado a ,Proceder 
como juiz, acho.-ntc ligado ús regras . do. lc1, {l ver- · 
dade do processo; !\ forcn 'àâs provas, e niio posso 
apartar-me dellas sem quebrar o . juramento prcs• 
tado quandô tomei assento nesta casa. {Apoiados.) 

Se pnssn n opiniiio contrario. a estn, se ó ella a - · 
verdadeira, a prcrogntiva das · cnmnras ndquiJ·c 
.i.lina extensão cxt.r<tOrâinnria, n garantia parlamen
tar cxngeni.-s6 de uma mnneim que se confunde, 
ou toma o cnrüctcr do nrbit~·ario, nós nos nchnrfl
mos revestidos do poder absoluto cri1 todn n .exten
são : o cxercicio dti. prerognti va das cnmams não 
terá paridade com Ill..'ilhumn. instit.uiçi'io de que cu 
tenha notici n. senão coill ns chauutdas- carta~ do 
a o 1~~üo ~o. nu 1t as 0111 . . cmpos un 1goá ein n. guns . 
pnizes despoticos, inst.ihtiçiio qtto fazin tremor as . 
leis :;nspendcndo n justil,;n, quà.ndo encontruvn o · 
criminoso na pessoa do um p::-otegido. Se nó~ pode
mos por motivos politicos1 por tlOnvcniencin~ quo 
a cada um cabo apreciar, mzor parar ns leisdinnto 
do um criminoso, so o criminoso (ôr membro do.;tn · 
casa, se a gnr&utin parhunontnr nos dA tamll.l1ho · 
poder, o,;sa gamntiu. pótlo ter seus lados ngt·nrln
veis, mas sort't. po1 nicw,;o. 1\. roputaçüo das cnmát•ns, 
insupportavol para a nação e incompatível com a 
liberdndo o scgiu;an~:n individual. · · -· 

Ou:vi dizQr que n doutrina do. commissüo, c::;btbt>· 
' ü 
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lccendo como pdncipio que a cantara na decisão 

. so'Qre a pronuncia .de seus me:rnbtos procede como 
juiz~ exagera. n garantia parlamentar; exageração, 
e exagera~:.ãoíilsupportaV"el, penso eu que existe na 
doutrina coht!aria (a_poi~dos) q_unndo .legi~!:na o 
acto que faz pamr a Justiça por convemenctas po-
liticas. · · 

' ' idea vaga de conveniencias, de interesses polittcos, 
tnas .pela apreciação conscienciosa dott factos tom• 

· parados com a lei; e pelas provas colbi~as em um 
P_!OC~sso regular, ter-n~s-lHns pelo nosso JUramen~o 
tii.o. ligados como o ma~1strado. Qual dns duas op1~ 

~ _ niões exagera a garantia? ... Niio se diga pois que 
as commissões exageri'io; ellns, pelo contrario, rc
duzt;m a gar!lntia parlamentar aos liJ!titcs do just~, 
6-qutllo que e prec1so para salvar a mdependenc1a 
do corpo legislativo, c sõ a isso. . · 

Quando se trata de .. garantia p_ar\~mentar dons 

theoria precisa ser conscqucote e r~zoavel, só pro
~ibc o processo clllquanto cllo pódo~ prejudicar n 
ltbcrda<lo parlnmcntur, on as funcçocs do depu
tado: n1as a justi~;a conserva os smts direitos, . o 

. logo que as cnmaras se cncerrão, presumindo ter · 
cessado à causa da prohibição, ó deputado ó pro
cessado, preso o condcmnado pelos tribunaes judi
ciarios, se o nchiio criminoso. Note-se que nesta 
thcoria a camara nilo intervc1n quando já existo 
um processo, umQ. scntcnc:a judicial ; pronuncia-se 
logo lJ..UO ns infortna~~ões. J?relim!n~res indicão a 

til<lo ;-as convciliencins po!iticas podem enU'io do· 
· tenuinar a cama:ra~ .. sem confundir os limites dos · 

o~dorcs yolitic!'s ; _ndif~·so q exctcicio da acçiio p~-

se annuttiio os e citos legncs de uma sentença.. 
A outra theor'in; a quo mo paroée adaptada peln 

n()ssa constituição, niio julgando snftic1cntemcnte 
protegida a indepcndcncia parlamentar pelo adia
mento do processo, deixa livre á justiçn1 . de$do que 
se dá um facto criminoso, toda a ncçiio para perse
guir o criminoso. mns quando ·pela sentcnva do 
pronuncia reconhece que o indiciado ê membro c1.e 
qualquer das camaras, extingue a jurisdicçiio cx-
cepc\onal. · . . . 

Aquelles qt\o sustcnti!o aoniniiio dt>.quo devemos 
dicidir~nos pela razão politiêa, e. niio somos cha
mados n . exercer mil a.cto de jnris.dicçiio, achào-se 
embaraçados para collcilil\t a faculdado de pôr 

.silencio a um processo, o tirar os cifcitos dn uma. 
sentença, . com o principio da indepoudcncia · do 
poder judicinl, c, .conw o nobre deputado que pro· 
cedeu-mo, são forçudos~ . . · · 

O Sn. LEITÃo DA Cur>u A :-For ado, não. 
OSR. l3AunosA :......; •. . forçudos, sim, :pela inflc:-c:i

bilidnde da logicu, a nogül' o cffeito da decisão da 
ca.umra. para que não continuo o processo, são for
çados n admittir que ftlldo. a lc~islntura põdo o 
processo C01ltinuar, ou nprccinro1 depois esta opi
nião, quo não mo pnroco ortodoxa. A gar:mt.in pat
lamentar, senhores, uilo pódo h· · alom . do seu 
objocto, silo os seus · Jlns quo dotorminito~lho os 
limites ; daqui nasce quo nn pt•imcira thool'ia na
quella que admitto a docisllo da camaru por inte-

. resse c convcnioncias politicas, o deputado J?rcso 
em fiagranto delicto c processado, · pronunúmdo, 

accusado. e condemnado sem intcrV"enção da sua 
<:amara, porque a prisão em flagrante tira toda à 
suspeita, toda a possibilidade de 9,ue se proéure 
por vingança, odio, ou interesse pohticó imputar o 
c!ime á.queH.b que foi encontra~o no acto de o p~a
ttcnr ; ent1·e nõs se tun ass.assmo for vreso no m~
ménto e~ que acab~ de tirar ? p~nba~ do coração 

. to.:., . 
deputado ou senador, admittida a. opinião que com
bato, pódc a camars por · consideraçõe3 políticas, 
por ~onvcniencias, fazer parar t1. justiçá,. tnlpôr si-

(Iia.varios apa,·tcs.) 
. :Niio é de espcrur-que uma carnara entre nós pro
ceda .de semelhante fórtna (apoiados), mas é pre· 
ciso confessar que sõ a ·possibilidade de o fazer 
converte a g~rantia em uma alUe!lCR. l?ermanente á 
o ruem. pub1Jca · e · â. segurança 1nd1VIdual: como 

· admittir a cxistencia . de . um poder que t_enh~ a 
faculdade de por em hberdade por convemenc1as 
poHticas o nssassino preso em .flagrante? Haverá 
pniz onde tal \)odetseJa ~rs.do. 'l Se tal é a exten
são da arautla é reciso acaba-la. 

O Sn. SARAIYA :_;Nem a camara quer essa ga
rantia. 

O Sn. · B.mnos~\ :-Nem póde querê-Ja nestes 
• • • • • • • 1!01> 

politicà applicndo á disposição da cons ituição. 
· O Sn. F. OcTA>'IA...'W ;;..... E• tllmbem a impunidade 
das mu.loria.s. 

O Sn. B.\nllosA :-Diz bem o honrado deput_adu, 
taJ principio é à consagração da impunidade das 
maiorittS. . · 

Condcmnu.-sc a opinião das t'ommissõcs por 
otfensiva d,à independcncia do poder judic111l, 
quando attnbuo ãs camaras no momento d_e resol
ver sobro o_processo a fu.culdado de modificar a 
pronuncia. Eu descjtlra que me mostrassem qual 
offendc mais a independencia do poder judicial, 
se . t.i o neto de um corpo. político, que por niotivos 
do corivcnióncin annulla o neto da. autoridade judi~ 
.· · • · · · : · . c· é -
monte no oxer<acio de uma funcçiio judicial, quo 
~or. meio de nP.rt.;ciao;iio jutldica :rerotn1a óu modi
hea. o neto· do. JUlZ 't 

.... . . . 
or:cltpar a cmleira da 1wesideMià.) 

Sustentiio os advcrsarios do par.:Jccr que i\ cmne.m. 
nno J?ódo oxcrcerjurisdicçüo crimin~l por ser corpo 
polittco c mcgummto ,politico. Senhores, as com
missões nuncã qu.izerno sustentar quo a catnnra 
doa deputados soja um c('lrpo jttdicla't'io ou . um 
mombro do corpo judicinrio ; n~lll isso era preciso 
para sustentar ns suas conclusQes : as commlssões 
pensão que a c.antara dos deputados coxno o scnàdo 
ê um corpo politico1 um membro do poder lcgi&la
tivo, mas nem. por 1sso achão absurdo que1 .sendo 
corpo politico, seJa chamado a e~crcer accidental
mente uma nttnbuiçiio de unturl.lza jUdicial: as 
attrilmições nascem da lei,. se alei: se a constitui
çiio dà a ciuus.ra cssll faculdade, não ha absurdo 
em quo a exerça. 

U:\r Sn. DEPUTADO :-Isso c o quo so contesta. 
O ~H. B.\~no~A :-:..Eu lá · cbegarei. .Nem l1a nada . . -

poràção, que ~lit\s nno pertença á ordem ou ao 
voder jndll.~ial, seja chamada a exercer funcções 
Judiciaes; ti assim que a nossa legis~ação ~á aos 

. delegados e subdelegados o pod1n· de msh"Ull' pro
cessos, o lavrar pi"onuncias, e ninguem por corto que,. 
rert\ sustentar ql:O ~s d~l~gados e S}lbdelegadps sejiio 
membros do poder JUdl<aal; opt'OJeCto de let.np,Pro· 
vado nesta casa, reformando o processo cr~nunal, 
uú. aos cllofcs de policia. a. faopidade de _procdssar. e 
pronunciar, o estas pronuncms, sem dependcncta. 
nlguma de outra autoridade, produz em todos os 
seus efTeitos sujeitando os róos ú. uccusnçü.o; esses 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 16/01/2015 1119- PÃjgina 15 de 18 

SESSÃO EM 4 DE JUNHO. DE 1856 43 
· chefes de pollcia entretanto podem não ser magis-
trados. · . .· 
/ O Sa. LEITÃO .DÀ CumJA :..-Hoje o são pelo di
reito constituído, e tambem os delegados o subdc:< 
legados. · · 
.. O · Sa. BA.RBosA :-Eu. fallo . "'... ·- . 

mos e pende do senado. · 
Se a nossa legislação não considera absurdo 

<1;~~ ~ut~ri<;Ia~es e~tr.a.nhas ao ode1· judi~ial o~er- · 

imncião , . como achar absurdo que as camaras 
legislativas sejão chRmadas a .exerc<;r. acciden
talmente uma dessas attribuições ?,,.-.____._ 

. A mesma consti ufção quando trata da~ res· 
ponsabilidade do · ministros dá .á. camar~ dos 
âeputados o po r de decretar a · nccusaçao, e 
a lei de 15· d1 Outubro de 18271 estabelecendo 
o modo prati de ·proceder ~·ste caso, nttribue 
·á camara o d reito ae recebér denuncias, inter~ 
rogar o denunciado, reunir documentos, instruir 
o ~rocesso, pron_unciar e qualificar o. c:i~e .: não 

. ., 
Entretanto a cumara ns. exerce sém deixar de 
S'-'r o que · é, sem tomar outra fbnna dh·ersa dri 
que . tem nctua.lmcnte ; . e ·nunca ouvi db:.er que . . . . . . . . . 

da divisão c indcpeodcncia dos poderes polit.i· 
eos. (.-tpoiados.) .Resta examinar se com · cfi'eifu . 
a attribuiçilo de mandar conünuar o processo. 
• • a •. • - -• ~· • - . 
pondc i~ decretação .de pi·oimhcin. 

Vejo, Sr. presidente, qttc as palavras da con
sti~mc;ão não esta':?çlccc!U limitação al~uma, m~s . 
ereto q11c cllas nao poucm ser cntC'ndtdas scnuo 
de uma fôrma razoa\'el c compatível · cóm as 
idéas do justo : de outro. fôrma a garantia par· 
lamcntnr seria insustcntavcl: vejo que . se niio 
COliSidetntUOS a decisii.o da cama.ra àcerca do prO· 
cesso de seus membros como neto de jurisdieção, 
mas cotno neto politico, .essa. t~ttribuiçiio. ó in·. 
com ativei com outras dts os1çoes, e dmn-do • 
mas cons 1 ucwnacs; - ass1m a · m cpen e neta o 
pode1', judicial ó .um principio ~onstitucio~al, c 
esta mdcpendent!Ul; segundo C\ art. 170, ermo quo 

12, consisto · rinci alm~ntc cn'i ue nenhuma · 
an on a e possa snstar um processo pcn cn c. 
Ora, ~o a camarn dos deputados não so con
siderar exercendo accidCJntahnonto funcçõcs ju
diciMs , 9uarido é chnmnda a decidir sobre a 
continuacuo dos processos do . seus menibros, to-

. remos umn. autoridade sustando um processo 
pendente . (apoiado)~ teremos uberraçiio dó pl'in
cipio constitucional ; mas s~ o acto da cnmars 
ó acto do jurisdicçiio, quo so a brio no , lnomento 
em quo o juiz criminal tornou-se incompetcnto · 
por encontrar o individuo privilc~adc, a. vota
ção da caroo.ra. mandsndo . quo nao contmuo o 
processo .nüo viola o preceito, nilo susta o pro
cesso pendente, ó uma decisão definitivo. coln
petcnte. 

Se n dccisiío dll cama1·a e um neto politico , 
se põdo ou deve fundar-se em motivos do. in
tcrc.sslôl politico, o . dogma dá igualdade perante 
~· lei _estabclccid~ n9 ~ H, se bem me lembyo, do 

A igualdade pct·nnté .a lei penal consiste, a meu 
ve1·, ein estar sujéito {ts mesmas penas os quo 
eammettem os mesmos . crimes; mus so vos ud
mittJ.s a possibilidade de quo entro divtri·sos ci~ 
daduos culpados do mesmo facto, contra os quacs 
apparecem as m~smns prov~s •. u~s dovão soffrer 
a polu\ !!Orque ~ao se ,pudç1:ao JESttficar, c . outros . 
que tambem nt\O se JUStlfict\rao fiquem 1sc. ntos 
da pena. porque são deputados, porque houve 
interesso polittco que . os veio arrancar . dos braços 
d~ justiça, onde fica a i~ualdado pel'ante a lei? .... 
Peço que so entenda nao me roforir n. hypothose 

àlguma, fallo em these, trato da questão. the.o-
rica. . 

Senhores, niio pos!!!o ai.nda admittir Q. princi· 
pio da ra;ao politica na decisão dê. procesS'os 
por entender que importa tuna usurpação de pre~ 
rogativas do poder moderador (apoiados); com· 
pre~en~o que · odem dar-!!,e cãsos. em que_ a .con-

. . . 
resse ·político; ou a clemencin. devão prevalecer 
a favor da9uelle que teve a desgraça de tor
nar,sc crhmnoso ; mas para attender a esses in-

... . . -
' ' - .. , ' cr:_eou um pode~ P;SpeCJal e delegou-o á. corôa ; 

nao posso ndm1thr que esta camara ou o se
nado possa por si exettér attribüições desse poder ; 
esse mesmo }lo der· não susta· os processos nos 
crimes , individu.~es, pérdôà o .condcmnado; que· 
rcr·se-ha dar ás camaras para com seus mem
bros que .se tol'lleln culpados a faculdade. exor
bitante de fazer mais, porque é muito mais impôr 
silencio a um processo por mct.ivos de interessé 
pnlitico? · · 

UM Sn. DEPUTADO :-Apoiado; ê muito mais. 

O Sn. BAtmo~A --se nos dais esse poder, fazeis 
reviver entro n.ós a institui~ão abominada das 
cartas de aboliçlio; para evitar est.as · consequcn-

• :1 .. . ) • 

mara; temos tido muitos casos do prpcessos tcr
Diinados nas cama1·as, .c não llle .consta que a 
áutoritladc judidal se julgasse investida da fa
culdade de os continuar depois de fir•da. a lcgis-
lat.ura. · · 

O SR. J,EtTÃo D.\ Cmm.\ : ..... Quero a doutrina, é 
não precedentes. 

O Sn. B.\RllOS.\. :-Os precedentes mostrão como 
tem sido a intelligencia adaptada, tem seu \'alor : 
mas niio o difficíl mostrar quo determinando n 
cu na . a r o. a on tit i .ão uc não con-
Hnuo o processo se, finda a legislatura, ncllo . 

. se llrose~uissc , Íu\veria cont.inunçilo ; . demais a 
j urtsdicçM ordinaria e:"ttinguc-so pelo ·facto da 

r nu cia d . u membro ao cor o lc islath·o 
nbrc·so unm noya jurisdicção; o como a jur.is
dicc;iio que 11mn vez extinguio-so lla do tornar-se 
do novo competente para cont.inuar o processo? 
Em n1inha opiniiio, s<.'nhol'cs, n dccisiio da camara' 
sendo para nii.o continut\r o ptocesso, estabel~ce 
n c;<cepçilo de caso julgado; sustentaria esta pro
posição ainda quando cn\cndt~sso t}UO a cmna.ra 
procede politicamente: mas tenho por incor~tes· 
la.vc1, desde que considero · a camara neste caso 
como tendo praticado um nct.J judiéiario. (Apoiados.) 

O Sn. F. OcT.HlANO :~o contrario dossa dou
trhiil. . niio pnssarin. .ele um adiamento do ''lngan
çns. (T1·ocao-sc vm·ios apm·tcs.). 

O SR. Pimsm1~"it'K :-Attenção. 
O Sn.. BAnHOS.\ :-:-Agora t.ratâ.i'ei do responder 

ao nobro deputado qu.c , no iütu.ito de combater 
o valioso argumento apresentado em favor da 
opinião das comillissões,. e deduzido da 

,• . ' .·· 
quem, pela pronuncia., so atlribuissem diversos 
crimes, uns reaes e outros imaginrtrios, em re
lação a outros individuos quo tenhuo sotft·ido 
igual injustiça~· so fór u.dtuittido q_ue a cama1·a 
niio pódé reduzir o. pronuncia a seus JUstos termos. 
Disso ml\ dos meus homados collcgas das com· 
missões quo cnm tal doutrina o deputado ficaria 
menos protogido, porque, emquanlo <la injusta 
P'~onuncia todos podem rcconer para o juiz su· 
perior•.e obter uma justa classificação do crime, 
o deputado, . se n camnra, não póde modificar a. 
pronuncio., tem de permanccm• dura.nte o processo 
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· da accusação debaiXo dn illiputaçuo de crimes qu~ 

podem nuo ter e·xistido , qtte podem não estar pro-
vádos. • · . : 

O nobre deputado que pi·ccedeti-me sustenta que· 
mandando a cámara continuar o processo pôde o 
~epntad~ r~correr pertmte o juii ua· Clil à. '' at:n: .o 
JUIZ de dtrêlto. Parece-me esh .. · -
:Qião (apoiados) ; a jutisdicção commutú extingue-se 
por tal fôrma quando o deputado é pronunciado, 
que, segundo as pnln.vras dn constituição, o júiz · 
suspende todo o uUedm 1" · - , , 
pois, este juiz ha de julgar-se competente J'ara os · 
termos do recurso, e até para revogar n .pronuncia? 
Como ha de continuar a oroceder no processo? .. 
Peço licença ·no honrado deputado ainda para yon-

. dernr~lhe alguns inconvenientes da sua opinino. · . 
Se fosse possi.-cl dar-se lugar ao recurso. para · 

set• consequente ó preciso aceitar a possibilidade 
. do ser revogada a l_)r.onUoci[l., e mandar o juir. que o 
processo níio conhnue ; nssim t.eremos a camara· 

.1nnndando continuar~ e o juiz mnndnndo qne não 
continue .. Ora, mP.smo aquelle~ q~te _nã~ nch~o ~a 

- u • 

os juizos de la instancia, mas a relação não pÕ1e 
exercer certas attribuições que · aliás .exerce qual- · 
quer subdelegado de aldêa; mas tarilbem ó certo 
que aquelle que tem .uma c'erta· attribui.9~o te!fi. di
reito e faculdade para tudo quanto seJa legtbm~
mente necessario para tornar effctiva essa attri-. - .. . . 

. .E doride nasce essá repugnancia. em: ·reconhecer 
que na faculdade. de mandar continuar o processo 
se .inclue virtual!llente' a ao m~nda-lo continuar na-

' ' J 

em que SCl"ta injusto .mandar proseguir? E, dtzcm, ·· 
porque a conshtuicão só diz : <« continue ou niio 
C?nti~uc I> quer-se le.-ar estas expr~ssões â catego
na de palavras sacramentaes (apotados) ; ou ellas . 
não ·suo, scnhor~s, ou . a minha razão se acha. intei-

. ramente desYairadà; e porque não . en:tcrgi'io pala
vras sacramenlaes tamliem no artiso que trata dos 
crimes dos ministros de estado? Ah1.tambem.se. usa 

. da formula « decretar accusação » não se falia em 
fonnnr culpa, faz~r inten·OgJ.torio~, e mais netos de 
instrucção, e rilenos ainda em classificar ó deli~to ; 

.'"' · . . · cbasse que um minis~trl'loo~-----:· --'---
commctteu utn crime deveria dizer sómente : « tem 
lugar a accllsaçiio do nlinistro n ; eritretantô, scnho-
r~s, be~1 dift"e~entemente ~e .~!ocede, entendc~se . 

· . <lUC os netos de um nà csphcra dcsuns ntt.ribuições quanto é necessnrio para tornar cffectiva e real a 
não possfi0. ser destruidos por outro: . então não nttribttiçiio da camara; é deste principio· que di-
7.elnis a indepc.ndcn_cin. do corpo lc~i~lntivo? Nüo . mana n l~i de 15 de. O_utubro de 1827 ,_que marca o 

__ ___,,~·êlf1tlfi\<cs-t}itC elht c prt'J udieatla. s~ adtmths o reeul"s·a., -t---m~H'H'B~&--«e'--l'e:RJll-Sl~-a--111WtlSII~Ch--S{!gll.llllO--~--
que p6do annullnr n sua d~c•sno? · · essa Jc1, se algum ministro ti yosso de ser accusado . . 

E~tA. decisão ô o .rcconh('cimento· da. cnmnrn, uc V. Ex. devr·da al?::;ignar um d~creto no qual e~-
quc o deputnuo envolvido ~m .um processo tem uc- ·pressa c nccessnria~nente havia de lleclarar c clnssi'-
ccssidade de justificm~~sc; n cnm::un com esin dt-ci- ficar o crime : é o mesmo que o. meu wr acontece 
~iio declara que elle ni\o devo sentar-se nestas c a- no procé~so do deputado .. Se ·a c amara entende 
deirns sem lavar a nodoa que resultou-lhe do yro- que o juiz dn pronuncia classificou · mal o delicto. 
cessl?, ç h a. de ~dJlliUir-se ~uo lil!_l jt1iz mti.nicipa 011 não vejo rnzão para que em utn. caso as pala nas 
de dtretto. d~pms destà dec.nrn~:11o possr. fazer quo SC'jiió sacrãulcnlaes c· não ~m outro. · · · 
o deputado, sem ter-se . purificado plenamente em Nc~a-se. t\ cmnara a faculdade M ~lt~rnr ~pro-

. tribm'wl competente, SCJI\ aceito, tome parte nos nunc1n, &tnda porquo so a conshtm~ao qu1zesse · 
trnb[llhos ar1amcntnres ?. Não pósso adu1ittir s,.; dar-lhe ll. faculdade do pronunciar, usaria das pa-

--~. lrnrth:mth:t::. immtdm:ro:-.-·'------=-:---.-- ---,:...· ---,... --1HilVlrMHt1dru~· 'ê'' !:ftf'á--fl--11. teeiilsRçiio; ,, Niio compreheadi. 
Sr. prcsidcnt~>, as difficuldnues sttrgem nesta' bem o nrgu'thento; parc~e~me porém que a conati-

qucstlio como em toda outro desde que nito se porte tuiçiio no caso dos ministros uüo podia mandar 
· doyl"inciP.io ~·()t~n~cir?; n~e;ndo quo · ~ cnmnra pr_?~ cont!nunr o J?roccsso~ . orque não h.a processo para 
· cede com J mtsdxcçno, o log.en conclnsuo • , . . . , 
pódo reduzir n pronuncia nos termos deYidos ; mas, caso .do depntndo, niio podia decretar Ulria ~ccu-
Se cUn. o. não pode fazer, Yõde o absurdo rcsultunto silc:.iio~ porquê jt\. existo um decreto do accusatiio, 
do principio Sllmittido. Uxn deputado, por erro do qu~ ó a pronuncia. . . _ . 
juiz, por urcfiexiio, por oclio, por mil motivos (fallo Exnfim, Sr. presidente, achn~so <1ue n decisão da 
sempro .f:'m i.heso) , p6dc ter coinmettido um neto ctminm dovc fundar-se na rnzüo politicn unica• 
pumvel, c sem . fundamento ser pronunciado nesse · mente, entre ta~ to exi~o-so a decisão .dá ca!ll~a em. 
e em muitos outros rrimes quo niio commct- todos os casos, mclustV'a aquclles em que o nnpos-
tou, que podem. nã0 ter e::dstido, e mesmo cuja sivel l1o.ver razão politica pura justificar a dcc1siio 
oxistencin simultnnen r('pugne; sujeita-se o pro- negativa, como nOs · casos de ftaGrànto delicto do 
çcsso no exame das commissões, estas reconhcct>m' crfme capital, o em casos tnes nuo so devendo a 
a éxistencin du fnct.o e a culpabilidade do róo, mas .· camat·n .reger. peln ap~cinçuo judiciaria;. por que . 
quan(lo tom de dar conta do sen exame, dizem:« o n1otivos hp.vemos de reger-nos, .tL•rcmos ãe dizer 
processo em parte d('ve continuar, em :PUrte é automaticamente continue ou não continue? Acaso 
absurdo mandnr continunr: >I a opinião udversn. á a const.ituiçi'ío, quando determina que a <:amara 

. da commissil6 por~tn não ndmitto tnes conclusões, decida, accrescenta que o faça cegnm()nte 'I .. 
quer que a comunssiio, contra n verdndo . do . pro- ·(o .~r. p·1·esicZentt: tó1•nci a oc.cupa1• a cadeü·a.) 
cesso, lliga simplesmente « continue ou não conti-
nue. » :Pe~so, senhores, ter dito bastante, nu o para le'\'àr 

UM Sn. DEPUTADO:"- Ou ttúlo ou nada. a convicçijo nos nobres deputados que itnpuglii."io o 
------'~~~~~~~=~~...!!.!~~~~~,--~~'-----'--HI)alro.G'et;r-ll~t--l}.tml~Jl-l"u.tJs)tt.itiiti.car, ou. attcnunt ao menos 

O Sn. BAnilosA :~Ou tudo ou nada. Ou decretai o eno em que nos achiio, o para dar-lhes occasiiio 
a. impunidade p~ra não serdes cuinplicos da violou- de eschtrecer-me ; pois, como disse a principio, não 
cia, da injustiça ' OU da porsegui1.\ão, ou .tornais a t1:nho empenho de triwnphar neste caso, antes 
responsabilidade im violencia., da injustiça, ·ou da aprociarei muito se puder obter a convicção do met1 
perseguição para hão consngrnr a in1punidade I erro em tal grl\o1 que sGm escl'upulo de faltar 'aos 
(i lpoiados ) · . · ·, . · · meus deveres possa votar contra as conclusões. do 

Para sustentar esta estranha doutrina disso ~arecer g~<> suliscrevi; Não quero porém terminar; 
hontem um honrado. deputado quo não J;lóde a ::>r. presw.ente, E~em apresentar uma outra escusa 
camara fazer senão aquillo a quo a constituição do met1 erro, desso erro que tein excitu.do o. commi-
autorisn, e que om meteria do jurisdicçi."io quem se,·açllo de alguns senhores : se a elle fui induzido 
Róde 01~1nis Mm sempro póde o menos .. E' exact~, . por V. Ex., como disse a prirtcipio, .são t~mbent 
Sr. pres1dente, que nem seuípre quem pode o ma1s culpados outl·os, quo eu tendo por autoridades 
pôde o menos. A telaçüo póde· inuito mais do que . pensavn de,·er ·acompanhar·-em quanto não fossem 
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todos convencidos de erro, porque, Sr. presidente, 
quando vejo intelligeni:ias superiores professando 
constanteiil.ente u.ma doutrina;. tenho mttito aca
nhalilento e~ e!)tàbel.ecer.o~tras novas; peço aos 
nobre& çleput~dos que ~cred1tem que não vou ·ler o 

· qu~ es~teyerao, ou d1sserão ·alguns homElns dos 

justHicar-ine, G nunca para convencê-los. 
. Nesta camara não e novo o caso de proces- · 
sos de seus membros; no que .nella' se passou 
penso achar.· alguma ·coas · · . -
seguinte. A camnra nestes casos,. quando tesoh·e 
sobre a continuação de processos,. procede como 
juiz,. ou pot· conveniencias políticas? A decisão é 
politica ou é judiciaria '? · · · 
.- Eis-aqui como procedeu no prbcesso do Sr. depu~ 
tado Mello Franco a -commissiio de poderes com
p_osLa dos Srs, Fernandes Chaves, lioje barão de 
Quaraim, e foi.i__o Antonio d~ M.ir_!tnda, hoje .senador. 

· ((A comm1ssao de const1tU1çao e poderes, etc,, 
quanto ao proceso observa que elle .está . inteira
mente irrc~Wa~; ~bastará DJ('nc_iot;tar: .lo, -9-~e- o 

nem ser interrogado·como terminantemente ordena 
o art.l42 do codigodo processo; 2°, que o Sr. Mello 
Franco foi pronunciado como res ottsnvcl sem ,· . 

depois. _Estnsfaltas b:-stão J?Rra tornar em direito 
qualquer processo nullo e lmprocedente, etc. E, 
poiA, à vista dó expendido, e conformando-SI) a com-

. missão com os estylos da casa, quanto ás nullidn
des .do, processo, etc., é de parecer que elle não 
conhnuc. n · 

· A commil:~sii<? composta daquellcs illustres parln
mlm~arcs e JUrls,~onsultos entendeu, P,Ois, que devia 
C<l_nhn~ar o processo por .ser nu_.!lo c l:'lprocedcnte, 
nao fo1 por ~lguxnn cons1dcraçao polthca, niio foi 

orq11e cllc t1vcsse · púr fi~u arredar ~a camarn o 

tar • . Ora, apreciar as fom1a idadeG do processo~ 
declarar a nnllidade delle uao si'io funcçõcs politi
cas : ll com missão não o faria, deixaria isso MS tri-
' . 11 •. • • •. - - .· . . ·- · 

obrava com jurisdic~ão. ··· · 
No processo instaurado contra o nosso honrado 

col~ego., o Sr. J:>o.~l~ Fonsec~, proce~eu~sc da mesma 
fôrma ; s · conmussao aprccm os _f netos,. a. regulo.ri-

. dndc d. o. procüsso, a obser~·an. cl:l. das formulas,. o 
conclue da seguinte ma1i.eir , .. ·· · · 

. . « O que tudo attendido, o n n devendo ser profe
rida som base legal ·e incon~dln·adamcnte. mna 
sentença de prommcia, cujos efteitos são consigna
dos no art. 165 do codigo do processo, entcnâo à 
comini~siio que deve ser a certidão do processo 
rell1~tt1.da ao go,·erno; para qufl este ordene ao juiz 
de d1r01to da comarca· ao Serro que proceda regu• 
lnrmente, etc.>> (Assisnados os Srs. Victor de Oli-
:veira e D. M. de Ass1s Mascarenhas.) . ·· 

·Assim loi sempr~ u razão juridia~ que preYnle-
. ceu!. a un~c~ quo To1 allegada.. Nun~a' .se fallon elll 
rnzn.o pohhca para se negar a conhnu~ão do pro-

. cesso; . se estamos, pois; em erro, estão c~mnôsco os 
Srs. Victor de O li eira o D. Mn1 'l 

(Ha 1~m apcwt~.) . . 
-~üo argumento com precedent<>s, npi·esento opi

moos de pessoas que tenho por nutui'idades cómpe
tent.es na. mataria. · . 

O Sn. F. 0C"rA YIANo:- Eo voto separado que se 
approvou não esh·agou estas razões. · 

·O· SR. BAR DOSA:_.-- O que so ai,>provou foi o voto · 
separado do Sr. Souza Ramos ; o1s o que dizia: · 

« Não ~oncordo com. os. meus ill~stres collegns 
na .. soluçao d1,1da á pnme1ra questao, q_ue versa 
sobre, o temp()~ em.., que -começa·. o priyllegio· do 

deputado; estou porém ·inteiramente de · nccordo 
· ~ont os . mesmos quand? P.ensíio que ·o ,processo é 
"''·'·egulcw e a pro]JUnCla msustentavel por falta 
de provas, e isto basta para gue seja .. ~eu pa

. rec~r que não dev_e continuar o·dito processo. )) . · .. ·. 
E .~ · razão juridicn. ainda ue se ~llega para 

· sideraçôes da ot·uem' pohtica 
cede; · · · 

U:u Sn. DEPUTAno:~Não a oiado. 

O Sn. B~~osA: -Então diga,-n1ê 9.ual foi o in
teresse -pol. 1tlco que ·achou-se.· mvest1do pelo pr.o
ccsso contra o Sr. Paula Fonseca· em que é 
que elle fería a independencia da érimal'a? 

O 1\!Es~ro Sn. DEPUTADo :-t..- Cada um tcyc as 
su:ls. · 

o Sn. BARJIOSA : -Mas as que ápparer.em são 
.· sómente jul'idicas, · procede-se .sempre como auto
l·idade judicial, declarando nullidades, faltas dl3 
}>rovas, e_!c.; não. vejo 11m sú caso em que se man
dasse. nao contmuar um roc o 
interesses politicos. 

<;> senado em posic:ão idcntiea áquella em que 
hoJe nos acllnmos, tendo de resolver sobre a con
tinua íio de rocessos contra ai uns -

r-os, nntcs c a.c ar-se com·crtido solcmnementc 
em tribunal de justiça, procedeu da mesma fôrma 
quo vimos proceder a camara dos dé,Putnclos c 
a ui. direi uc só or c uivcco ou es uecitnen't 

· nao po 111 ser J;lOr outro motivo, negou hontem 
a? sen~do um Il!us~r~ deputad~ ,que ro1:1peu a 
dtscussno, .n attnl>tttÇao de dcr.zd1r . prevuuncnte 
sobre n cóntinuação dO processo, atttibuição que 
lhe é commum. com a camara dos deputados âccrca 
dos respectivos men1bros ; digo que só por equi
voco .ou esquecimento, porq_ue a conshtuiçiio ó 
t.iio clara, a prcrogntiva tiirwndubitavcl, que nem 
póde so1frer contestação. (Aflbiados.). · 
·Em 18!3 foriio ~vados ao s~nado diversos pro

cessos em quo eruo pronunc1ados alguns sena
dores or haverem tomado arte noíl movin 
po iticos do 134:2; crão crimes politicos, entre
tanto os processos c~ntra os Srs. Ferreira do 
M~llo, Alen2ar, c Vcrgueiro, J!O scuado forno ter- · 
mmndos- nuo or <>ffcndercu1 mteressos olitico -
nu o pe n. razt o po Itica, mas por falta o p1;ova 
ou por niio serem . os nccnsados rcsponsá v eis · :{ 

· vista da lei; aqucllo. illustradn corporação cn~ · 
toll~lia quo a nprec.inç .. iio da tazüo p~litica coni
peha l\ corC>n; no poder moderador. E1s os termos 
dos pareceres : .. . . . . . . . . 

« As commissões reunidas do constituição s le
gislaçiio t.endo exanlinndo o processo em quo foriio 
pronunciados os Srs; senad•:'ircs · J. B. L. Fer
l·cira do Mello. e José Mtlrtininno. tlo Alencar, á 
'·isln . dos autos niio pudertio obter a con\'icr,;ão 
que a lei exige para conside,·m•cm $ltieito.s ct 
julganw·n.t<> :' :P<?rtanto,, ~ão . de parecur .quo o se· 
nndo fará JUStl~n. dec1dmdo que o processo não 

. devo continuar. » (Assignados os Srs. Lopes Gamn, 
Vnsconcellós, Olcmmjte Peteira, visconde do 
Olindn e "·isllQndo do S. Leopoldo.) 

No- processo dos Sl's. Vergueiro e Fcijó, de
pois do apreciarem minuciosntncnte a natureza 
âo crime e sua classifica iio as nullidades alle-
ga as, as provas e o seu resultado, concluem 
as mesmas cem missões· pela segu,into fórma : 
· « São as commissõos de parecei:' que á vista 
da. prova plena que resulta dós autos, de ter o 
Sr. senador Diogo Antonio Feijó tomado parte na. . 
rebellião por uma fôrma tão directa que não pódt) 
ser. deixado de ser considerado como :-- cabeça ....... 
deve o seu processo continuar ficando suspenso 
do e!ercicio do ~eu lugar .de senador c~quanto 
B!3 nao mostrar hvro do crime. E que nao con~ 
tmue o do Sr.· seuador N. P. de C. Verguoiro, 
visto' não resultai· 'do processo uma prova tão 
liquida de que entrâra nn rebellião como devem 
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exigir juizes que tbn de julga,. ao ·mesmo' tempo 
de·. facto e ' de direito. )) ' ' 

Se pois, Sr. presidente, erramos quando enten-
. demos que na decisão · ácerca . do_ procc:'JS.? d!JS 
deputados a. cama1~a exerce funcçao de JUtz, er
ramos c.om os Srs. Lopes Gtuna, Olinda, Yas. .. 
poldo. · 

O Sn. FtGUElRA. DE :MELLO:..;._ E o Sr. visconde 
de S. Leopoldo foi um dos signatarios dn <:on~ 

l ç 
O Sn. BARBOS.~:- E tarobem o ministro que 

àssignou a lei de 15 de Outubro de 1827 mar
cando ' a. maneira de proceder contra os minis-
tros de cst.ado. (Apoiados.) · 

O Sr. I)opcs Gama deu· :\cerca do Sr. Feijó 
um ·voto separado nos seguintes· termos : 

li Tendo examinado o P.rocesso _em que forão 
pronunCiados pelo· crime de rebcHião os Srs. s~ 
nadares D. A. Fcijó e N. P. de C. Vcrguciro, sou 
de parecer que ello não deve .contin'nar quanto .. . ... .. . 

jurídicos, nunca se sustentou que o senado de
vesse cingir-se. ú.. rozão polificn: v Si\ Fcij~ havia 
confessado a parte que totm'ua. no mov1mento; 
ncg!l.\'~. por<iri1 li. esse . m~vimanto . o ca.racter. ~o 
tebcllmo quo lhe attnbmn a pronuucm.; d1Z1a. 
quo fóta sedição, era este um dos motivos por 
que · o . Sr .. Lopt!s Ga)lla qucri.a vêr;_ o processo tudo 
pnra apreCiar nwlli•a quah.tlcaçuo do facto. . 

Na discussão deste parecer hotn·erão muitos· in
cidentes que o rctardl\rito ató so declarar a mri.

. nistia, mas nesRa discussii.o achiio-so pcriodos no-. . . .. . .. 

tem a dt.:cisiio tlns cnmnrns sobre . a conthmnçüo ou 
não continuat;iio elo proccs~o. Vcço licença pnralcr 
algúns desses pcriodos. · · . .. . 

.. . . . 
. azta na scss1 o e .... ~ o g o o r. . rnCirv 
I.cão (letrdo): « ~Iostrai que o proceaso 1) mon
struoso, pCirquo em vez de alongnrtüos a decisão 
sobro sun vrilidndc dccidir·sc·lut logo a uullido.dt·, 
tl mandar~se~lliio .fazer ouh'lis processos; pois cl.u 
um caso, quando se dava uma soutcnça do1ini-· 
tiva, qúo.ndo se pnnho. tcrn1.o tVJ p1·ocoss.>, c:dstia 
tudo quanto era· necessar10 pam formar o vosso 
juizo ; ent outro que otrt)rccc sómonto Uli'U\ scn
ton~o. · interlucutoria, quando tendes a dizer uni· 
eamcnto qnc o processo · continue, precisais de 
outros proccssus r )) . 

Na sessão de 21 de Agosto uizia o Sr. Paula 
Som~a, o Sr. Paula Souza que niio pódc ser 
SUSpeito, nem pelo lado das . opiuiÕt:!S politicàs, 
nem pelo lado do. intelligcncia. · 

cc Orn, (le11do) o senado q_ue ó que tem de de
cidir definitivamente; que c um tribunal supc
r.ior, e o P.ri~1eiró tr.i\l~tn~l d<? po.iz .• , hn do estar . -
tura ess9 ju1z infcrio_r qu.izcssc ~rcjudicf!-r o réo 
ott benoficia~lo, o. tribunal supenor dcvtn estar 
inhibido do conhecer isso? De modo que a sorte 
da suciedndé ou dos individuas e!>tará. depelidcnte 
unicamente da vontade ou do juizo do juiz in· ·. 
ferior I O senado, nutoridadll competente ~ unicn 
que t em do P''Onttnciai• ou desprommciâJ·, não 
pódo conhecer seni\o tanto quanto quiz n auto
l'idade inferior; hn. de guiar-se po~ aquillo .que 
ella lhe quiz mandar I Elle é o pr1metro trtbu
nal do estado, ó tambem corpo político que póde 

· obrar como tal ; e entretanto niío pódo obrar 
senão nl\ fórma que quizor um juiz iníori•)r I lsto 

não é possível que o se11a.do tolere l . Quererá. o 
senado mutilar suas attribuições? 11 · . 
· Vejamos p.gora o qlle dizia ó Sr. Vasconcellos 
na sessão de 22 de . Agosto : . .·.· 

«c Desde o principio aas discu8s(5es destes pro~ 
cessos entendi, e tenho repetido . que qua_Iido ~e 

tiuuar o senado .a converter-se em tribúnti.l ju
diciario. Ett fundo a minha convicção .em que, 
decidido que não continú.e o processo, está ~e-

c« Quanto a mim, .P.ois, é evidente · ql.!o üest&. 
q\tcstão t<>mos procedtdo e devemos proceder como 
juiz; mas se niio discutirmos c:omo !juizes, se 
nossos actos sobre · este objeçtç> r.ão são actos 
judiciarios1 ent.t"io para gue todo o processo 'l Para 
9,llC qucr~1.s tão profundo exame?. D~cidi por mo-

. tlvo& pohttcos: se cstnmos const1t.utdos como ca

. mara ·legislativa rcsoh·a-sc o processo por ntotivos 
politicos. · 

n Não séi, portanto, · como ao mesmo tempo so 
diz que ).1 s•.mado não está hoje convertido em 

1'1 una c JUS tça, q . · 
vestigaçõl~S como tt·ibunal de justiça, c nHlis ainda 

·.do quo tribunnl de . j~tiça, porqu.e os tribund.es 
do !ustit;a. tem por lei. por cstylo e razão o.u-
on a c par s n . . . · 

estas podum influir na cssencia da decisão. quattdo 
obst.t1o · no ctmhecimcnto da -verdade. 11 

Vejamos aindn. o que o · mesmo . Sr.· scl\a(lor 
. Vasconcellos diz no. sessiio de 2.'l do dito lh<'-Z: 

t< Eu não tno queria ~ervir do argumento quo 
hontetn . produzia o nobre senador por Minas, 
fundado no nrt. 2.~ da constituição~ que diz : · « Se 

. ~tsuin senador ou <lcptttndo fó_r · prouunc~aco, o 
Jmz

1 
suspendendo todo o ulterior proccdmtento, 

dart\ conl.n á sua resQccth·t~ camara, 1\ qunl de· 
cidirâ. se o prvccsso d~vo continuar, c · o mem
bro ser ou não suspênso no exercício das . suas 
funcçõcs. l> Se bem o eolllprehendi,. parece qt\e 
doduzio destas palavras-dará conta á sua t•es
pectiva camara- qUê nesto neto nüô . el"lltilos jui
zus, ptJdia-se pois concluir · que não tinh!lmos 
necessidade de ,•c r . tollo o processo, bastaria que 
o juiz dissesse simplesmente- esWo pronunc1a.· 
dos os senadores etc.,- o d€vin ser acreditado 
o juiz em. indó o quo d1sscssc, ~n vo se ~n.os
tràsse o conb·o.do, porque a prcsumpç~~ de que 
a autoridado cumpre o seu de'V~r sub~1ste . em;
quanto se não mostm .o contr~.no, portanto só 
convencendo-se o senado . de que a coilta dada 
nãu el'ti. oxactu ó quo não poderia estar por essa 
presumpção. l> 

Acho-me por tnl fórtno.{ntigndo; Sr. presidente, 
quo nuo posso prosegnir para. responder a alguns 
dos argumentos apresentados polo nobre dc~u
to.do que me precedeu impugn~ndo o.:á eo~clusoes 
das commissõcs, e mesmo tenho que é 1sto um 
objocto de importo.ncia secundaria desde que o. 
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· · prejudiCial te!lh·a do ser resolvida do um~ !!la· 

neira contrar••>Jl,O pensamento das c~mm~ssoes. . 
Se • a _ cam~r~ · 'enten~e . que. el~a {>r~xca S?rnente 

um neto _pobtxco e nao de. JUriSdiçça<?, ~viden~
mente nao p6de- alterar o acto do JUlZ, então 
cada um autará o seu YJto se undo n uillo· ue 
tiver' por mais conveDlente na apreciação dessas 
conveniencias; aquelles que ·pensão que alguns 
desses factos -niio foriio praticados, que não era 
mesmo . ossivel · serem raticadoa . terão de a re-
ciar qua ser me or, se SUJCl r; um os nossos 
c~lleoas a res.Po.nder por crimes que s~ _ pens~ 
nao 'terem exiStido,_ ou :repugnarem ex1stxr SJ· 
m'~ltaneamente com ou~ro~, qu~ se ju~~c realmente 
existentes, ou se adm1thr a 1mpumaade fazendo 
ainda as11im a_ esse deputado -o grande mal de 
priva-lo dos meios é da occasião para justificar-se. 
e lavar a nodoa que o . processo lançou-lhe. 

_Ent.iio !les~a ~preciação .ficaremos _com_ a no.s~a 
consctenma mteuamente livre, p~dcrcmos deCidir 
pela ?JlBneira. por que e!'tendermos, pod~remos a 
res etto . das conseqnenems da pronuncia, obrar 

esem araça amen e. o r . quo razao, se a apre
cinção .:.o.~quelles _que tém . _de dar a sua ophlião 
sobre_ ura ·processo,-não süjéitil as re_grns da l~i, 
não ode remos ser condescendentes? Porque nao 
se a e sa 1s a~ter . s . mspnnçoes o co.raçao 

• Eu, pois, .declaro que seria para desejar, como 
já disse, que a Ciliniirà. estabeleça . antes a dou
triná, uo se decidil oliticamtmtc p.arà poder ter 
mais 1 r a ~. a1s_ ranq eza, para po er-sc p a
ticar favores · setn. contrariar deveres, usando pelo 
contrari6 de üin direito. · _ 

Temo, ô verdade, al! conscqncncins de uma se. 
mclbante decisão, porque entendo quo cl\a é. al- . 
tamente 1uejudicinl. á. ordem pub\ica, quo p?o. C.!Jl 
perigo a segurança mdividut'll, _p. reJ.udtca a â1V1sao 
dos poderes, invade attribuiçoe3 do _poder moda. 
rador, nullifiea o poder judiclarlo. Entendo que · 
semelhante intclllgência estnbolece uma .usutpl\• 
ção -flagrante. de _outros poderc~t, um privilegio 
incxplieav6l, · l.nsupporlavor t\ _&ociodnde. -

O Sn. SAnA.IVA : - E quem quotort\ este prlvl· 
legio ?. _ -

O Sn. DAnBosA. :-Prlvllc lo do quo esta enn1ara 

sou, porque ~Ue n!lo serviria sonilo pàra torna·la 
odiosa ao publico. . - · .. -

O Sn. Frau~IRA D!l: MELLo: -. A.polndo, o infa· 
manto ao deputado .quo commcttcsso algum do· 
llcto. - . • 

() Sn. · BwnoBA. : -Neste sentido, pois, com toda. 
a eonvloçilo me pr<>nuncie> contra a intolllgencia. 
que BEl oppõo t\ da8 com:miasões. · 

Peço perdito ao_ nob1·o deputado q_uo me_ prece
dou do nito poder pelo estado de fadiga em q\lo 
mo . acho, responder aos seus · nrgumonfos a res
peito da classificação de crhiles; que aliás já. 
disse que se torna uma questão secunda:ia so a · 
camara entender que téiil de decidir politica-
mente. ·. · . · 

ALGUNs _ SENHoaxs: - Muito bem I muito bem ! 
UMA Yoz: -Não se pôde . argu111cntm· melhor. 

J .. evnnta:-se a sessão ás 3 horas da tnru~. 

Sessão em ~ de Juohe 

PRESIDENC.XA DO SR. YISCONDE DE BAEPENDY 

SUltlMAnxo. -Expediente.~Pm'ece?' de com:missélo 
1·elativó d chamada do SJ' .Rodrigues dos Sa-n~ 
tos. Obs61·vaç7Ses dos S1·s. Ba1~bosa da Cunha, 
Ribeiro de Andrada e Teia:eit·a de Macedo. T"o~ 
taçlfo.- Ordem do dia. -Fia;açao <ia (o,~ça na-

'bal •• Disctwso do s,.; ··Wanderley. - P)·oces,so do 
Sr. deputado P<icca. Discu,·s06dos_SI•s. Siguei,·a 
Queiroz e Saraiva. · · 

Compnreccndú depois dn chamada os Srs. Mon· 
teiro de Barros, Trnvassos , Pinto de Cnínpos , 
Fernandes V!eira, Hyppolito, e cone,go . Sih·a, 
abre-se a sessno. · · 

Com parecerão depois de aberta a. sessão os Srs. So
bral, Angelo !:lnmos, )3. a~dcira de Mello, Figtieir~ 
de Mello , T1tám , bnrno de- Gurupy, Eduardo 

. t .. -

Sinimbú, Antonio Carlos, Azeyedo _CoÚtinho, Fre: 
derico de OlíYeira, Sayão Lobato, Fausto, Honri· 
qu .. est Magalhães Castro, T~ques, Pereira, _Gomes 
Hibc1ro; J. J. da Rocha, Dtas de Carvalho, Can.;. 
dido Mendes, o Uello l•'ranco. ~: ·_ . · -

Lida a neta dn sessão anwced~te õ approvadn. 
O Sn. Lo SEcnE'l'Am:o. dá cont11. do seguinte. ~ 

EXPEntk~"TE 

I t 
houve por bem annccionnr.-I·oi a archh·ar. 
_ Idetn do Sr. ministro do hnpol'io, datado do 

2 do ccrrentf., remottendo cópia da acta da olel· 
çi\o l\o um deputaclo a que se procedeu na villa 
do Mento~Alto, proYincia do. Bdhia. · por htwer o 
Sr. Wanderley &coitado o cargo de miniotro da 
Marinha~-I·'oi a ai·cbivar. · 

Idem tlo secretario do sànado, datado-de 8 de · 
Junho, participando quo · Sua Magestado con
sente na resolução . declarando quo os estudantes 
que antes de se publicarem os eresentes estatutos 
das faculdades medicas se havia.ó matriculado nos 
cursos pbnrmaceuticos, estão habilitados para, no 

· caso do· a}!prüvaçiio matricularem-se no 2~> anno 
medico.-!• 1ca a camara inteirada. 

Ideni do 1° secretario da assombléa. provincial 
de Santa Cat.harina, enviando dous projcetos de 
leis sob ns. 11 e 14 . da mesma assemblea provin~ . 
cial aos uaes_ o residente da rovincia ue ou 
a sua sancçao por JU gar inconst!tucionaes, para 

·que est-a c amara decida se · elles 'Jeyem ou. não 
ser sanccionndos.-A' commissiio do ass6mhlóas 
proviflcines. · · · · 

Lô-se o enü·a em discussão o seguinte parecer 
da c_ommissão do constituição e poderes : 

(( l<~oi presente á commissão do com~tituiçiio e 
poderes a indicaÇão do Sr. deputado l3e.rbosa. da. 
()unha para que seja chamado o Sr. Dr. Gabriel 
José Rodrigues dos Santos, 1° supplente pela pro .. 
vincia do S. Paulo, para tomar assento em lugar 
dos d eputados quo faltao por aquella provlncia . . 

c1 A representaçii:o da prov:inci.a do S. Patdo acha.-. . 
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se . completa, estnnd9 com as-sento na cnmara ·o 
Sr. Ribeiro d~ Anclr~c;Ia, cotp.o supplente, êm lugar 
do Sr. Octav10 Nebms, umco dos deputados quo 
Culta comparecer. · . 

« () Sr. Rodrigues dos. Santos ú em véhladé mais 
• • .· ' •• ' o 

plel_ltc. incontestav~l~ente _aq~cllo u. quem assis"e 
o dtrCito dl,) substltutr '· prm1mro que outro qual~ 
q~er., · f~lta que se dê na rep~csentaçii~ d~ dita pro-

drada, ogo que qüeirà vir tomar assento nesta. 
camara em lugar do Sr~ Neb.ias, cuja 'impossibi
lidade de comparecer não foi communicnda, nem 
cvnsta que se dê. · · · · · . · 

<I PQr estas considerações entcntle a commissão 
que niio 'é ncccssario expedir-se ordem para o chn
ll'!amento !lc um supplcntc que pôde, q.uflndo quizer, 
'Vtr suppnr a falta que. está precncmda pelo seu 
immediato em votos. . . 

<I Sala das conüüissões, ·1 · de Junho· do 1856.
D. T. clc'Jlacedo.- G. ele rasconcellos.-Figuei~·a 

~ totnnt u.ssüitto ; . mas como concluo ~ par~~cur.'f 
Concluo d~clnrando ouo se niiQ dovc chnmnr n esse 
senhor\ o quo sómcnl.o quando cllo so np1·escntnr 
aio lho uô ussonto I . . . 

Ni\o sol comprohcnilcr esta lo~ica; Sr. prcsi
donto: o, apc:mr do respeito quo trtbut0 ti illustrn
çi\o dos hou&·ndos membros <la commissuo do consti
tulçi\o. o pudores, poço-llws pcrmissli.t, pnra declarar 
que, nlóm de contrndictoria, a doutriuu. cotisngrn.dn 

·nesse parecQl', é contraria ú letra do regimento uesta 
cnr,mru, ó contraria nos cstylos, c tendo incontesta• 
vcbnen.to a nüll_ificar a disposição ainda vigento de · 
um artigo da let do 19 do Agosto de 18!6. · 

E' contraria no nosso regimento, porque olle no 
art. 12 estatuo quo umt\ vez verificada. a cscU:sa ou 
ausencin. de un~ dcputad~ ctfectivo, o presidente desta 
crunn~·a, po1· mtermcd1o do lo secretario, partici-
par~\. lSSO mesmo no govcmo rnrn fazer Vir ó sup

lente hmnedinto em votos. 'lnl ê a dis osi ~fio d' 
rCJ~lmen .o. m vts isso pergunto : nchn-so ou 
nao. vcnficada. actu~lmcnte a hypothese prevista 
pelo art. 12 .do reg1mento '? Ninguei.n ueixnrú. d~ 
reponder pela nffirmutiva, pois que todos gabam 
9.ue o. meu distincto amigo!.. o Sr. Ncbins, por mo- . 
bvos JUstos e ponderosos nno pó do · compáreccr na 
scssii.o deste nuno •.. , · 

O Sn •. RmEmo DE . AxnnA o.o. :- Niio h a tnl: o 
Sr. Nebins niio diz. isso na sua pnrticipac:iio. 

o s~. D.mU<?SA DA CUNlJA: -Eu sinto quo 3 cn
mam h quo v. r• vu.da ·este . a.nuo das luzes e do · con
curso d.esse ~~lustro ps.rlamcuttl.r :. ma:iumu vez ({Uc 
o . seu unpeduneuto ó umn rouhdndo, o que nos 

CUinpt·o fazer é chamarmos o Sr. Rodrigues dos 
Santos, visto ser este senhor .o lo supplente. 

A. doutl'iii.a do ·parecer é· ahida contrario. aos 
cstylos da· casa, ,porque e1nbora sejãomuitovaria
véis as regras adaptadas pela nobre commissão 

ara a chamada de su lentes comtudo nunca. a 
camara reJeitou indicaçao a guma otrerecida em 
casos identicos para se chamar ou dar assento aos 
1 °• suppleotes ; é ainda. este anno . a commissão, 
tendo ae dar nrecer sobre a chamada de differen-
tes supp&en es, m e er10 as lh 1caçoes que c ama
vão os supplentes callocados em 3o e 4°lugar, mas 
decidio que se desse assento aos que estavão em 
primiJiro lugar, t}· assim Vimos que o Sr. Martins 
Ferreira teve assento na casa por ser o 1° supplente 
da deputação dv Màranhiio. 
. D('ve··se. ainda. notar, Sr. !?residente, que o nrt. 12 

do l'egímento do. casa niio ·e senão, para assim me 
exprimir, uma. disposição correlativa do }lreceito 
estabelecido no art.. b'9 da. lei de 19 de Agosto de · 
lt:Hli; c so ·o régii}lcnt~ ~iio se ~cbassc concebido 
como está, essa d1sposü;;ao da lc1 .de que acabo de 
a. ar cnna nu 1 ca a ; c11z o a . a e1 c 

de Agosto de 1846 o ~eguinte. {Lê) 
Ora, em yista desta . disposição; se a crunara. 

admittir o rincipio cstablllecido pela nobre com-
mtssuo no seu par~cer, .cremos. ~ue. nunca se at: 
para a ca.mnra da ca.ptlal o duc1to de expcdtr 
diplomus ao lo .supplc·nt.e senão no caso de ser 
um dcputttdo ctrect.zvo escolhido senador, ou no 
caso e a ccuncn o, mas nunca por unpc 1m mo 
tNnpor~!"~o. embora este so cste!làessA por um .ou 
dous .nnnos; c entretanto a. stmples le1Lura do 
nrt. 89 é bastante para ~onh~ccr-se quo cU? niio so 
presta .a uma taltnwlhgencla, que() rcstrmge. . 

Eu, Sr. prcsid<>ntc, frti induzido a apresentar a 
indicação sobre que versa o parecer, em conscqucn~ 
cio. do uma corrcspondencia. do. Sr. Rodrigues cios 
Sa.ntos, escripta cm·datado 19 do Maio precedente, 
c publicnda no Jor-tuzl do Comm,e,·cio d(l 2ü do mcs~ 
íuo me i.: l'le!:!sa corrcspondencia o Sr. Rodrigues 

' c t r o · .- s n ncia 
uestn cnmnrn a seu . respeito) proposições P.m quo 
~e lhe attrilme l'(!pugnancia em \'ir tomar parte nos 
trabalhos legislativos; cllc impugna (e creio que 
· · 1 a · u · ã · s verand u nu 
it-m vindo. porque a ~a.m!r.ra 1\~o o chnm~u, o conclue 
a sua correspondcnr.1a da scg\\lnte mo.nctm. (L~.) 

Em vista do taes observ~:'ies, entendi quo a 
cnmara. não de\·ia. prescindir do·chronar a esse cida
dão, que ó o lu supplcnto; é . na minha indicnçiio 
fui coherento com os meus precedentes, porquó ctn 
regra voto contra a admissão de 3°• ou 4°11 supplen· 
tos, quando os ma.is votados ni'i.o têm sido chamados 
a \omnr assento; conforme manda o regimento. 

Ora pcl'gunto : a passar o precedente que se quer 
l10je estabelecer, niio scrt\ o mesmo que oõrigs.r-so a 
um lo supJ?lente, que tem o direito de ser cflamndo 
pQ.rn. subs.tttuir a: qualquer falta que se dõ na depu
tação a que .. J!crtence, a. vit: · para. á córte faze~ o 
papel de sollc1tndor, e a pedn como favor aqulilo 
qüo c um dever da camnra para com elle? Além 
disso não vejo, Sl'. prcsidtH'ite, que 1\ estada do um · 
supplentc fit\ côrte lhe dê melhor direito a: ser l'ldmit
tido no seio dá cmnara com prejuízo dos dlreito~g 
do su lente ínuis votado sómento or ue este fica 
na provincia . ou uão quer se aventurar n vir na 
wcertcza; antes creio que sômente por um abuso, 
colitrnrio t'i. .indo lo do nosso systema, so tem admit
tiuo o cstylo do dnr asseuto 11. supplentes menos 
votados nntüs de se chamar os mais votados, ou de 
so veritknr o seu impeditnento. · · · 

Entendo, Sr. presidente, quo a pàssar o pnrecor 
tal qual se acha redigido, a . co.mam concort•o por 
um modo iüdirecto a prejudicar o direito de tor• 
ceiro, po1·quo mostra querer qüà esse tcrcoh•l). para. 
goztu· do sou dirpito faça o que nilodevc, c o quo a 
lei o nuo obriga a fMcr: o por essa rm~ão, Sr; pre
sidente cu me animo a: numdiu A mcs~ um suhsti
tutivo & conclusuo do pa.recllr. da commissão. 
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Antes de ·terminar, devo ·insistir ·. na declaração· 
que ha. pouco , tiz, e-que· ora reitet:o para evitar fnlsa.s 

· interpretaoções sobre um acto,: aliáS xnui .simples ; 
fui induzido- a fa.Zer· essâ indfc~ção em conse9.uen~ 
. c ia uni9a.mente .·dê inspiiaêão Eiü$gel'idn pela.le1tura· 
da.-cori-:espo.ndencia dó .Sr. ROdrtg\ies ·aç,s Santos, e - •·· . . - -- ··. ·-- -- · ·-· .. --- . . . . . . . 

. o Sr~· 'Rodrigt\e·~ dos Sanfos C(jr~e~pondencia algu
ma; nossas umcss relaçoes cons1stem etn trocar

. mos, quando nos ~mcontramos; ess~s co~primontos 
. . n • - . • . 

lbeir(}S~ ninda mesmo sendo adver:sarios politicos. 
Vou mandar ã. mesa o substitutivo de quo fnllei. 

. ·Lê·se, apoia-se, c cntr .l conjunctamentc em d1s· · 
cussiio o seguint.o artigo substitutivo á conclusão 

·do parecer: « Que se chame o Sr. Rodrigues õos · 
Santos para na qualidade do 1• supplente tomar 

. assento.-Bm~bo.fa da Cunha~ » · · · 
o sr. · R.ibotro · do J\:.:n.draaa :-A indi~ · 

cnçíio ·ae~ nqbrc deputado entende directainerito 
comigo, pois que eu sou o unico supplcnte por 
~· Paulo que se. nc!m com m;scnto nesta casa, c 

cr ne a asscn o .em ns 
da sessão passada, . o que, segundo os cstylos, 
me conservava o direito de continuar csto anuo 
a ft!_rtcionar ·ate. qu~ cstivcss.c complütn a depu-

• ~ · ·.- · • . ; · IJ o · parecer 
da cotü1nissi\o de constituit;ãó tecoilhcco plena-

. mente o mcsino direito quand3 declara qüe no 
momento em q'uc nppnrcccr o Sr.Rodrig\tcs dós Snn· 
tos lho. scrú. dndo assento em substitui~iio tlo uum · 
nobre parente o amigo o Sr. Dr. Nc\)ias, n quem 
nquellQ .senhor pela ordem. da . vot.u.;iio compete .· 
substilüir : o pai·cccr da commissiio . som . forir 
esse melindro quo . somos obTigados n .conservtU' 
uns para com outros, sem querer dotcrmina1· posi
tivmnontc.a minha sahida desta. cnsn, conserva o . 
direito do Sr. Hodrigncs ·dos Sant.os , o decla
rtutdo que . n éllo . .. .. cn c. 
ns.scnto ncst~ cnsn com prcfc1·encin n mun, deto1·~ 
mma quo ·apenas cllo se . npr{lsouto .lho &Qja tludo 
a~s~nto; npprovntlo o nrcccr da conHnlssllo ro-

} I (!8 

· que fui prevenido pelo orador que acaba de as
se~ta~·se. . n~ .primeira parte do · cliecurso ;, . ap"o~ . 
vett!lr-me~hel com:tudo ' da• p~lavra para repetir á 
cama:ra. os fu.ndamento.s desse parecer, que· não 
· tendt;> ·:sido impresso, apenas · delle ;tem · conheci
. '!lieilt() , ~ ca:ruara. 'E ela rapida leitur~ 9u~ â. ·.pouco 

. com. · assento . na camara o Sr.· Ribeiro de Andra'dá, 
como supplente, em lugar do Sr. Nebias, unico 

. dos deputados · que falta· comparecer. O sr: Ro• 
drigues dos Santos é mais votado que o Sr. Ri
beiro rlc Andrada ; é. o 1° supplente a quem in
co!ltc~tavclmentc assiste o direito de substituir, . 
pr1motro quo out.rl), qualquer .falta, e por conse
guinte o do .exclüir o· Sr. ·. Ribeiro .de Andrada· 
logo <iue queira comparecer. Por isso, diz o pn-· 
roct~r, n. cpmmissão ont~nde dcsncccssnrio expe
dir-se ordem para·o c~~ma~~nto de 1~~1 supplent.c, 

qunn o. sniha que- lla. vaga na reprcscntnção . da 
. pro,·incin, c que o Sr. Ribeiro de Andrndri. cstti. 
com ·assento nn cnm:?.ra. · · 

dos Santos qt'tizct• vtr tomil.r assento . virt\ u {!ll 

mO r_ctirnrél. Nü~ dosojo quo WJ supponlll\ 'titn hn 
dn mmhn. paa·to · grnndo tlt:!sojo Nu nttui llll.l min-
sorvar ; lwnro-mu do t.or ussont.o l'llll'O os a·ept·u· O Sn. Ta;tl'JÚu,\ 111·: lfAcJCl>~: ~ P.m·Uclpvu logo 
scntnntoe da nurüo, tenho grnn<Tc snlisfn()i'lo tlü no pa·lucl}llü tln scssitu tluu niio pot\ol'in c.ompn-
concorror com o aliou voto pnrn. n )!l'O~}JOl'illut\o (\o ror. c\' i<L . · .. · . · . · · . · . 
pniz. nu1s 1\iio lovo osso mou dt:'s!Íjo ·no poulo do A c~il.lltlllssiTI)l I'CSf}Oitnmlo linpHcllnmonto o <l~-
que1·er prcjudic!lr noe dit•eltus do tcrcoh•ü! ma.:chrw. t·oitu <ltJ Sr. U lloh·o üo Anllmúa, q~anmlo const· 

. qunaido tlssc tc.rcoiro podo . prcstm· ~orv çoa mnis dorn. com t\ sun presença co:';lplota n ropresen-
l'Olovnntos no pniz. · . . . · · · . · . t.açi\o · tln·provincin do S. Pnulo, o tuudndn tumbcú1 

Notarei ago1·a · unm cousn, Sr. presidente, o ô nos ostylos ou · procml<mtos · da casa, conto se. V(\ 
qufJ julgo no nobre deputndil nutür da indicncl~o · uos.ln nota ·no art1 12 do 1·~gimo~to ~ 1c Por os
o menos P,roprio pnrn n ap1~escntnr; collocado ollc tylos . lln. cnsn os s~pplcnios ~outmut~o colil a.s
om perfeito antagonismo politico comigo d~via ar- . sento un cnmnra ato quo esteJa completo . o . nu-. 
rcdnr--se . d~ propór uma medida quo ·tão dircctn~ mero do deputados da respectivà proviucia, ou 

· mente vinha entender com.n minha pessoa, pois s11 alH'IJSeltttJ algu1~t <!tttro st'l'P~entamais _votado. 
quo .o . nobre doput.ndo bem sabo .que entre min1 o etc. 11 Otn, .o Sr. Utbetro ·do Andrada, que o menos 
clte .ha interesses politicos:.inteiramente oppcstus, vótndo quê ó Sr. Rodl'iguc_;; dos ~a:n~os, está com 

. ~iio continuarei mais sobro este ponto, por . quo · asscntô ücstu. camarn desde o pnmcll'o auno da 
- - ....---1dE1eee-ssejo guanla-r-~et' v . • ·, , • . • ' ·gislr..tma, portanto, so nquollc ·senhot. 

qno o nobre deputado .erà o n~enos competcnto . l{ui~csso p~din tci' vilido. tumur o seu h~ga.r, que . · 
para aproso~tar essa indicnçfio ~\casa, o devia rf;l- · e_stn. sup.Pn~o por outro .em sun ausoucm, ~omo . · 
cuar anto .os vcrdndeiras ou falsas conclusões o .Sr. Luno. tomnudo nntc-hontcm nsscut.o, ex-
que .poderá; a opinião . publica. ,convcnicntomcuto clu.io o Sr. Brotcro. Assim pois, cstni1do o Sr. Ró, 
ilh.lstrada tarar do seu procedüncnto. Que1'o pó- drigttes .dos S~utos docla~ado 111 ~rit>plente, ,l\Cll!l-U- · 

·.rem .. a.cr~ditar qu~ ·com . à ·sua. _indico.cão uni~~ do-se outr~ xnen~s Yotado suppru1<l~ vag~. · po,uo 
mento qmz ver com ~ssento nesta casa . no sup~ quando q\Uze~o.· v~r tomar nssento, mdependonte 
plente mais :votado. de expresso cou vitc, .sem quo se lhe possa em-
. 0 ·!!ar • . Tclx:<":lra elo .. 1\-Xa:oc<l.o : _ Como · bnrgar n cntrn~lu; tal ó n cpnclusüo do ijarecot• 
:iliembro da . tommi~são ct~mpria-me di ter nlgi.uúa quo n.dopto. · · · · ·. . · · · ·. · .. · .· · · . · · 
éousa\ein sust~ntaçao· do pnrécer ~ue se d1scute, em o Sr. :sa.:rbosn. <la Cunll.n.:- Pedi a pn.
reapbst~ a.o nobre deputado qne o mtpugnou; a pois . lavra unicnménte pnra dar uma breve re~postB 

.. TOU:O ~. . 7 
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PRIMEIRA .PARTE bA ORDEM DO DIA 

FIXAÇhO DA FORÇA NAV~ 

·Lêm-se, apoii"io-sc e entriio conjmictamcnte em . - . . .... - . 
« 1. a Declare-se-- desde já. 

. « 2.~ ~\1> ~ 2°, c~n vez de conceder melhora)ucnlos 
de comedonas, dlgl\·So ~ augmentar as vantagens. 

. <( 3.• Ao ~ao accr.escente-se-niio podendo porém 
aggrnvar as pena~ Mtualmente estaoelccidas.-Pc
r!Jim da Silua. -M. P. de Sallts. • 

O Sr. "'\"\-~andcrl<'"l' (minist1·á da 11tctl"i1t1tai: 
Sr. ·presidente, . foi hontcm impugnado com extra· 
ordinarin vehcmencia um <ios artigos auditivos su- · 
jo~tos ã conside.ra~~iio da cam~na pela honrndn com• 

desejar . que n disposiçi\o propostn pela il\uslrc 
commissj\o aeja votada. A cmnara conhoeori\, pela 
exposição que vou to1· a honrn do fazct·-Ihe, . 
~uo · n~m existo o perigo q110 tanto . cspnnlnu · no 
lioul'ado deputado pela iuiilha . pl'O\'lncin, nem o 

· poditlo ú utua cousn novn, um attontado no systcma 
constltuclonnl; como so afigurou no honrado tlopu~ 
tado. . · 

S('jR · por1\m dito antes do tudo quo não julgo oe
n'lelhanto mmUda como ossouc\n\ ó. mnrchn do fJO· 
Yerno, niio ó uma medida de confiança, como bom 
disso o mustro deputado: 80 ella não passar, Dll\1'
charcmos como t~mos tnnl'chado atá hojó, como 
temos marchado ha trinta e tantos annos : reela
mo~a como t\til, como ncccssaria., li'lesüto .como 
indispensa\"ol a um melhol' setviço da mni"inha de 
guerra. · . 

Quem om·isse ao honrado de~utado, e não .se 
lembms:;o do. quH ó ale i,slação mllitar da ar.tn~da, 

pedh· ás camaras, não qualquer t>rovidencia para 
l'efo.rmar uma ou outrarcpartiçao, mas o direito 
rln unpôr uovas pellas, de augmental-as, o direito 
ate de tirar . a vida aos cidadãos bra1.ileiros I Se 
assiu1 fosse, scnhol'es, seria em verdade um atten
tado nunca v. isto. no nosso systema repl'esento.tivo, 
posto qu.e este attentado jã ~eseesse alguma cousa 
de ponto quando aquello que impotrou a medida. 

. tinha jt\ emittl~o o seu juizo sooro o alcance da 
medida. A minha intenção niio era nem podia ser 
âgg_ravar .as penas dós artigos de guerra, tornando 
assun pe10r a sort~ das pr9ças e dos offic1aes da 
àrnia~a; a miuhá intenção, bem clara o manifesta 

no relatorio,.era acabar co)n a barbaridade, com: o 
. arbitraria que se hóta nessa Iegisloç:io, 

A disciplüia, oti o regimen a bordo dos navios de 
gMna, não podia t.nmbem ser connnientomente 
reformado, para o qué aliás o governo tem autori
saç~o, sem . · üe a legislação penal fosse !gualmente 

~·,·pois,_ indispensavcl que este regimento seja 
. revisto, seJa reformado; mas como IazM-o, se a · 
P!lnalidad~ dos · att.igos de guerra ~-tão excessiva. 
tão _barbara, que nii.G p~do ser apphcada ás falt~s 
e cnmes que nesse reglDlento forem estabeleci
dos? . SorprendeU:-me ouvir ao honrado deputado, · 
com aque1lo colorido de · expressão que tanto en- . 
canta quando elle se dirige ã cam9.ra, r>rocura.r 
azer acre 1 ar .quo c e es va. nns · v r eir s 

princípios do systema representativo, nos prin
Cípios libcraes, · e que o ministerio recuava dons 
seculos. •. . · · 

O Sa. ZAcHARIAS:- O ministerio não, a colll-. 
Jllis.são que propõz o artigo. 

. O Sti. ~sisTrw. DA MARlNtu.:- Mas tendo eu. 

medi a dm;ta ordem sem ser uo nccordo comigo .... 
o Sn. ZACUAlUAS: -:- Di.sse hoie, e eu fallei 

~~~. · . . . . 

O Sn~ Misxs'i'no DA MAntNnA: --Pois bem. re
ctificarei. .. : tinha a eommissão recuado dons sc
culos; seu do mais absoluto que os reis do então. 
$arprcndcu-mG, sim, Sr. presid13nlo, porque nu. 
minlta opinião o illustro dcputa~o é que ro:=üa 
dons sooulos, querendo q_tte subsista uma lcgis~ 
la~ito que niio pôde ser JUStlficcda aos olhos da 

o rogrcsso quo o honrado deputado quer, contra a 
sua vontndo. Eu salvo as suas intllnçõcs; bem 
como ello snlvou t\8 minhas. 

Já quo Úllm todos ou . ill\\atrês deputados tôm 
por dovor andar revendo soltlolhllnte lflgislaciio, 
JlOÇO Ur.on~a para ler alguny trochos dolla .... 

O Sn. ZAcU.\RIAS : :-Tenho·a lidO muitas voz os. 
O Su. MtNJsTno DA MAniSliA :-Não fali o em 

rofcrene\a \\1> honrad1> doputad"O; era impossivel 
tl~O um .ex· ministro da marinha niio tivesse lido 
os nrtigos do guerra: refiro-me a cutros illustrcs 
d•~_I>utados. · 

E' muito resumida essa legislação, consisto 
aponns de 80 artigos, e neste-; 8Q artigos, tirados 
aguollc~ quo niio . eatabel.eeem ~onalidade, ha, se
n~ores, 30 e tautos fLUO 1mp'?elil a uona de morte, 
c 1m:poem. os ta pena nao class1ftcando ll graduando 
os crtmes proporcionando a pena so delicto, mas 

· · ue . usn á nrbitrio dos 
julgadores I . . . 
. Deixarei· >do parte muitos. desses arti~os, uponas 
!orói alguns. ,Assim diz o art. 29: « 'Iodo o com-. 
inanduntc de q_ualquet entbarcação do guerra quo 
t'óra do porto nao a puzer logoem estado de prom· · 
ptamente entl'ar um combate, · serã expulso do real 
sorvic;o ; .porém se fôt em . tempo de guerra, e su 
seguir o mnllogro de qualquer ncçílo quo possa ter 
por offoito daquelle desarmamento, sor6; punidl> 
conforme as circumstattclas o e:x7igircm, o ató com 
a pona de morto. » · 

Diz mais o art. ~!1 falhmdo de cl'lmes que so 
podom eomD\etter, CUJa parte eu não lerei, e sim 
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unicámentc a que diz respeito ~ penalidade ; c( terá O SR. MINISTRO Dl. MARINHA. :~ E' impossível 
a · pena de morte · ou outro ·. severo cast~go gW1 que seja. p"-ra peior . . (Apoiado;,.) . · · 
_peTa nature.za do facto e cir'cumstancias lhe fôr Será, porém, uma CfJncessão' qua possa ser feita 
:unposta ~m co~selhp de guerra. » . · · ·· . pela camars, pelo corpo le~islativo, sem ir da 

0 árt. 3t:S .. tambem diz.: « Serão punido_s criminal- · encontro 1\s disposições const1tucionaes, sem com-
mente e~nforme a quahdade da culpa, 3ã. em pena me~er-se ~m atfentado contra o systel:Ila. r .eprésen::-
de morte ou em out a tat1vo 7 E1s-me che ado ao · n · 

nav10, 1z o art. 73: « 'rodos os roubos devem ser . . ·. la · . . . · · . 
castigados com a maior severidade, o sem a menor Se R assembléa pódc, dizia. cu, dcle~ar urna 
intlulgcncia: toda a pessoa empregada no serviço . ~ortiio q~tnlq~cr go pódet lcgislõlivo. . . F. n_otc-~e · 
da real arm'\da que incorrer n~sta grave culpa (devo-o dtzer JÁ.) ,que quando fallo om dclegr.çuo nao 
sen\ ptmida com pena de morte! , . . . quero dizer 9u~ a õ.sscm~léa dcmitte de si comple-

Art A 11 , . .. d d _,_ te. tarnent~ o d1relto de legtslar, norquo isl.o a assem-
« · • 76. que os que aorem man 11 08 "' rra bléa llUncã fez, ue1~ o põdo fazer, ·c sim perntitte 

c roubarem. os habitantes dos lugares sonde de- quo uma reforma qualquer soja fC'!ita pelo governo, 
· semi>arcí\rem serão castigados com galés ou con- suj~itando-a 1i. sua. npprovnçiio, e !JOndo-o. em cxn-

demnados.d mol·te segundo as ciJ·cumstaneias ·ao cuçao antes dtsto; mas sempre ·podendo ser rcvo-
caso. » . . . gada pel<l corpo lcgislàtivo. Se a assombléa ·pôde 

· Eifl-nqui, senhores, pela leittira quo nca~o d.o delegar ao overno o r c:ttlm lo n fuuc~i\o lc i • 

O Sn. Ftoutmu. .DÊ MELLO :-Aprescvtc-so uma 
proposta nesse sentido. . · . · . .· · · 
. () Sn. MINxs·rno DA MA.niNUA :- Poder-se-bia 
dizer, como acaba de dizer o honrado deputado 
pela provi nela do rcrnambuco :-o.presontt?-so un1a 
proposta do reforma, o nós vóta-la-hcmos. 

Se:thorcs, .niio sou. já muito moderno navhla. 
parlruncntar, o por isso sei pm·feitamento que certas 
mntcrlas, embora a . sabedoria reflida no corpo le
gislativo, ni'lo süo elaboradas e discutidas com a 
precisa rapide~ ,Pelos corpos conectivos, e quo esse 
argumento multas vezes ê apresentado para obstar 
que por um receio exagerado de abuso da parte do · 

. governo so lhe concedii.o attribnições que . pu.rtici~ito 
da natureza de legislativas, ou mesmo que o. sao •. 

Acamarn tem por vezes votado eni · ~lobo pro
jcctos impoi:tnntissimos pela consideraç11.o da. van~ 
tngem urgent~ de 9-ue ~sses projecto.s sejíio ndo ta- . 

• J 

comrnercinl, citarei mesmo n reforma judiciaria, 
em que tão distinctà parte tomou o honrado depu
tado que me deu esse aparte, e poderia citar outros 
donde se conheceria que esse principio, que orl\ S9 
quer r.pplicar (1. reforma do uma legislação anotnalo. 
o do · alguma fórma ~~sacreditadora, tem . dei:xndo 
muitaa vozes do sor seguido pela camara. 

. Suppo11ho portantot Sr. pl'osidonto, ter justificado 
· o dosoJo quo m\tro ao vói' roforrni\do. essa lcgis-

lnçi'lo. . . · · · . 
· O Sn. J?JUZA :-Reformada paro. Jn(llhor. 

póde fazer .llo caso prcsente. _Aiti a qucst~o jt\. seria 
. quanto á importancia dn. dclcgnci\o, o nno quanto . 

ti. nntur(\7.1\ dl'ila mn geral. Por conseguinte o pt·in~ 
cipio que o honrado dcputnao nprcsont\)\t sorvo 
parn roprovllr toda o qualquer .dc1ognçito; o cllt'., 
Iogico como ô, disse em um npntto quo ncgnva . 

· tanto um coino outro c"so. · · . . · 
.· Disso cu, Sr. prcsidontü, quo nnturalmcnto o 

Hlust.ro deputado torll\ mudndo do opiniito~· porque · 
usou do autoris1u;õcs iguncs a esta (pto ort\ peço ; 

· tnl voz so sorprondn. . . . · . 
O Sn. ZAcHAruAs :-Recordo-mo. 
O Sr~ . 1\fzNisTno .DA MARINH-A:--:- .Bom; rccor

dn-se? O illustro doputndo scrvio-so de 1mtO"J:isnçõcs 
igunes n essa quo .se pede, o talvez quo em puior · 
sentido, o o provo. A camarn vai ouvir se.t.onho ou · 
niio · razão. A lei do fixação de forças pnra o anno. 
do 184.§ n 18,~9, no art. 2(), que eu. pas~o a ler P.arn 

, ., .. essoes do nrt.Jgo, 
iz o seguinte : c< O governo é nutqrisado n.orgnnisn.r 

desde j1\ um corpo especial de infantaria para o 
serviço d() guarmçfio 1 · tnnto a bordo dos na vi os da: 
armada, como nos nrscnaes de marinha, podendo 
quan(lo julgRr opportuno dispensar (lo serviço 
naval e ompregur no do exercito o pessoal do ac~llal 

. corpo de nrtill1aria de mo.dnha quo ntio fôr nmpre
gndo nn. organisação do sobredito corpo eapocinl. , 

. • Em consequoncia . desta nutorisnçiio o Sr. Cnn- .. 
di do Baptista. do O li V()ira, quando ministro da nm
rhihn, nprosontou o plano no batalhiio que então 
ao cluitnnvn do fuzileiros. nuvnos, c 11aâa disso 
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guO:nto li p_chal!dnde a qU:e devião ser sujci~a~ essas 
praças. Veto o tllustre d~p.utndo ·o St·. Z!!-chanas de 
Góes c Vasconcellos, mnnsiro . da mann b.n,:. e pu
blicou o. rcgulanicuto . n. 1,067 deZ! do Novcmõro 
de 185~, · que entre divctsas .disposições contém ·o 

.. se uinte no àrt. 2i; · -eç.o a attéítçiio da carnnrn: 
( . . • , . lii y, .I J_JC I S ' t) 

serviço e disciplina, deserções c crnncs que com
. mctterem, estando dosomlmrcadas, SCl~iio castigadas 

correccionalmcnto,. ou procossndns ·o julgadas con-
c: ' • . c ~ , .. ~t'l -

- monto e artiw>s do gucna. do infantaria do exercito, . 
e quando emoarcadas; pelo regimento provisional c 
artigos do guerra tln. ~rmada. ,, . · 
· O Sn. ZAcnAn.u,s :.....: Eis abi. 
O Sn. l\li::\ISTno DA 1\fAmt-nrA. :-O argumonto 

que daqui pretendo d~duiir nfío aproveita ao illns
tro drputndo ; eu provm n. sun.. resposta é opportu-
nmncnte examinarei o seu -xalor. · · · 
· · E nosarti~os seguintes mnrciTo-sc ·outras punas 
SC'gnndo os ctíYersos crimes do disciplina a bürdo 
dos navit'S, e ereio que algumas dessas pe • ~ 
são dos artigos do guerra ; siin novas : portanto o 
illnstrc dcputacli) o Sr. Znchnrias de· Góes o Yns
concellos, . ')_UC impug.~la ~ma. . aut~risn9ão~ d~sü\s; . 

- nrtitio- em couscqucti.cia do .. umn ltlltorisn<:,ão do 
corpo l0gislativo; on llilo tcYc essa an10risaçiio o 

· foi .mnito a.lém dn_9nillo q\~e ~odin fazer. c tlo que 
eu JUlgo neeessnrH>. (.tpout4:1s. . 

· Dir-mc-lu\ o illustr•~ ll.cputado; e eis a objoc<,;ão 
qu.e t'llu in. npl'csen tnado quundo principiei · a ler o 
nrtigo: «cu 1lilo fiz lcr:islnç:io nüvn, upp1iquci uma 
logi:::Jnt;iio (·xistontc, tinha· autoristll,:iio para crcar 
um corpo milit ilr c 1riio o podia crcm· sctn lhe rip• · 
plicnr un~n pennlitlntlc, c HJ.>plitJili)Í a que já estava 
C'stnb(•\N'lun. l• Penso tlUC mto tenho ctunada enfru
qúc-ddu n forrn ctn objuc~~fio fjUü o illusll'o dt)putmlo 
p(1din apresentar. Fnzct· lcgisln~iio nn,·n ou applicar 
umtt legisln~iio fd1n para. um cnso n: oulru cnE>o, 11n. 
minha opini1io, senhores, é .1nnn c n mcslnn cbilsa . . . . 

cada ás praças que deiinquirern,- e em todas as 
segtiintes leis . de fixação àe:forças não }la tamb.ent 
uma · .unica · palavra~ ,autorisando a · applicação da 
penalidade .dof! arttgos -de . guerra ás · praça~ . <io · 
batalhão naval. Vi que igual autorisação foi_ dada 
pam organisar-se . o ·· ~or o de im eriaes . mad• 

1ros, quo evo . ous regu amenos, um e . e . 
Junho de ~84-'3, assignndo aelo então ministro da 
mnrinhn ~o Sr. Joaquim J'osó RoddNues Torres, 

_ YÍSCOJldll de ltab.orl\h r, e outrÓ de 5 ao J .unho do 
,1, • ..T e r. o. an a· ava cnn. 1, YtS-

. condn. do Albuqum;quc. Nesses . do'!ls re~l~rrientos 
sobro o mesmo obJcctu, o ·decreto 1mpcrtal que . os 
niandou pôr em cxccuçi'i0 exprime-se da. seguinte 
fórum, notem . os . illustres deputado~ ; decreto do 
1813: <c Hei _por bcni que . so observe o ~rojecto de 
regttlamcnto do corpo do imperincsma\"inheiros que 
com esto. baixa, nssignado, etc., except-o aos nrts~ 27 
c 77, emquanto não rorcm appi'ovados pela asscm-
bléa geral le:gi&latiYa. >> . . . . 

Quc ·nrtigos si'io esses, Sr .. presidente? Vejíunos: . · 
«Art. 77 Casti os. As rn·as do coi · de im o-

· nncs nurrmne1ros 1cão SUJeitas {ts disposições do 
regimento provisionnl c artigos dl' guerra da nr
lm'l.tln, senilo porÇm · entendido quo, no caso dn 

rimcir!t o se 1 \mdn dt'.serciio sim lles lhes serão 
n}>p 1cn( ns ns penas 1mpostas no art. SU . dos o 
gUt)iT!l. 11 . _ 

Portanto o artigo quo cstnbclccén n. ·penalidade . 
· · , T ·' • c:iriio sujcit•Js · (\ 

npproYnt;iio <lu córpo lcgislutivo ; o governo, em~ 
hom cst i vcsse nutt>risnuo pam. (H'gnnisar o corpo 
de ilnpcrinc-s lllariubeiros, <1u:muo tt·\·e de applicat 
:1$ jll'!ltlS \"CiO buscar a nppronH;ilo do ·corpo JcgÍS· 
latJvo. -
. O llücreto de 18~, em dt\(a de t>· de Junho, diz Q · 

segninte : 
·. <( 'l'C'ndo ouvido a sec~·iio ao mnrinhn c gucrrn tio 

conselho de estnuo, sobro o. regulnmC'nto · do corpo 
tle impcrines mnrinhoiros, 61tc., hei · por hem de- . 
l"•)gnr o tleereto u. :!01 de 2 do Jllliho de 1813, c· u . . . . . . . 

• I · 0 ' · '-

autorisn.;.i\u - C . npplh:ou · n C USOS UCCOl'i"CIIlCS Ulll~ l"~W!)ü; C urdennr (}ll:.l 110 lllCS!llO . Sp obsül'W! O rc-
·lC'gislnçiio j:\ cstnllclccida para casos . Jh·l•rsus, gnlamC'Ilt•.); quo l'Oln c:;to l)uixn, nssignndo, t>k., 
lcg;sl1.•U e 1l'gislott pnru crimes . . (ílpoimlos), c se nli:o ' c~eépt? ~s nrls; 20-e Gl3, cnnlnnnto 1nlo forem surls . · 

--~· -11cYt>~\'~0~()}SS~.~ài\~lll-lUllt;.~;JGI+l'.~is~~!l~tic::lÀcQOT-1 -\JO'l-lllct:t tll-ilOl:Hp)€1?'-l'l'Hll-l-ll ict'ttHiat--+JHil-tl0:!----\:IU-----l-ilHl-l:IU:SStl, l't' H~H-&· J-l-Bi~stl::','UO~CSS--lL:tllpl}-lp!7llft'O'-"'é:t" Utttid ftS pcltt ftSSemhl ên gernl h::·. 
dqmtndo que cu com o dcvidtl tcspl'ito lhe diga gisliltin1. >1 · . ·· · 
quo nbusou · · · · · Qnaes siTo ns <li.sposi~õcs do art. GG . do qno trntn 

O Sn. ZAe!IAnrAs :-Estnvn ntttorisndo. cst~~ dccn•to ? Ei-lns : · · . · . · 
u Al'L (jtj . CaStigos: As prnçns ll~J corpo do im-· 

· O · Sii. ~h:-;tS1'liO · 1>-\ 'MAI:t::\HA :;. .... :Eu póüho as pt•rincs marinheiros ficito sujei.tns :\s disposit;iies 
lninhas dnvhlns qtto cstivosso. • · · do h:gimentú provisional o artigos ~c gnerrn du 

O Sn. Bu_\::\n.Xo :- Estíl se dúcidtmdo bom C'ssa nrnmdn, scntlo uorén1 entendido, etc. . . 
mnkrin. · · · Heprotluz~sc ti Otltro nrtigo quo citei n principio ; 

o su. SA. YÃó LomTo :·- ]~ 0 que t'í de ndmirnr ó niio obstnnto jt"\ se richnr .· no · t"l•gulnmcmto qno .foi 
quo v. Ex. durante uin mmo !lüo tovognsso csso nppro~·a~lb, rcprotluzio~so !lcst~ dt:'creto f\. mesma 

. reg1;.lnm.c'nto. _ . . . -.. . tltS{hlSIÇthJ, c pnrtt n npphcnçuo <la pcnn.hdndo o 
n;inis!ro v•\io . buscar n npprovncão do corpo lc- . o Sn. l\IlNJ!''\'HO nA!-.L\m:m.\ : - o quo ó do numi- f.tlSII\f.lyo... . ' . 

l'ar óqno o .illustrc deputmlo cnduntos Rmtos quo tem 0 Sit. sn·Xo Lon.\TO dt\ u. m npnrtc. 
nssento,· ncs~n. _ cnsn. m1o Jll"opuzosso n rovognçiio 

· dossn d1spostçno... ·. O Su. Mt;o.;rs'rno o:\. l\[ARINHA :-Isso o do 18-13 
o Sn. SAYÃO Lon.\TO :-Se nüci propu;~ essa t·cvo- . o 1845, fuçR o ilustre doputudo ·os protestos qtto 

- . · · . .qui:wr u jtdgar conYcnionto, ino.s, repito, ó do hH3 gaçao e porquo niio s1go il opmiiip do V. Ex. . 
0 

.l~-15. · 

q lto eu vou expemll'r não a tenho . como· info. li \•ol, 
c respeito tnnto as luzes. do illustro deputado, quo 
mo pm·ecou uovcr ncquwseor ao <J.UO ollo havia 
feito ; vendo porõm quo foi . cllo o prunoiro a cnxer-

. gar tão g1·andcs incoHvcnientes nesta o.ntorisnc:ão, 
procuro mostrnr quo. olla nlio ó nova; ·quo não ó 

. esta n primeira voz · quo fom dada o u~:;a,da. . · 
· - . . Dizin. eu; sc1lhoros, . quando · o illnstre deputado 

mtetrompcu-mc com esso fogo do flanco. quo punha 
. as minhas dmddns de gue isso se pudesse praticar. 
A autorisuciio concedida para a cronçi'ip do corpo dê 
fuzileiros navnos, hoje batalhão naval, não diz uma . 
só p~lo.Vl'a sobro n penalidade quo doye Sl' l' appli-

~ . , . ... . ~ . . . . e 
ereto do 21llú Novoinbí'o do . 1832 que deu tegula.
monto no hatnlhiio un.val: <( Hei por benl. quo o 
corpo dó fuzileiros nnvnos passo . a denominnr-so 
batn.lhiio uavnl o nollo so oliscrvo o regulamento 
quo com csto baixu, nssignndo no r · .Zacbnrin.s do 
Góés c Vnsconcollos,do mou coÍu;olho, ministro o . 
sec~·ctario do estado dos . nel3'ocios dn. marinlm, que 
assim o tonhaontondido o 1nça exocu.to.r. >>Ora, so · 
nn.qucllos outros l'égulnmentos parn. os . quaes o 
govorno tinha nutorisaçuo a parto dos cnstlgos ou 
do npplicaçii.o dns peno.s, veio buscar n approvaçõ:o 
.do corpo legislativo, so .uesto, npplicando-se n.s 
mosmns ponas, niio se diz cmntudo quo .o corpo 
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legislativo a~ approve, qual é a conclusão a tirar
se·? O_qu? oülustr~ deputado u s?u de autorisação 
que na? tmha, e fo1 p9r consegumtc além daquillo 
que hOJC teme consentir, ou achava-se autorisado 
p elo artigo que mandava r eorganisar o corpo, e já 
se vê que elle usou sem perigo e legalmente de uma 
autorisação que hoje julga attentato1·ia do todos os 
princípios constitucionaes . 

O SR. ZACHARIAS dá um aparte. 
9 SR. MINISTRO DA ~AlUNHA :- ~ll ~ão digo que 

o 1llustro deputado nao tenha o dtrmto de assim 
pensar, mas o que digo é que p'lnsa assim moder~ 
namente .•. 

O SR. ZAcHAmAs :-Sempre pensei assim. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA :- Talvez que o 

amor-proprio me cegue, mas parece-me que tenho 
provado o ponto que me propuz a demonstrar. 

0 SR. ZACHARIAS dá um aparte. 
UM Sn. DEPUTADO :-Applicar uma penalidade 

a quem não estava sujeito a ella é o mesmo que 
fàzer uma pena nova. (Apoiado.) 

O SR. MINISTRO DA l\'Lmi:mA :-Eu, por exem
plo, Sr. presidente, não estou suj eito ás penas mi
litares, e se houver quem determine que fico sujeito 
a ellas, não terá feito uma penalidade nova'? Cer
tamente. ( Apoiaclos.) 

O SR. S.HÃo LonA TO:- Mas se passar a ser 
militar, e lhe applicarem a penalidade militar, não 
ha nisso innovação . 

0 SR. MINISTRO DA MARINHA:- Não ha por
tanto, Sr. presidente, segundo a minha mui fraca 
opinião, esse attentado e nem esses perigo~ que se 
quiz figurar para atterrar- nos; . no entretanto, 
repito, não faço ele semelhante disposição questão 
elo governo, o nem a considero essencial para a 
marcha dos negocias ela marinha. Acho-a vanta
josa, e tudo quanto se fiz er serú para melhor o não 
para peior ... 

O Sn. ZACIIARas :-Pó do ser para peior ; mos
trarei. 

0 SR. PEREIDA DA SILVA :-Não acredito que 
so faça para peior. 

Ü Sn. MINISTRO DA l\II.miNHA :- A commissão 
fez uma limitação a esta autorisaçlio o foi que o 
governo na proxima rounii'io ela assembléa güral 
seria obrigado a sujeitar a r eforma á approvação 
desta. A autorisação nestes termos não póde de 
modo algum causar receio do quo taes reformas 
sejão postas em execução antes do corpo legisla
tivo reunir-se, porque, declaro, é quasi impossível 
quo nes te intervallo se possa organisar o trabalho. 
Para mim portanto é inditferonte que se supprimã.o 
as palavras-pondo-se em execução,-e fique)n só
me!lt?-.sujeitando-se á. approva<;ão da assembléa; 
- c mdlfferente, porque, nos t ermos em que se 
acha a autorisação, não é possível que tenha exe
cução a reforma antes da reunião da assombléa ... 

O SR. ZACHARIAS :-Logo a commissão dou de 
mais do que V. Ex. queria. 

o. Sn. PEREIRA DA SILVA:- O que julgou con
vemente. 

o_ Sn. MINISTRO DA MAIUNHA :- Suppôz quo dava 
c nao deu, porque na r ealidade exigio quo viesse 
aq~i á approvação ela assembléa; comprehendc-so 
mmto bem quo a reforma da legislação militar ela 
armada unida á reforma elo regimento provisional 
não pôde estar prompta em tão pouco tempo. 

(Os Srs. Zacharias, PeJ•ei1·a da S·ilva, e Fi
gueira de Mello, pedem a palavra .) 

Se eu soubesse, Sr. presidente, que o artigo 
excitaria tantas duvidas, teria desde o principio 
desistido ..• 

O Sn. BRANDÃo :-Era melhor. 
O ·sR. MINISTRO DA MARINHA :- . . . para não 

demorar por mais tempo a proposta da fixação de 
forças; mas, Já quo o artigo foi aprosent!).do, já 
que o t emos discutido por dons dias, teremos a 
vantagem de conhecer melhor o alcance que póde 
ter a emenda ; revelando esta discussão o desejo 
de melhorar a sorte das praças ela armada, e de
monstrando de ·quo lado está a propensão ao 
regresso dos scculos passados. Ao menos t enho 
a esperança de quo com as explicações que tenho 
dado, a camara e o paiz se convenção de que 
n e.m <! ministro da marinha foi cumplice da com
missao em querer uma medida attentatoria da 
constituição do imperio, nem que esta· medida 
deixa de ser grandemente util e conforme ás luzes 
do seculo . . . 

O SR. ZACIIARIAS :- Illogal e inconstitucional. 
O Su. PEREIRA DA SILVA:- Não apoiado. 
A discussão desta materia fica adiada pela hora. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

PROCESSO DO SR. DEPUTADO PACCA 

Continúa a discussiio do parecer das commissões 
Teunidas de constituição e justiça criminall'elativo 
ao pmcesso do Sr. deputado Pacca. 

O Sr. Siqueira Quoiroz :-Sr. presidente, 
começarei impetrando permissão aos dignos mem
bros elas commissões reunidas de constituição e 
justiça criminal para divergir ele sua opinião· 
pedirei licenç a porque, reconhecendo nos honrados 
deputados membros destas commissões conheci
mentos profissiJmaes, cle·ncla intelligencia, de certo 
não devera animar-me a combater sua opinião sem 
implorar esta vcnia, sem declarar que com extremo 
pczar me vejo obrigado a combater o parecer por 
clles apresentado á deliberação desta camara. 

Desejaria mesmo, Sr. president!~ , acompanhar a 
illustrc commissli:o em sua opinião; nélla encontro 
collegttS a quem muito respeito, a quem muito 
acato, cujas opiniões tenho sempre julgado acer
tadas, cujas opiniões tenho sempre observado pau
tadas pela r81iexão, pelo patriotismo ; mas como 
t em sido nesta casa a minha linha ele conductarespei
tar com extremo minhas convicções, emittir com liber
dade e franqueza minha opinião, sejam quaes forem 
as conscqu oncías, nli:o subordina-la a consideração 
alguma; sou forçado, o só por esta motivo, a com
bater o parecer da illustre commissão, e pelo res
peito que consagro a seus dignos membros, a 
justificar-me oxpondondo os motivos porque ouso 
collocar-me em discordancia. 

Quando, Sr. presidente, se declarou que nós teria
mos o cl osprawr elo tomar conhecimento da questão 
quo ora nos occupa, eu entendi que as conve
nicncias ela camara, as convenioncias mesmo 
do ·nosso collega pronunciado, c outros motivos de 
dever, de justiça, cxi<>ião quo n'nma. samelhante 
qu0st:'to a camara se limitasse a declarar simples
mente se devia ou não continuar o processo do 
nosso inf8liz colloga, abstendo-se de toda e qual
quer questão a respeito. Se por ventura ao conhe
cimento ela cmnara viesse um processo onde t ão 
sómen to fosse envolvido um elos nossos collegas, 
eu jul~aria que não seria inopportuno, que não 
seria aesconveniente entrar em seu exame, na 
questão que o originára, com mais liberdade, com 
mais franqueza, para se fixar a respeito jurispru
dencia permanente; mas desde que nos é remei
tido um processo onde, além de compromettido 
um collega nosso, achão-se compromcttidos outros 
cidadãos, um processo que já foi sujeito á decisão 
de um tribunal do nosso paiz, o qual tendo dado a 
sua decisão, motivou recurso pendente de um outro 
tribunal, entendia que no estado em que assim se 
achava esta questão, as conveniencias da camara, 
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' as ' coriveniencias da mesma questão exigÜio que ' jtidieia~io de~erminaria que o ' processo originario, 
nós nos limitassemos unicamente ó. simples decla- ~odas a~ provas, t~do . quanto so houv~sse colhido 
ràção de que continuasse ou não continua.sse se-. · a respeito da cnmmahdade 4o deput.ado accusado 
melhant.c processo. Mas · emfim esta · discussão, a processado fosse ·prGaerite ·á camara; ·. entretanto 
meu ver inconveniente, se abrio, suas fataes con- não de~ermina que essas peçap sejão sujeitas. ~o 
sequenr.ias apparecêtão · para as de lorarmos se conhecimento o.a .. · 

rem o cn:>-1vas a · sQÇle 11 e, JUS 1çã ~ ê'u po:s, ·. ormador da culpa a obrigação .de dar conta. A 
que me animei a tomar parte nella, devo apresen- constituição portanto, com estas palavras, mani
tar as J;"azõ<'ls em que me fundo para · combater o. festou claramente seu pcnsament~uc a camara 
l>ar~cer em· discussüo, já que · esta discussão .so intervinha na ucstão · • 

. ltlCO. . 
· · Entendo, Sr. presidente. que a camara . dqs Além disso, Sr. presidente, uma outra razão · de 
· Srs. depu~adó~ ~ora · sem.Pre co mó corpo p_?litic_?; · n~o pequeno peso me obrig~m,_ com. eezar meu, a 
que as d~spos1çoes relativas a esta questao nao nao conformar-me com a opmiao das Illustres com
admittem a i'éspeito duvidas, entendidas litternl~ . missões, e raz:\o tambcm jurídica. · Sen~ores, nin-
mente, como devem ser. O art.. 28 da constituição, ~aem, por mai::; hosped~ que seja em jut:isp~dcncia, 
base.e objécto.desta·questão, que jú .tem sido in- Ignomqueum.do~cfl'cttos .dapronuncta e a , sus~ · · 
vocadú por i!lustres oradores, a. meu vêr estabelece p~nsão do exercício de todas as funcções publicas ; 
positivamente que a camara dos deputados, quando se este ó Uin dos cfl'eitos· ·da pronuncia, como é 
entra em questãodcsta.natureza não procedo senão que a c6nstituição, se quizesse que .nós nos .con-
como corpo . politico, . que nunca póde ser consi- stituissemos em po~e~judici~r!o.~ ha-yia de dizer. à 
derad~ como poder judiciario; das proprias a~ camara: « Pronunc1a1, ~ dectdrnepOls se o vosso 

• · . a J 1s za essa opm1uo ; mero ro ca suspenso no cxercicio das funcçõcs de 
diz c~la : e~ S~ ~lgum ~enador ou dcputad0 f?r pro~ deputado "! >l Nãc seria isto um absurdo jurídico f 
nunc!ado, o JUIZ, suspendendo todo o ulter1or pro- não seria admittir no legislador constituinte um 
ccdime:1to, dará conta. á. suntespcctivn cnmara, a · erro de ·Uiis rudencia ue se não ód ·· 

· · cva con mnnr e o com me . 1 o jlO os sa tos quo confeccionárão . nossa 
. membro ser ou niio ~uspenso do exercício de · suas constituiçii:o, ollde uma ~ô palavra não estó. inu-
. funcções. » . . · · · · tilmentc cscripta, é dictadn pela sabedoriA? 

Se a cnnstitui~íio tivesse em vista constituir n · Se o nrti o c·mstitucional niio dá â decisii 
· ic· · n o, mo a con mua~;~ao o processo o e e1to da suspensão de 

· Ji!llavra----proce;;so,~mr.s sim ;\a P.nl~vra-pro~un- ftincçõcs de deputado: é porquo entendeu clara;. 
Cla, -porque c subido quo em JUr1sprudcnc1a ó mente que a cnmara niio fnnccionava então como 
J}mit? ilivcrs•l o pr·'~esso d 3. ~i'Olluilcia; processo poder juc!iaiario, não julgava do mcritio, não sus-

. c n !erma estabelecida pela le1 para se tratarem . tünta\•a a J'ronuncia, m\o tomava della conheCi-

. as cau~as em juizo, opronuncin o juizo da crimi- mcnto; suas funcçilos érão mernmcntl) politicas, 
nalidadc dos accusados. O citado art. 28 da con- zeladoras do sua indcpondencia, a salva-guarda 
stihliçiio, suj~itandc.• só a decisão de continuar ou · das pers~guic;ões de s~us membros, e jlimats juiz 
não o processo c itiio a prouuncin, nfío 9.niz cousti• de recurso. 
tuir n cnmnra juizn, niio quiz quo dtscutisso . a · Se .das palavras do art. 28 nnalysadas juridi-
pronuneia juridicamente nttcndidn; e menos que . camcntc, r~sulta n conélusiio do que a camnrll dos 
a . alterasse para nssim n nmndnr s0guir; pois, Srs; doputndos niio ódc sl!r coústituiüa em o · 

--~reconn ç • • , ' U1 l C .· C pOr• Jl! IClal'H.I, (}\lO apúl)SS COnSI N'RdB como poder 
seguiçiio ao deputado ; só . concedo t'l. cn'lmrn. o politicó, em outros ndigos· da mesma constituição · 
direito do mnmlnr cm1tinunr o ljrocesso, e c•mse- rdntiviltnt'nic n esta qucstiio tambom so cncóutrW:o 
guintcmenf-ü com a promtncin qi:to cllo npresontn·· -igunús rnzõ~s o>l'inci ios · lata · üstlficnt estn m -

' 
' . . i ' 1 ' ·a - eCl• Ula C\lllC UStiO. · · · . . . 

A coustituiÇiio, quafido ·sUjeita t\ cnmara 6 conhc
ciuwntll destas questões, niio usa .de uma só pala
na, ac umü. só cxprcssüo·quc indique considera-la 
juiz , podc1·. jndictnri_o,, mas de m(\Mira diversa 
1n·oct:d.u qunndu ns suJctta no scuado. 

dirn. 
Sa '()ois a constitui~ão ni\o su.bmctto a nosso 

c:.tame a proüuncia, mas L1o s·(n}lcnto o procússo, 
e.dmo ó <{UO nós, forçnmlo a intelligcücin da coil· 
stitttiçiio, podemos dizer que nos achamos eon
stituidos em poder judicinrio, quando n propria 
c?risHtuiç~o; pclns ~nl!n'l'as de quo se . ~ervo, u~u 
<hz que Sl•Jnmus mats qul.l um co1'po pohhco '! s,,na . 
llcccssnrio, pnra suster.tnr uma opiuiiio tli\'cl'Sa 
que Rdmiltissemos no. lt•~-tislntlm- cunstituinto igno~ 
rancia do principio cml1esil1ho do nossa jurispru
dencin, o quo nil.\l é pos.:ivel, muito ~~nis qnamlo, 
nttcndendo R este mesmo nrt. 2S, observamos quo 
o legislador rcconllccia a diffcn•nt:n do ·pronuncia 
n processo, sorvilt lo~sü tanto do umn como do . 
outra palavra, circumstnncin que submiuistrn mais 
um nrgunJCnto ('m npoio tln opiuiüu quo ncnhmnos 
do cxpendei· : o conscguintemcntu ns palavras 
·processo; deputado prunundado, do quo so servo . 

.. , . ..., - · · ·' · · l • · ga • 
deixando-a como poder mcrnn1cntu politico parn 
verificar se o deputado pronnncindo c victimn d•l 
uma pcrscgnir;.i\o. . ·. . 

E tnnto, Sr. presidente, é vcrdnd~irn . esta opi
nião, quo no mesmo artigo o legislador consLit.uint.o 
usa de outras palavras que tendoni t\ forWical-a, 
a robustocê~ln , como scjão as pnlnvrns- dar{L 
conta ó. sua respectiva eamarn.-So o legislador 
constituinte quizesse qne 11.. ClÜnaril. se constituisso 
~mtribunal judicirir-io não usaria dessa expressão, 
que bbrign nponns nQ juiz pronnncindoi' llH\ildnr 
um mero ofticio {L cnmnrtt ilfls 'deputu.dos ; so o · 
legislador constituinte quizcsso .quo fosscmos corpo 

· O urt. ·17, quo chnma ao senado a intoderir na 
quest:'io quu om nos oc<~upn, cnuticia-soJ>eln íÕl'ma · 

·. scguinto : « Cohhcccr dos. ddidos indivi uaos com-
. mdtidos pdos seus membros, o dos delictos dos 

deputados durante o · pot'iodo .. da legislnturn. » · 
Quando o art. 28 niio se servo de uma .só palavra 
quo indique o direito .rlo. conhecer .do crime, do 
delicto; como fez expressa o tormmantementu o . 
citado nrt. 47. · .. 

· Se a cnmnrn tivesso tnmbcm o direito do inter
ferir como o sonado interfere, neste negocio, a con
stituição usaria a respeito della da mesm" expressão · 
de que usa no art. ·17, porque entiio quereria quo 
tantó. clla como o senado fossem sem re 0der 'udi-

· cmr10. o em nn o nno e assnn . que a cons 1 mção 
se expressa; e conscguintemcnte este art ·17 ainda 

. confirma a opinii!o quo tenho tido a honi·a do ~us
tentui·; este argumento, pois, junto, nccrcsddo aos 
outros que já cxpendi, fortifica cada vez mais a 
opinião.dc quo a c amam niio é chamo.d1\ como poder 
judicia:rio n interferir na presente questão. . 
· Além disto n constituiçu.o, marcando as nttribui
~.õcs dacnmarn, em nenhum · artigo determina qus 
élla éxerça func<,;ões judicinrins, ao passo quo 
qunndo trata das attribujções do senado tuuito po-

. siLivn o torminnntemente doclarn no art. 47 quo c 
seliudo só torna 'tribunal judiciado. · Uouio, pois, 
q uul'cmos nós tonw.r attribuiçõos judiciarias contra 
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o disposto no art. 38 da constituição em confronta-· 
ção com o art; 47 que acabei !le mencionar? ·· 
.. Tambem, Sr. presidente, se consultarmos a dis
posição do art. 170 do codigo do processo, que, 
segundo 'a lei de 14 de Junho de 184o, determinà a 
formula .de · processo do deputado que tem de ser . . ' ' . . 

algum dos seus respectivos motnbros .. , serão os 
autos e mais papeis remettidos ao senado ... >, · .. 

E' aqui, ·é só nesta occasião, que o legislador 
entende que devem ser remettidos os autos. Em- . 
quanto se trata da 9uestão na cainara dos deputa
dos, nem n constitmção, nem este art. 170 do codigo 
do processo determina que lhe sejão presentes todas 
as peças comprobatorias do crime; 'mas quando se. 
trata do senaao, então · o legislndor detPrmina que 
todas essas peças lhe sejiio px:ese_n~es, porque en~ . 
tendr.u quo era . o senado o um co JUIZ do deputado, 
c ue a a - · • - s ;-
po iticas, zeladoras de sua indcpendencia. 

O SR. FIGuEIRA. nK MELLO dá um nparto. 
O SR. StQI1ElRA. UEmoz : - B' outra uestiio c 

· a 1.nao se segue quo esteja destruída a minha 
argumentação. . · · . · 

O jui~ não quiz ter esse trab!llbo, ou talvez. cntcn~. 
desse ue.niio satisfaria mel or t\ camara do uo 
man an O· o c pta o processo. Note o no ~·e 
deputnno que o ju1:doÍ'Jllador da culpa niió mandou 
o proces!JO originario, e sim o traslado, e isto por
que entendeu que ní\o era oc(;asião de cnviár todas 
as peças comprobatorias do crime. de suscitar-se 
questão sobre. o juizo. quo elle. fonnou dos culpados, 
·de apreciar-se juridicamente sua pronuncia ; e 
quando so ntTectar ao senado o conlu:lcimcnto t:lesta 
questão, então, diz. o citli.do art.l70, lhe scrüo en-
viados os autos originarias. · . 

O, Sn. ~.lnuosA.: 7 .No caso a:ctuàl os ~utos orig~-

·. O Sn • . SIQUEIRA: QuEmoz : .... Be1u, niio. poderàõ . h· 
~ela razilo. que apresenta. o nobre do. utado; satis-

. • . . . • • 1 c papo1s a 
elle relahvos; mas a prattca e quo quando se manda 
algum processo desta natureza t\ carnara, cbvia-sc
lho o traslado, o se ella entl,nde quo esse ·lhe não 
satisfaz, · ex.igirt\ entiio o origir -:.1. 

O Sn. B.mnosA : ...... Vem sempre aqui o odginal. 
O Sn. SIQUEIIl.\ QuExnoz : - Perdôo-me, vem o 

. traslado. · . · . 
· O Sn •. BAnnosA :-O nobrodeputado está enga
nado; desta vez veio só o traslado, porque ha outros 
réos. · 

O Sn .. SIQUEIRA. QUEIRoz:- E, Sr. presidente, ou 
entendo que a constituição foi muito providente e 
harm~ni~a co~ os sens principjos, querendo qüe. 
nós nao mtcrv1essemos em questões desta natureza 

· s~não como corpo politico, porque sendo este pxi
ydegio que ~lla dá ao deputado para garantia da 
mdependencta. do. camara, pam que ·o deputado 
ficàsso livro das er.:>e · -
que sejüo; ou do governo, ou de a gum juiz, consi-: 
derando os membros da camara como defensores 
t) _ zelad~res do d~p'!-t~do que fosse pronunciado, 
nao podta n constttll1çno quoror que occupassemos 
a posiç~o do poder judiciario, porque se a~sjm fosse 
nós entao em ,•ez de sermos defensores do . nosso 

· collega, ser\thuos Sl!tis accusadores. 
' . . 

· E a prova está mesmo no parecer da eommissi\o 
que discutimos. Como é que o parecer da commis
sao manda o.nosso collega processado para o senaüo? 
Com mna sentença condemnatorial (Apoiados.) 

O Sn. FJClUlURA Db: MELLO : - Nüo apoiado. 

• •••. l) 

:O _Sn. F~GUEinA DE Mr.LLO:- Logo, niio ha con· 
'Vtcçao. Lua o art. U4. · 

.0 S~ . . SIQqEIRA QUEIROZ:- 0 art. 145 estabelece· 
guo o JUIZ, nao tendo pleno coilhecimento do crime 
li3;ve?âo, porém, indic~os vchcmcntes de quem ó ~ 
cr1mmoso, ? .Pronunc1e. Conse~uiiltemente, a lei 
quor que o JUIZ pos~a pronuncmr, niio só quarido 
~en!~l!- pleno coli1tecnncnto, como quando hnji\o 

,tndtcws véhemunt.es 
O Sn. Ftau&nu DE MELLO :- T 

O SR. StQUIEIR.\ QuExnoz ::..:... Ett estou occupando~ 
mo do art. l4-'J. . .· . . . 

O Sn. FmuEIJ\.\ l'>E M~<:Lto :- O "uiz ronuncia 
aven o conYtccno propnn, segnn o o art. 144. 
O Sn. SrQUEIR~ QuBinoz:- Tanto em uma como 

em out~a !tYP.othosc o juiz. e obrigado n pronunciar. 
Aconvtcçtto c para a sentença, o o nobre deputado 
comprchendo bem c que ó sontonç!\ o o quo é pronun
cia. Na sentença é ~uc o juiz tom do enuttir um juizo 
mais terriyel, o cntno necessita dessa prova do con
vicção: para a pronuncia bnstilo indicios volle~ 
mentes. · 

O Su. B.uíuosA: - Potquo uiio l~ o art. 1141 
o sri .. SIQUtmu. QnEiltOZ : ~ Eu vou pnra diante: 

cstt\-mo parec\mdo quo estes t\pintcs tõm em vista. 
distrahir·me do proposito ~m quo 11stou; Este ihcF 
dt'nt~ niio v.::m.pnda para a quostiio,; ou ficnrüi com 
n !n~~ha opt!}mo, e o nobro dtlputado com n :~na 
opuuno. 

Mas como ia di?.Ondo, Sl'. presidente, a consti- · 
tuição n~o podia querer do forma alguma que nos 
éonstiimssomo<~ ú1ll odor ' udiciario or ue então 
scrtamos o rtgu. os a mandar para o son11do um 
col~cga no;:;s.o éo1n um ~uizo torrivcl da ~ua crimi
uahdo.do, Jlltzo quo dev1a. fazer tanto mnts peso no 
animo do senado quanto era do uma corporação 
como esta; composta de pessoas esclarecidas e pro~ 
fissionaes, affeiçoadns ao accusndo, destjosas da 
oproteger. . . .· 

So I?ois, Sr. presidente, nnnlys~tdo o nrtigo 'con
stitucwnaljuridicnmonto não se póde sustentar quo 
~. camara dos Srs. deputados · represente o~1ro 
papel,. occupe outra posição senão do um corpo 
meramonto politico, se dn intelligencil\ ·quo se lha 
tem l}UOrido dat·rcsultu o absurdo de quo nõs, om 
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vez do sermos o poder quo u constituição qllel' quo 
sejamos, nos collocnmos·ua posic.~iio de unl tonivcl 
accusador,_ creio quo tenho chegado no fiin que 
desejava, de j ustificnr perante ns illüst.-adus com
missões os motivos por que ousei discordõi" dil. sua 
opinião. Responderei agora 8 alguns nrgtimúhtos 
m· c ntrurio \P off~1·cc n ora- mini a rominis-
()Cncía. · . . · . · . 

Disse o nobro depl.l.tado -}101' .Minns, membro da 
commissii.o, quo hoütem profel'io um brilh1mtc o 
bem c}t)duzidl') discm·::~o · com o unl moStJ;ou ató 
onde chega n. força da· sua intnlligcncia, acus recur
sos, supeí-io1·idade .•. 

O Su. B.mnos.\ :-.E' bondo.dc sua. 
O Sn. Su~umn.\ Qmmwz :- •.. disso esse nobre 

deputado _qúc ilús, em vez dú darmos um privilegio 
faYOl'\1-VCl ao mcrúl>ro dQ. cnn'uwa, se H nossa opilüiio 
fosse udoptada. Ü'i:Hno:; dar-lho 1 . .1m pl'ivilcghl der.
fnvornvül, Cllllocando-o nbaixo m.:smo dn posi~~:io 
dú qunlquct· outro cidndiio. Sr. prusidenlL', estu 
argmutmto só podct·in ser atn·es.:ntallo. (' ~ustentmlol 
c.omo foi, pot· uma. intclligt:mcin t:'io olevada c:•mo e 
o no re< c pu nco por 1 mas; •.. 

O S1:. D.umosA :- Ohrígndo. 
O Sn. SxQtn-:m.\. Qt.lEm.oz :~E ti •1ne n:!o 

I" 1 I OS{I L , lt: , 111 ~· c: l' ll (\ li) 0 \'0 -

vctl o nobre deputado para sustentar esse princi
. pi?, l1ntc'lulo 1;-do contrn.rio ,que a · gar:lntin tl•1. ~nn 
JUIZO esclaree1do · CtllllO c o (lo scundo e sem dllY!tla 
1 \prn· ,g'ot •• t • t)O ' , !ci • . no ep .no, 
\~ cntíw ml0 sei como se JlÜssa dizer l1UtJ o depu
tado, em qu(l.h}t\c\' h\'~lotlws~ quo SCJ:l, qualqu•.!t• 
qnc sejn mesmo a intclhg~.•ncia d~t mf. :.!$' da con
stituiç:io, 1lca. equip:ll'üdo, ou em infr•I'ior condiçiio 
n qunlqucr citlud:lv qu~ niio g0zn desta gnrnntin t · 

O Sn. Fimil::m.\ m~ .Mm.LO:-E:;tc nrgümciltó 
proYa <lo li.W!s, ptmlue cnFiv scri~ inuti~ qno t& 
c:nmnrn decllhssu so o processo dCYia contmunr. 

9 . Sn: ~Ant;osA ::-E n0m eu l")düdn d~zcrC}uc o 
pnvllcgw uo nm tn bunnl L'S}lCCIUl colilo .e o sellado . . ... . . 

O Su. SIQVkllu Qumnoz ;-O nobre 
' ) ) l · ' ) 

porc{ltc o dl•putndo niio tem o recurso dt.J urna 
pt\>IHmcin como tem ouh·o qunlqut~r cidadúo; u ü 
por i~s·>. que devemos ~:;~gu.ir. a. opini:io d o 'l"\) nos 
consütuunos em potler JUdtcmno '! Pr..rn uum este 
m'gmüento nüo t em pt'0cedcndn ntgumu. Se o 
11osso collega processntlo n iio rcc~olrrcu dn pronun
cio. pm·n o juiz do direito, ó porquo isto mio lho 
tl)}}.Jl'U\1\'\.', 

O Sn. l~IGuimu DB .i.\Il~r.Lo :-1\ iio o poll ia fnzcr. 
O Su. 8tQt'~tn.'- Qmmwz-:-,. Ent:.md·~ndo·s0 .como 

·~u enteado o {Lttigo constit.udonnl , n conseqt~cncin 
é. do certo l}llC o depntndt) }.ll'lllllmc!tHlo u :!o pô~o 
reéorrer do despacho <h.• sun p ronuncm, porque nuo 
t t>m jni7. pern.nt0 quem reco rm, 1icoa suspensa n , 
judsuk~.:'io (lo luit .111\) tn\ncindo\': mns nii.o v~o 
nqui dcsignnhln.qú d o_ }IOSiS:i\) ent t'1.' o tkputado •. o 
Ot1tro qualqnct· Cltln.da•1, nsto quo coulrn ello uao 
prJduz a pronuncia efi'eitos algnus, omqumito esta 
cnmara não mati tla n·o.3C'c'nit· n o H\ JCPSSO • o mesmo 
não ncon eco n r es peito de ouh·o qunlqucr cidn<liio: 
quando n constltuit:iio foi promulgndn os rccnrsos 
não enTo.os que hoju ntlopt:i.o nossns leis, portnnto 
da_ndo cpa fonnnla espúcinl d~ jul~m~Hmto pnm.os 
crnnes uos • .. lt•putmlos, que n ao fo1 mndn. nltorndn, 
:\ argumcntuçi\o ntio ó proeoti«)Jti.u : os rccm·sos pois 

·h oje admittido~ dn. p1·ontmcin silo gnrnnt ins para 
o~ d~nmis cidndiios, . de qu,o u:'io ncccs:;ita o <lépu• 
tado, que só ilUatHl() entra e m julgamento so!Tro ns 

. consequel{cins da prouuncin,- como ontro . qua.lquot· 
cidadi:to, o. quem tlovo cntiio ser igualado, tendo 
no cntnnto lL '\'tmtug.:nn do julgndol'. · 

E qunudo o doputndo ó levado u um trihuno.l do 

tant~· garantia como é o senado, aonde ha conhe· 
cimentos profissionacs, llvnd,o hn. o talento, aonde 
h fi: libc1·dnde o indepcndencia, por .ventura necessita 
o deputado ptóm~ndado do recurso de px:on).lnciil, 
senhores, tendo em breve tempo . de. · s9.lnr o pl"'
cesso da. camara com a declaração de que continue· 
ara ir ao scnnd 'ü • 

csto de que nuo sendo nó:~ juizes . e 'recurso o de-· 
putado ficá em cousidernção inferior a outro qunl~ 
qn\!i' ciuml.ão? I . . 

Pelo contrario cu entendo t e · 
caso tem nmit.o mais recursos do 
quer cidadão. · · .. 

No caso dC' proüuncií\ em crime. não nfin.nr.t\\'cl o 
cidadão pronunciado . recorre da prisão, entretanto 
que o deputado neste mesmo ci'iino c::~ntt•a. u.m 
deputado, nãoo obriga a prisão emquanto não s'3· 
decide o proscguimcnto . do processo. Qti:lhdo â 
camnra . declara quo o processo deve continuar, 
faz uma ucclnra{:no bastante pam gnrnntia do de.: 
pntado, d:'t-lhc todoo recn.rso que por venturn tem 
outro quatqui3r cidadão. por ·que o retnette pn1'a 
um ' uiz esclur~cido como c o senado. 

O ~H. Fi~UEitiA D~ 1\h:t.r.o dó. ·um npilrtc. 

' cs -:\.. ca!;n, <iti.C 1n <:'rpoc n\cu-.·sos cscn n · SUl\ 
di:;nitlado, ll<io dc,~c pnssnr :;em rt•sposta. Creio 
llnc uingncm. desce da sun. dignidade qunndo usa 
lo seu direito perante qunlqucr jui1. (a Joiadosl : · 
crcHl que mngncm ( '2SCê c n sua < 1gh1 nde qunnc o 
requer uqnillo quo 1wt1orin requerer qunlquer · 
ciJ:ltli\,) ( upoiaclos) . porque as g:mmtins . (lHO 
tmnos, ni\(1 é poi· nossas pessoas, mns sitn pela 
qunlidnJc de reprcsl'!ntuntcs do povo . {aJlOiados), 
c ê nücessnrio que os rcr,rescutnntcs do po\·o não 
cx!lcndiio úcstn. casn. idun.s contrarias à indolo do 
nosso sysh~mn. (.AlJoimlos.) · 

Tnmbcm, Sr. presidente, .ouvi h.ontcm no no
bre deputado por 1\finns fnllnt· em Ql'occdcntt•s, 
j:\ no ~cnndo, jô. nesta cnsa; mas cu lUtO sei como 
l :- ll . -

quanto l'lle nt'io provnr quo L'sso pm·ecer do com
mis-siio U\lmlu houYé nitnl)'So do processo, censura. 
dn prón!mcia jtuidicmnel_!to nlll11ysndn, foi nppro-
·a · 1 1 n. 1 1 ~ · l ' 

c 11:1o tÍ!'; · suas .cbndusõ~s 
As cunclusuüs desse lJnroccr niio erão qno a ca

marn fosse ou n r1o considcm<ln podet• judiciario, 
c CHH}l.tiul.tnse n~o .n~üsh·nt· que nesse v~eccdc11t~ 
cst.:\ hnnudv o. prtilCl p10 de qu~) c~n~1 c~et~o. a .cn
mam se considerou com nttnbu1çues JUdmrnrms, 
dü nndn vale o nrgmnento. . 

O Stt. B.uwos.\:- Olho que e:t n:1o nprcsentci 
isso 1mrn. fundumentm; u. minha opiniiio, foi pn.m 
ucsculpm~ um erro. 

O S!l. SIQU~tn.\ Qt.a~moz: -:--0 nobt·o deputado trn
Ül.\' tl de cl{'fcnuet' n sua. opinilio, c pnra. isso invo-. 
con os precetlcntúS. E' cnt conso(J_uoncin disso quo 
eu lhe respondo pnra justificar os motivo~ tJo'rquo 
di~cortlo da sua opinii.\o. . 

Portanto, pcrmitta-mo o nobro dcpútndo, jt\ que 
poucas Yl' zcs occupo a attonçiio dn. casn, quo o fa~a 
•~om cnlmn o setü ·~star sujdto a esses amiudados. 
n a rte nc obri iio a desviar-se do seu ro osito 
o parlnmlmtnr acostumado a orar innumerus wze::; .• 
quanto huus t\quelle quo poucas wzcs, como JU 
disse, o ocupa n tribuna.· . · ·. 

. l\Ias, ::>r. prüsidcnte, toruu.ndono meu ar~muonh~, 
·digo quo o pt'úccdcnt.e dessa discussão haYula nesta 
cnsa tl no senado niio prova de fót·ma nuuhuma quo 
ó opi niiLo da camm'n dos St·s. deputados quo nós 
estamos constitui dos em poder judicia rio ;. e, .. pelo 
contmrio, 8 opini:'ío d~ quo nós. t:.~;tamo __ s .Çonstitili
dos ·como podor polibco ·sem pro, ~ uunon como 
poder judicinrio, o.Iên\ do ser ·su:stcntndu pelo artigo 
dn. constitui~\i\o quo jh li, o foi tanibcm no· tu esmo 
sctuldo por um po.damontnr insuspoíto a iodos os 
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rcspeitàs, o Sr. sonado5 Vcr~ueiro, (p~e, qttando so 
tratou da sua qucstao, cllsse posittvamcnte no 
senado quo a camo.ra dos Srs. ·deputados n~1o em 
poder jttdicim·io. (Apoiados.). E o .!:'obre detmtndo 
por Minas; qno folheou as dtscu~socs do senado .a 
semelhante i"c~peitó, por corto havw. de nchar o quo 
ucabo do rêft!nr. Asstm, so se quer argnn~entm· com 
OJ?Ihwcs va tosas c precec cn os, quo mnts Ya tos 
pode ser uma opinião do. que a do proprio Sl·nmll)t' 
a qucln dizia respeito o. questão? . . .. 

tinha um processo. 
· O SR. SIQUEIRA QuEIROZ : -Dnsdo qu~ clle ton!nvn 
parte na discussiTo, não crn parte suspntt!\; dos':mv.n 
de si a questão pessoal, c tratava da quest:'io Jll\h· 
cíaria. 

O SR. FiotiEiRA l)E l\fELLO:- Mas crn cin nego-
cio particular sou. . . ,. 

O SR. SIQUEinA QUEmoz:- 1\f.ns nttondn o noht·o 
depulurlo qtw invoco a opini :'io dnquellc distiaeto 
senador quando fnliava ~m ~rclnçiio ti. cntunm d~•s 

.. • \ t 

.tintlo ~ rcsÍJeito stHl. csclareeid~ e il~suspei~3. !Jlli Í)i:"t?• 
quando em semelhante qucsluo bo cxpltcttos n •w · 
forão outros illustrcs senadores quê tmnúriw t:nrte 

O SR. FtoUF.IR\ DE :Mr:LLO: -Eu fnllo mn rdnçiiO 
no senado. · 

lnndo d t opini:io do Sr. Verguei\'(} em rclnç:i? n I!S1l~ 
· casa, mostrando que elle a rcputr. c constdcm su 

como poder político, (; n:'i.o como {Jl.dcr judiciario, 
parn que so rcfoJrc cnt:'io o nobre dcputn<lo no s••mv 
do'? 1 .• ; . Eu vejo, Sr~ ptüsidcntc, qu o com l'ffdto. 
nlgum · ~rgu.mc~to meu Jlroduz dft!ito, q~c. _ t:nho 
consegUido JUSLtftcnr do nlgumr. sorte n opmut•) quo 
tenho cxpcndido; sou rodcudo ~e .apartes; pr~cum
sc pc~turbnr-mc, mas •m cuntmuo a dc~lll!lto dl.l 
tudu tsso. . · 

Assim tunbcm, ~ Sr: pr~sicl_,cntc, dc~ÇJ~lstrntlo ( uo 
'\ ' lo '" • . ,., 

dcputad~ que hontem bt·ilhnntomcn~c ot:<.nt nesta 
cnsn, ·pcnnHtn·me cllo quo cu \'Ú m:us nlem, o qao 
contesto um n.rgnmcnto por cllc produzido n:'io s~i 

era CODlúf!'cltO poder judiCiRt'ÍO 111\ pl'L'Süllt~ qU~S
ÜtO, o ~u1o po~er politico, o foi o arguuicnto.dcduzillo 
da dúl1beraçuo quo tomou· V. Ex., St·, pt'cstden h·, de 
sujcitat· ll doeis no da prt:scnto questão ús comm is
sõcs do constituição \.! justi\â criminal. Eu niio :;d 
quo pelo facto do ii' o }lrocessó n cssns duM com~ · 
!lliS~õcs "ltajn JH'~ccdimcüto algu!n da enltlo.t:nq.uo 
JUsttfique a·opt!ltao de quo elln so ncllu consttttmln; 
em lJodõr judicinrio. . 

Pois porque foi Inundada pelo presidcnto da. cnsa 
uma questt'i.o qualqum• para esta ou nquelln com~ 
missii.o, scgue,.se que por este facto 1ico. dct:.:t·ulint\ila 
n uaturezu. da qu.estlio? ~Creio que o n.rguinouto n:io 
procede, o .que n yoder ~rmr·so argmnm~to de semó
lhanto dcltúemÇuo, s enn; ello .dn· duvtda em que 
V. Ex. cstnvn a tal respeito ; se V. Ex., Sr.Jn'JSÍ· · 
dontc, cnt.ondesse comojulgou o nobt'c deputa o }lOt' 
Minas, so f0sse doutrina cOLTcnte, c.1nesmo tr.CL\Iln, 
que na actualidadenos achnvamos constituidos em .. . . . ~ . . 
q~tostão á decisiiÓ da. co'iumissàC? do justiça cyin}innl, 
dispensada toda. a lllterfcroncta du. conumssuo uo 
const.ituiçiió c poderes; mns como a respúito niio 
havin opiniiioformad3. da parto de Y. Ex., d eu-se o 
facto com quo nrgumontn o nobt·e deputado p eln 
provincia ·do Minas; e nem csto ·facto im}JOl'Lnvn ·· 
accisiio da 9uestão, tanto quo della se occupn o 
parecer em dtscussão, e procurou demonstrnt· e sus
tcntú.ra opinião que com respeito cu tenho combatido . 
segundo minhas fracas forças. · 

Sr •. presidente, creio qlie se não pôde cluYidnr do 
fôrma . alguma, em ·vista das considoraçõcs quo 

l'OMO 2. 

tonlto ·expandido, que a camat·a. procede nn actuali
. dndc como poder polit:co c tHi:o como podm· judicia
. t·io; o tendo dt:.monstrndo que assitil s.:: deve ontcn
det·, .cu mo julgm·ia dispensado de entrar na a!t~dyso 
do parecer murclação á classificação do ct~imc, ao 
cxnme,. i~ apreciação da pronuncia, so . de alguma 
sorte hito ti vessom ·sido .desairados os dignos ma-
g1s . l'nl os .que tvcrno m er ~rcncm ncs c processo. 
.Julgo,J'ots, do meu dever d!Zf!l' alguma cousn. em 
nhono l cs~n pronunci:L quo t.nnto t•Jm 5ido nccusada 
do injul'idícn ll injustn, ntiOSÚ ptWqUoJ é de inister quo 

. . - , sr no seu vm·< lllro es a o, mas 
tnmbeJll porque tendo .sido ccnsumdos nesta casa 
esses uignos mngistrndos, aqui devem t)r tnmbcm 

· nlgttmn ddesa, c ntnda n1ais porque estnntlo pen
deÍite ;j recurso do tt'ibunal da relação, é preciso 
quo em.oflposi~:'io ns censuras inconvenientes feitas 
no pt·ocec imento uos dignos magistrados que for
nu'u'iio o proccssó, nlgumn cousn. S•} dirrn. ctn justi
flcnçiici do seu I·i'ocedimento, posto que breve c süc
ci ntamcnte. 

Sr. presidcinte, o'tt não sei quem é o cnmmoso, 
n;~o quero snhê-Jo més.mo. ~:~o cxnmin~i o prot:_csso; 

criminal. 
O Sn. FtotiEinA DB MELLO : - Enti'io aonde ha 

fnlsidnde, hn 'loi· forl:n cstclliimnto? L •. 
O Sn. SrQOl·:rl::,\ Qutmwz : -Não digo q\10 nonllo 

lm falsidade hu por força estcllionato; sei mil i bem 
distingnir . um crime tlo outro, . e entrnrin nesta 

· questão se a niio julgasse incony..:uiente. It.::firo·mo 
t\ questão Yilla-Nova do ~linho, c. di rro quo s ·} a 
colnmissiio ndmittc n. falsidade, corno aesct·evo em 
seu J_)O.!'ccor, qu.c: itlcoutestnv.-:lmcntt1 tinha pot· fim 
ll_~sv1a~ dus I eg:_tt!mos d9nos. n h1.•t:ançn. do fin.nt~o 
\ tlln·l'\ uvtt tlo Mmho, nno pude dctxnt· de ndunthr 
o L'Stdlionato. · 

Tumuom ns nobres commissõcs em scü parecer . 
jul~tio n suü pozm· t.cr,se verificada o cmnc de 
pm·Jul'io, visto que concordiio que o deputado pro· 
uundado nffinnou em juizo, debaixo de jurmnento, 
o tlllO nuncn, ouYirn. do finado Villa Nova do . ' ~ . . . 

adn\ittlr este crhno; o nem pl'oéodc o argumento 
dus noul'es cómmissões deduzido da disposiçl'i6 
do art. 163 do codigo cl'iminal, pOrque a pronuncia 
nno dclenninando o grt'~c do crime, nii.o póde ex
cluir o concurso do crime de falsidade do do 
pe1~urio, pot· isso que · na execu~;ão da sentença 
condcmnatol'ia póde o nccusndo c condemnndo sof
fror pena maior pelo crime do perjurio, do que 
a em quo fôr condcmnndo.JJclo crime de falsidade; 
por exemplo, se em fnlst ndo fór condcmnado no 
minimo, e om perjurio fôt· condomnndo no mnxirtto; 
o ó pot· esta. ·. 1·aziio quo na. 1 pronuncia . s e não 

8 
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póde logo· excluir o crime de perjurio, como pre-
tendem as nobres cpmmissões. . . · 

Creio, St'• presidente, que tenho chegado com 
bt(H'úS consitfórações, como pretendia, ào fini a 
que ·ínC propuz, isto é, do sustentar essa pro

. nüncia contra a qual tanto se ~m~ clamud.o o so 

~ullicinrio, . dos. diglios n~agisLrados ~luo · ti verão 
1ilterferenc1a nessa qucsta0. O Sr. Iz1d1'0 Borges 
?tfonteiro, autor da pronuncia de que fallo, goza .· . . . . . ' . 

gistrado probo, intclligcnte, para niio se poder 
classificar levianamente de nlJsurdn, injtmclica, 
uma decisão snn, c os outrQs mngistrndos quo 
tambem intervieriio na questão ~Vllln NoYa do 
?tiinho goziio do igunl credito, c niio Siio·dignos 
das censuras in fundadas que se lhes fizeriio. 

O Sn. SAYÃO LotüTo d•'\ um npntte. 
o Sn. SIQtmiP..\ Qúi::ínoz: - Assim, s~ .. ~resi

dente; tendo mostrado, como mo. peruuttu\0 ns 
I~inlt;lS fracas forç~s, qne essa pí'O!Ititlcia i1iit'l é 

tenho tumbetÚ mostra o do alguma fôrma quo 
US nohtos COtntllÍSSÕCS em SeU pnre~or niio siio 
tão conchtdontos conto prctendião na classifica-

;'"' .· ' ' . .- . . 

t.ado p1·ormncindo; . farei amdil. mnis algumas con
sidct·ações sohrc o parecer das nobres commizsões. 
· Entendo, Sr. presidente, qno . a cnmnrn dos .- , . . . ~ "\' "' 

commissõcs como el o se. nclut redigi 'J, pnr«~UC 
envolve ü!Tonsn ao senado negando-lho o dirmto 
de cxflmo li no do processo · qno vai sor suJeito 
:\ sua dedsii<), .detorminando•so (lcsdo jli quo nhi 
nfio · enxcrgúc otttro crime senão o de falsidade, 
que só por cllo rcspv!ld~ o deputado pronunc.iado, 
quando . tem ellc o <hrc1to de nprccmr üs factos 
em todos oi' respeitos, classifica-los como onton-
der do justiça. · 

UM S1~~ DI::PUTADO: - Nilo so nega o direito do 
cxn.'nc no senado; cllc h ' ni tnclo o diroiio, toda 

direito do examinar o piocosso, }llu·~ quo refu
tar a npplicáçii0 da prunnncia, pnrn quo a sus
tenta ~m ~una . pt_ute ú n repdlc. Cl}l outras, para 
quo uuo . d1sse U)ucamente- conitmw ou ?it1o con
ti?iÚ~ o processo? llle parece que us nobres com
missões Jn·o~etl.:J2do assim obravão mnis em regr~, 
c mesmo · detx!wno ao nosso collega uccnsnuo mms 
a\nplo direito do defesa. ordenando-lho do com
parecer pcrunto seus juizes sem o juizo Jorri\"ol 
ao parecer das commissutJs . úcez·ca tlo sun . tJl'i
minnlillridl•, sem o peso moral tl9 uma scmúlhnnto · 
accusaçüo. 

O Sn. SA.nAIYA: - N'üo esb\. isto nn~ intenções 
das commissões. 

O Sn. SIQUEIRA QuEmo7. : - N'üo scr:ú, Sr. pro~ 
sidonte, proceder somclhun t o um Verdadeiro ntnCJ_ue 
ás . preroga~ivns do senado,_ da mesma. m~~e1~·a 
que so . fcrm n. indcpcndencm do podoqudiCzano 
intervindo em · suas decisões < unnllo não odomos 
rapresett nr um tribuna JU tcmno c npmuts um 
corpo politico? 
- Nilo athnltto, Sr. presidente, quo so diga quo 
nós quando Hprcciamos um processo, umn. nccu
snvilo feitn. a um dos .nossos collegns, nos con
stituímos na posiçilo do juizes; não, porque osso 
ex!m\c quo fazemos no processo ó unicmnonto 
para verificarmos so nello houve justiva, ou so 
nasceu do perseguições, circumstnllcias estas fncois 
do se coullecor no oxnmo do qualquer processo; 
nosso cx:urio, pois, não passamos da ori>itn do 
un1 poder politico, o nunca chegamos ó. do UUI 
tribunal jml.iciàrio. · · . 

UM.Sn, DEPU'i'Abo: -O podor judiciario. tnrnbem 
é poder· politico. · . 

O .Sn. SIQun:mA QuEtnoz : - Não ycnha o nobre 
deputado com osso seu aparto. chamar-mo para 
questões de aula, em . que ou desde já lhe afianço 
não entrar, or uc não estamos tratando dessas 
qucs õcs; continuarei. · · 

Tambcm, Sr. prcsidellte, não posso admittir o 
que hontom ouv1 no nobN d~putado por Minas, 
( unndo disso U(' dotorminnclo uo a camara só 
tomo con 1ec1mento . ossos processos tendo em 
vistas os motivos políticos, concedo-se-lhe .c so . 
lhe. permitte um nrbitrio prejudicial do tnl sorto 
quo muita.s vezes. s.o pó~.e. ver dla doix.nr.dontro 
do seu smo um cnmmoso. Esse argumento do 
nobre deputado não procedo, porque eucnt~ndo 
que ó impossível · acontecer que n camara dos 
Srs. deputados deixe em seu seio .a um indivi· 
duo. ~ccusado de utn crime horroroso o di~no de 
punu;no, o uma voz que o nobre doputauo cs
tnbcleccu a. questão desta mnn~ira, pergunto: essa 
cn1nnrn que assim abusa como od.or olitico, 
some an emen omen o. nao n usnnn como po er 
jutliciario? o argumento pois, além de inadmis
si vd, nnda prova. . . . 

Emfim, Sr. residente, ou estou fati(Jndo, tenho 
expent ll o ns ra7.oos porque nn.o posso vo nr pc o 

·parecer Uns nobres commisSÕl'S; mais alguma 
cuusn. pr:ld~rin dizer, porém alguem to v o a im
pieuntl0 da me desviar com os seus apartes, de 
sor o quo nuo pu e segutr no, mou 1scurso. nqu~ a. 
onletü u methodo que dúSt'JUYa o merccta n un-
porintlcia <la qucstao. . · . 
· Ttmho pois, Sr, presidente; · dado as rnzõ.Js Olil 

quo fundo a minha opinião contraria ao parecer 
d~1~ nobres. commissÕlls, c espero quo nJguell' lho 
proponha substitutivo pelo qual mo deCida nvotar, 
pois. que nem mcsm~ a v~tacüo do pn~tJccr dh:i· 
ilidn. .::m p!lrtcs con'\·trt\, v1sto quo n d1\·ergcmaa 
dç opiuiõ"s. ücorca da .cl.f!ssificn~~ii<? .uos dul~ct?s 
pode dnr Vlctci'la i\. opltílllo que tt'JOlta n mn10na 
da l'Hmarn. Voto contra o arecel' das nobn~s 

lima tardu pot' ter a .· meü ado, c para . ctcfesn 
do pnrcc.::r, JUri!)commltos not.twois, mngis~rados 
~listinctos, e em numero bustnntc para ov1taronl 
quo eu viesse nmofinnr a pacicncia c abusar da 
benovolenciu dn camnra. (Não apoiados.) Acho, 
porém, o: minha desculpa e a justificação do minha 
ousnuia no facto de .se . inscrowrmn c.ontrn o pa· 

. reccr . muitos orndorei' distincto~, c na obrigação 
em quo mo julgo constit}tido do não nban~onnr 
meus illustrcs companhen·os · na defesa da~ 1déns 
quo nos parectiriio as mais sãs, as mais justa~. 
as uiais conr.titucionaes, o finalmente as . mo.ts 
convenientes para exprimirem a justiça severa 
tleste rmno do poder logislnth·o, o o seu profundo 
respeito aos direito!". do cada um lle seus melll-
bros. · 

Não venho, Sr. pl'esidonte, lllustt•nt.· a cmnnrn, 
c nem · protmido qilo olla aceite o p<msamonto 
da commissão., que em · sua humil?ado se con-

sc~ts collcgas c.orrigin os defci~os ~o pareçà. De
soJa vamos, porem, poder obter uma Vlctona, por-

. que ossa victol'in. nos paroco facil; . o quo quero, 
c· o quo nmbicionão as commissões do constitui
ção o justiça criminul 1 é convencer t\ camnl'n o 
ao pniz · do qno no desempenho. da grande tarefa ·.· 
quo · lhes foi incun1bida procurtíriio ellas sompro 
p1·o'c!3tlor (o cro que procedô1:í:io) com n maior nn
Ilure~ulidndo, o .com o deseJo · ~rdet,lto do con
sultar, como d1sse, as · convomonotns do uma 
justiça severa, o a dignidade da . corporação po
litictt n qtto tomos a subida honra do pertencer. 
(.Llftcitos apoictdos,) 
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UM Sn. !>EPUTAl:lO :-Ninguem contesta os bons 

sentimentos das commissõcs. 
. O Sn. SAIU.IVA: --PeÇo á camara liçcnça para 
expôr a doutrina const!_tucional a!Itds de entrar 
no exame das observaçoes produztdas J!Or·nOSSOS . . -
rccer que tive a honra do assignar, pois que uma 
analyse completa d-3 todr!s as disposições. relati
vas de nosso · codigo fundamental deVéf!l sçgura

n . 
. caminho quo se deve seguir para doscobt'!r ~ ver
dade qne é uma só, o nos ~areccu cx.1sttr ~a 
dout:·ina quo tivemos por mnrs certa, o seryw 
d') fundamento ó.s conclusões do parecer que me 
l)l'oponho a· defender. : 

A camara rüconheccrá que a con~tituiçüo no 
seu capitulo primeiro tratou de orgamsnr o_coq~o 
legislativo ; e quo . para. tornar e.ssa ü1·gam~nç:~o . 
perfeita c digna dos nlt·Js fins c da elevada mts:=mo 
que tem de ser · desr tnpcnh~da pqr i!SSe poder 
político, procurou com um c1-u~ado rmnwn~o, ct~m . . .. . . ' .. 

<lvpcndencia daquclle poder, pondo cnuo. mn de 
seus . membros a cubcrto dos abusus ú dos erros 
do todos os outros poderes politicos. Proceucmlo 

-. • • • t• • 'a T • 

corpo legislativo em garauUr a libcnlaúc uc todo~ 
os cidadlios, porque o dcputa1.1o . O\l senador e 
sempre o i)Ovo~ · c com es~n" vtstas cn~t:lhll'll 

., \ .. ' ~ . .. :'\ . ..·. 

n1ais prcvidcnh~ do quo tud'.ls us C0HStituiçôcs 
do . nlutHlo de guo temos noticia, pois. que llt·nhtimn 
dcfendn c se mtercssa tnnlo p1~ln tmlcpctHltmcJa. 
do corpo Jcgislaiito. As ·disposições dos arts. :27: 
2S e 47 s:\o os escolhos onde so dcwm lL~spe
dat,::w todos os erros c abusos dos outros lJOum·l~s; 
slio as gumntias que a cói1stituiçúo cnknJcn l!J
ccl.'sadns pnrn. firmar n liberdad_e e . ilHlepl'ntkneiu. 
do J>arlllmcnto, c com cllu a hbordatlc de t.ó~os 
os bt·nzil•.liros, que St~ nüo achasse nns culllht,:ot~ô 
sociues c inüispensnvcis parit. o cxl.!iyicio .dos ou-

Jt.d .. , Ú f. O • \ l lS f ' Z . ll )5Sn. 

dcpulu';i'io, pu esse ser pt·()so por m<.lpddadc crl
ywna ·salvo pol' orclem <le sua l :t:SJJCdtt:a cmlw;•a, 
i11úno~ em 1lng1·nuto ddicto de p~mt capital. 

· A cousUtuiçüo, \}Ois, cSlübelccen uma hm·t·eirn 
imílWlJSa entro a l!bordatlc do dopntntlo 0 SL'lUHl~r 
o a ncçuo do~ _outros -pode~cs do estado, . po,ts 
l}UC apenas lmutotl a doutrmu gero.l do Ul t. .~7 
por tulH\ só o unica excepçiio, q\t~l .o.. _llc 11uder 
set· l'n·es() o membro do . poder legtslntn:o em fla
grante d;:licto de. pcnncnpitnl, cnso em ~1uc tot~us 
os homens, qttnlquer quo fosso a sun Jornrchm, 
deveriiio sor presos. · 

A constituiçi\o não quiz quo o memht·o. do corpo 
Iegislnt.ivo fosso pí'cso quuiHIO pro!llliiCiiHlu r~-·lo 
poder jtldiCim·io em crime inafia,nçavcl, ou untes 
n1io consentia que uma pronuncHt, que tem pcl'
manentolllonte dons cfi·dtos ~ prh;11o e livramento 
- produzh;so . cffoito nlgu1n «\tlnnc~ll Sü tmtitsso 
do um mombt•o <lo . corpo log!sl.ab~o l E poi'<JHP, . . . 

' , • ·o '... '" 
garantia?_ :E' 1~orquc nosso ~l?nos.o _pa~to fundu~ 
Jüeutnl nao qUJz, como observo1, S~lJ O~tn~ Ct}1 cousu 
alguma o deputado . ou; Sl'J;l~dor t\ Jm;tsdic?ao gemi 
o comnnun do podet· JUthcw.no. E }HHC!UO on
Lomlmt quo lh~ devia dar uma j\~rist icçt\':? cspo~ 
cinl, gt·nndo, llllUlensn fJO,l' s.ua j}lnstt:nçno pot 
sou munoro, p01' sous pnvtlcgtos> o sobretudo por 
ser n mais hm·u.wuica Gom os intut·os.scs <lo povo, 
quo · so. nclu\ó sem pro aifüctados, mo.ts ou menus, 
quanuo so truta ~aqu~llos . quo ~tio sctt~ . reyru- · 
sontnntos . . A. constttutçao, Sr. prcsa!ontc, _101 n1ndo. 
além, conft:ccionou o nrt. 28, quo dtz ttssm}: 1< So 
.algum scnmlot• ou deputado ror pronuncmdo) o 

juiz; suspendGndo todo o ulto1io1· proccdimenkJ, 
dará conta á respectiva camnra, a qual decidirá . 
se o processo devo continuar, c o membro. sei· 
on não suspenso do exercício de suas funcções. )) 
Por . este artigo não so c1uiz . qué a pronunCia pro
duzisse seu segundo e invarravcl eff<~ito, . isto é,. 

s je1ça.o o pronuncta o a 1vmmcn o. l!ün
stituição; sempre previdente, sempre occupada de 
resguardar Cl deputado · ou senador ·da ac•;ão, ou 
da jurisdicção gem.l o ordinnria do porlct· judi-

• · 1 - • o ·ocesso con muasse, 
isto e, proccdcsso, ou antes ainda produzisse seu 
segundo c irivariavel · effeito ~em quO;) ~ camara 
a que pertencesse o pronuncmdo exnmma~se s~ · 
era proccdenie semelhante I?roc:esso (porque dizer 
que continue um processo o d.tzer que ell~ pro
cede), e decidisse por .essa fórnm que o. membro 
do corpo legislativo devia ser sujeito a livra~ 
mcnto, ia ser . suspenso ou não de suas funcções, 
porque casos se podem dar <ic poder o deputado 
ÜU senador Ucfenuer-so dé Crimes leves, ú que 
não s:\o infamantes, seni dever ser suspenso do . .. - . _ . . , 

Essas garantias cxtrMrdinri.t'ias, quó -por si. sós · 
bnstavno pura abl'igar o dúpUiado dns violcncias 
do poder 'udiciario flCI1llnnci1tl'mcn( o constituído 
~1orq_u o JU 17nmcn o o qnns1 'lt os os erunes 
c fo1.to pelo Jury, ou antes pdo povo, de •mdc 
sa1w o iloputa!lo ou senado!'. n:1o fvtiio ju1gm!as 
aimln bastant0s )0\' css~ codigo, cuja snbeJoria 

( 't mms a n u·o; que c a a maior g ona· 
:'lqu,·llcs qll'i o confc..:cionár:1o .. C' dellc_ fi~c:üo n 
base da · fellcl{ladc do llmztl. A c<..n:stttmçao, no 
prOllosito cu~stnn.te d•~ ttão q~t~rcr. quo ~ 1~1embro 
dn corpo h~gtslaüvo · íicnssc Jlllllnts suJel0_ aos 
nlfeit.os do um juizo que niio . fosse .. o seu, isto 
ó, o do proprio po~er lcgis~utivo, em seus . d~~ 
Vl~rsos ramos, fez tunda nuus, c deu para Jutz 
do ucl>ntaúc o senador o proprio juiz dos prin
cipos da cnsn. imperial. A ~l?nstitni'.'ttó, meus se-. 
nhorcs, l'lcYnndo l'or essa forma o Stlnndor e . 
deputado t\ nlturn dos. l?rincipe~ da. casa in1 )c-

. • • - u ' 1, . . •• ·~ Jll ga 
tnmhom os min1stros de . estado, linnou por. uma 
mancíl'a tlcdsivn <me era seu propúsito1 snn \·on
tade, que os mcmbt·os . do podet• legisLativo cs-

.. . . . , • . • ~ I C L ! ' · ( i' • 

les tJUO não StJ achassem couw <'llcs incuutbiclos 
da nobre tnref!\ de reprc~enhu· o pniz nas duas 
cnsas do tmrlnmento.. · 

Vu V. Ex., Sr. 1n·csillcmto, qno tive raziio quMdo 
conJUh.)HiOrd n svlicituclo c0111 que a coustituir:to 
ClC.Otnpnnbor, O deputado CID SUl\ Vida t; llO dt~~
CllVül\'ÍlllOl\tU de qúalqncr pl'll~CSSO O li\Cto Cl'l
minoso ')no lhe fosso ilnputndo pnra o proteger 
o nbrignr do qttttl«tnm· violencia · ·~ . do !lltnltttter 
!lt·ro que putles~o produzir uma nolenew. · 

Os ndvqrsnrios üo pm·ecer . porém, em Yez de 
proccdcttml\ como ('U acnl.Jo di! fa~er, most~·ar~do 
o vcnlndciro sentido o as venladctras rcstriC.QI.lOS 
dos ort.i,•o:; cousiitnciünncs, comoç<lo . por llednmr 
.que a c~utnt•a llcvc proceder como corpo l;Jolitko 
na l?resento occnsiiio1 o so tlovo aponns le\·n1· de 
consHh\m~~Cios politicas no uso do p_od~r ~que .lho 
foi e.onfel'ido pelQ art. :~8 dn const:tuu,:ao do uu
pctio. 

~r Sn. Dt-:l'U'.t'ADO: - Donl 0 tldtrt'io isto ni.\o 
sei. 

O St~ SAI'lArvA: -E t.lll t.mn bem o ignoro ; pro
cedendo nssim us nüvors11rius do parocot· dctcr
mhulo n m.turnza das l'n:tões om virtude das quaos 
duvo a cnümnt. detormluru·-so o resolvor-so no 
exercício do direito, que chamm·ci prott~ctor da 
liburdnde. dos mombt·us tlo corpo log islnt.ivo. A 
COilstitttiçi'i.li qunndo decltu·a t_1q no n _ crunarn. re
solvo. so o pt•occsso devo contmnar tlao mencwna 
li em pod\(1. mohciUII!U' os mo ti vos e as razõo~ 
pclns. qunos se fosse lcvndo n. di~or: ~ Nito cor:t
tinue, tlilo lH'Ocüllu .o pl'ocesso que s e no,; lln~ 
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dou e~i\'iar .ti. cntnara, niio ,~pam. ;,uú Zte naL1n 
scrvissenl, porém para npnin.r, motiYnr, esdar•)
cct· os twssos ~\dos •J tiS•) •lo direit·> t{,_, art. ~8. 
(.lpoiados.) · 

Minha raz:io so ponlo, e nãocomprehendl) como 
c pürquc, c1.tando a con;;titniçüo nn·b dotermi11 n, 
d·_•vamos ÚOS U•~lcl'lllÍll:tl' ÓS lnOtiYOS O US l'U· 
zõ·~s \)da·~ qn:w,; h:n~~mos de júlgar o proccssu 
proc(•t o:nt~.• ou ilúpr•Júüdentc, c diz.:t·: continuo ou 
wio continue. :i\Iu~ os n•>urcs llc·pnhLdt>s, S1·. pre
sill ,•nk, pnrn. e~cati:w :h; C(lllSt~qncnc.ia:; iUtJYita-. . . . . - . . ' . .. .. :, 

~ • ' .-._ \ •. ..... • ~ _t::" ' 

partem, pm·a estabe:l•·cct •!lt.J n C:\lll:ll'll. uevo tWo
crde\' por moti\'•.lS politicos; dO prineipio (que 
co1m•çiiv pi'r .t"rn:~t C~Jrtó .sem quo o proYcin) l~O 

como• pud~r judi~inrio'. 
lht Sr~. DEPt:nl>o :-Eu n:'io .di:>so h;to. 

tptú s.ja cs:-:n. n n\'gttnli:>ntac;.iio do muitm; qllll 

contrm'i:1o o pan·cl'r. Q,.; nohr.:s deput:nl•>:', p:'ll'il. 
e>-tnb l··cen·m · cl priudpio dt1 que n •·amara n:io 
é vocl\~1· jud.cinri•),. diz•' lll ·nlgtmlas wze:? qnu o 
ll!lO l\ }hli'<1UO dtJYO vruct•der pol' motiVOS lltlli
tÍCOS: de lli:tilcit·i\ <lllo üs nd tct',.;nrio:; th.> parect::r, 
tnlvr•z po1· niio' terem lidQ bem a constit nir;:1o ... 
(Sao OjJOiatios. R~clmHaçvt.:s d11 algtws ~~~s. dt.:
lH<iadosj. 

· O Sn. LEtT:\o D.\. Cu~nA: -l?reci~:i.ninws 
V. Ex., h•sso esses artigos pura sabermo.,; o 
C l'S < i l li 

o Sr. S.\ltAl\".\:-0:; llObl'd depi.ltl'ldi)S nilut\ d.:s
culp:io, 11~.•tn umn cxpress:io inconnmiento quo 

''C' l "• . • ... - • '· •. ·.~ •• . " 

OS llllUl'('$. dopufadOS, por l1Ü0 (()l'e'IÚ flll\'éZ })1'0· 
cedido, COlHO CU fi7.; IL Ülll3. !l.lllllyso llliliUCiOSll. 
da h·tru. o do) espírito com;titueionnl coutid.n nessa 
l~·tt·n dos urti!!os trnziu••s :i disetissiin, dtt•g:'u':io 
n rPsnltudos lliYersog do nós quo fomos obri· 
gados a c:;nwrilhar tud0· para desompL·nhn.r bem 
a tniss:1o quo nos foi conliada. · 

O Sn. Lt::tT:\0 D.\ Cu~u.\ dl't nm npnrt.e. 
O Sn. S.mAl\.A :-Não tonhu o habito dà trilluiln, 

c nàt> ~enho mesmo {H'OC\trndo adquiri-lo, llll.l:u 
CCOIIOllHSUl' O tl!nlpO lO liOSSOti tmbul}lOS, ll pulti 
peço . n meus . illush·us o gencroSLlS cullt•gas que 
nbsol\':tLHl\0 du~ Cl'I'OS qUO COl\11\lütter, O llÜU lUU 
acreditdn !:1u orgulhoso qne mo.lcmuro .do llws . 
querer cnsmar algumu. cousa, po1s mn mmhn hu
mihlndu estou pro111ptc a reccbor nnte::J do que 
a dnr lições, o n confessar quo todos siio su
periores a mim em illustmção, o muito muit~ em 
cC'Ithecilnontos do ·uris 'rudencin constitucionnl o 
cnminnl, quo não tcn 10 podido cultivüt, pois 
quo qum;i toda minha vida publicn tem sido gnstn. 
em tmtmlliLhl et~tl·nnhos n. h;so, o otn commis
sõ~s ·dó governo. 

· Continuandt) dirüi qne ·os nobres deputados 
l1dversnt·ios do parocer so contratli~ctn uns aos 
outrL)S, u girão om mn circulo vicioso (nao apoia
do.\'), dando colno pmvado · quo u cainnm ó podnr 
judicinrio pt\ra deduzir quo devo proceder por mo
tivos politicos, o pnrtindo do quo deve proce
der . por motivos politicos para sustentarem a 
oyiuiüo do quo nesto caso niio ó poder judicin• 
no. 

Os nobres dcpn!ndos não cn~nrg~Lo que explic~r 
por semelhante fut'ma a const!ttuç:.1.o nsttl. fom do 
nos:;o poder, e ú fazer uma restricção que só. poderia 
Hct· feita pelo lenislador consti tucionnl; os nobres 
<lepntmhls n:io obscrv1to que, querer que n cumura. · 
Íl'nha surnc~tc em vista US l'UZÕCS polit!cas,,o querer 

\ • .-' r ('f 

inesmo ser invocadas nos casos em que o procesRo 
1 feito é ju~to, cnt:"io entendão-so com o meu collega 

de l\Iinns que ji\ fez sentir quo isso em uma dicta-
(hll'a. · · · · 

O Sn. 7\L\.GALit:'\Es CAsnto:- E o nohrc dt'putndo 
amplia som lei expressa. · . • 

O Sn. S.mAIVA:- Qllci· lei mnis cxpréssn do quo 
n~tnc.lltt nn 1uc tenho nss•J.ntndo_ minlu~s .observa
c;oe;; ? Qnnnao . n cnmnru dtz : na o. co.ntmue •) p•·o-

1 . e·~:-;;.;o, nao 0 podo fazer segundo a letra dn consti
tuiç:i.o tJ do s~n os irit.o, Jor todas ns razões uo 
pnrn. e a Ol'l'tn >ons, e possao . cmonstrar umn 
inju;;tl•;a; nma violt'ncin? Os nobres députndos quo 
n:·IO •Ill•'l'l'ln quo a cámarn procr.dn sen:lo por moti
vo;; 1oliticus rt>;.;!.ringem, nni( uil:io o dirc)ito do 
nr . _;:., e o nwto < 0 1 n~' rnt·-su a c amara no oxcr
cieio d•~ss•.' tlirdto. Hestring0m o clirl•ito, purllUC, 
1\'Cllllh·~e •. ·ndn a itJjust.ic:n, e mnitns veús v orro do 
tmm lll'•J .llllÚt~in, ;;., cn\m oln·ignd•)s, tm att:wncin do 
mu. 1so~ pu 1.1cos, a en l'•'ga~· os m~t~l ros o 11oder 
ll'glslatwn a::; Clll!He'Inencms kg1t1mns o legacs 
d~·~;;.:as injn,;ti.;as, •.Iessf's erros. Aníqüil:io o meio 

. qnu a constitniç:lo ~lun pnrn Hlnstrar .o juizo da 
c:tmum, o pt•ocesso,. tsto c, o exnn'lú dos factos cri
mino)so . .; impntndos no <lepütndo, porque n:ló ó 
•1aa.-;i H· ·mp~·e nccessnrio extuninn.r o processo pnra 

. '\'l'l'i!icar sJ os i.mtros poderes proccdêl'i'io contra o 
d··Jntlnclo on senador, pm· motivos, por odios, por 
int ;:- r ,·ssc's, por toll\'t'.nicilcius políticas. Os nollrus 
llt~\lt\Í:Hlos, pois, mnttto nossn garantia suprema, 
rel uzin~lc-nos nnsi a meros uutomntos, o restrin-
glll (l US ~ 1Sp0.:51ÇOCS COllS l UCIOilll.CS. 

O S1i. !II..ú•.ü.ttlEs CAsTRo:_;,. E o nob1~o di)putndo 
nmplia contm n letra do art. 28. · . 

. , , ~ n ~n 
c•)ll~•:qü~·ncin qnll os nobrus dcpntodos t cpl0n't.rão · 
c0rtnmcnte que os di~tinctos junsconsulto~, u qncm 
combato, ncnst.elliio-so nn ~eguinto proposi~t'io:- · 
A camnrn n:io obrn senão como pode1· po~ 1tico, o não 
como pndcr jmliciurio, quando tom de usnr do direito 
do art. :28. · · 

O Sn. l\fAo.\LÚXJ·:s CAsTRo : - Disse o sust~nto. 
(Cn4.;t'lo-se t?ai'ios a11artes; o omdoJ' ptil•a.) 

O Sn. S.\RAI\',\ (continuanclo):- Jt\ n~o mo atrevo 
· n cxJ,wnder todo o meu pL'nsnmento, quo pódo !ior 

mnl mt.erprctndo. N:"io comprehendo, Sr. presidcntr, 
o nlcnnce c distincçüo do podllr juclicinrio ü poder 
politico; todos os poderes são políticos; 8un. ncçfio, 
ou nlltes n nntnrezu dessn acc;110, ó quo lhes dá fei
ções distindns, curadcrés divürsos ; assim so o 
corpo lL•gislntivo exercer uma ncçào tn·opria uo poder 
judiciario, exerco pbdcr jndiciario, confunde-se no 
exercido de\::sn attribuiçiio com o odor, c ·u. nc .iio 
e ctljns a h mçocs espcCiacs o o nm em exerce. 
Conseguintcmcnt"c nw p:m~co quo a quc~tuo a deci
dir tllovel'iu ser n scgninto : 

1\Inmlar coutinmu· on não continuar um processo 
ó ncçuo proprin do poder .judicinrio 'l O distincto 
nu\gistrarlo, membro da comnüssuo do poderes, quo 
hontem sustentou o debato om defesa do parecer. 
disse, n mou vo1;, qünnto conviria dizor, o mostrou 
jt\ com argumentos seus, jt\. com n autoridade do 
nbnlisndo::> ostadistus, quo no cnso do nrt. 28 a cn-

. 1nnra ou o senado exot·com nttribniÇõcs, . o uma 
acção propria, particular do poder judicillrio. En
tt·etnnto, llllt'~nr do talvez rcpotir o quo disse o 
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nobrCi deputado, cti. tocm·ci ncssú assumpto, mesmo 
paro. não separar-me dnordcm chronologica quo tem 
sido rospcitnda pela di!)cus:;.r:o. · 

Sr. presidente, a coilstitúição no nrt. 28 dá . á 
camaro. o direito de m~ndnr ou niio continunr o pro-· 
cesso; nssim a camal:a dizendo quo ó processo con-
mue ca o c epu .nr. o SUJO! o a n'l'amen o, e se c ts

scr (]tlO nno continúc, mono a accusação começada 
é deRenvolvidn. ató a J)t'onuncia, porque a cortstitui
tuição não limiton o -não contiuúe..,....pulas .alnvn\s 
- ura · c c epu nçuo,- como o le7..qttnnr o .ra ou 
da prisão no ul't. 27; Decidindo portanto a · enmara 
que o proc(}sso n:1o contin(tc; ella mata, aniquila, 
dest.róo a pronuncio. c imllif!co. um acto perfeito, 
final, do poder judicia'rio, quo.l aqucln! que sujeita 
um uccnsudo n prísãoo livramento. 
· O Sn. l\L\nALII:\Es 0.\.STIW dá um aparte. 
O Sn. S .IRAIVA:- Attendn. mclhM o meu illustrc 

amigo á minlui argumt:ntat;ão. Digo que n cmnara. 
tom o direito d~ aniquilar um neto do poder judi· 

· ciario. De duas uma~ ~:m ndmitte-se que . a ~a!na.ra 

• , i .. c. ~ "' 

qno se n·"io encontrem, so t:ito nniquilcni em sna 
ncÇi\ú lH"opri:l. o especial. 

No sr:gnndo caso ftgnrnJo, e se a cntnnra, quando 
<lctcnnina n contimtn~no ou nilo con1.im.tn:;•lo. do 
processo, procedo como potl.cr juuieiario, o que . 
<icn' sncccdcr ? 

U~t Sn. DEt>u·.úno :-No. espcci1~ ú. 
. O Sa. S.\tL\1\'A :-Deve succt•dcr que nn n:to con
tinüaçr1o do um procc1;so niio .ha mnis do lJttó nm 
nctt) dn mesmo poder jndicitu·io dando como niio 

. ·, .c u 1 e 101, ql o itt 01 em ptmsa< o, 
do .nccordo com a lei, o com os nc!.os em qw1 cllll 
devia ser baseado. Ni'io hn pois nncontro do pod•:h'S · 
diversos, llistinctos, t'COlld~~gitintcnwnto . niio se (h\ 

.;t .. o ~~ e-, nn e .s roo n s ta nu o-
pondencia. O <!lto ul!i se d1\ ô·o mesmo que so <hu·ia 
na gcnci·alitlndo, ou antes nn . mnrclm gt)rnl dos 
proc~ssos. · 

A cnrnr.rn faz a respeito do juiz fornuuior . da 
culpn, mnis o qno o papel quo a Stl1.\ rcspL'ito f1tz o 
juiz do direito, desempenha o pnpel qnu um jnit 
superior fnz n respeito do um juiz inferior. · 

. E s:mdll assim, n pr'>lútncin. foi la poln. cmnnrn 
como poder jutiicindo niio irt·oga il1juda nlgnmn. a 
cl:!to poder. {Apoiados). · 

E ' pois , St-. 1wcs idento, a nossn doutrinn a 
melhor, n mnis jnstn, n mnis conveniente, por(LllO 
combina as couvciliencins pnblicns com o respeito 
n lodos os podnrcs, pois que ó o . mesmo potlt ~t· jn
dicinrio qno e~t:\ dulibornndo úcorca dn npplicu.~:io . 
da lüi nos cnsos occori·entus. 
. O SP... SIQUF.l:IU Qutmwz :-E .na outm l1ypotlicso 
ainda tncnos iujnt'in so irrogn.. 

O Sn. SARAIVA ::_St·. presidente, os advci'sarios 
do ptu·ccor ni~o so limittírii.o n combater üS ilossos 
a r gll!ncntos explicando o eommcntnn•lo os nrtigos . 
da constitui~~ iio do imperio, oll l's, como o que nindn. 
ba pouco occupou com bt·ilhuntismo n nttonçiio da 
camarn, ~wr~m 1;lü~lH' quo os nct.os_ exercidos pela 
cnmarn nno sno mnan netos quo possuo sor oxonndos 
pelo poder jndicío.rio. O nobt''3 deputado n quem 
quoro rospondo1· pelo re~poito que me mercco dis~o 

·que pt~ócesso iüio ora pronuncia, quo o juiz, romot~ 
tondo 1\ ca.mara o processo de um deputado, não 
podia n enmtwa aqnilntur, avaliar, apreciar n pro~ 
nunchl. · · 

O SR. SxQuErnA QuErnoz :-Não foi esto o meu 
argumento. · · 

(lia ouh·os apartes). 
.. O Sn. SARAIVA :.,....:Pois bem; o argumento m.udará 
de ~Órll}a c talvez mesmo do naturc~a; poréin ainda . . \ . . 
municipal niandn.ndo o p~·ocesso á cm~ara, rrianda-o 
v.n.t·a ser mmminado, mas não submettc a pt;onun-
cm ao cxnmc da emnnra. · s.; . .; . 
o juiz mltnicipal,. pela. remessa do processo, oü por 
UJU:l. ncçao . propl.'la, (hsscsso ú. . cnmnr~ os termos 
Clh que clln dóvia proCeder I Estes· t'lrmos cstlio 
pt·t~yiamcutc dctcmünmlos na . constituição . . A re
messa llo processo feita pelo juiz . municipal nem 
pó !.lo _imp~n·tat; ql~o o jl~i~ n:Io qucl' que a . sua pro
nnncH\, seJa ou nno .SUJCttn ao exame da camara, c 
mesmo quando essa '·ontadn do juiz pudesse ser 
dL'J>rehendidn, de nada serviria, porque não vale o 
qu~clle qt~:Jt\ ou possa querer · e cnbncler, ponhn 
o IJHC as .lms ord•HtfiO. a cllo e n nós (muitos apoia-
llOs sena mesmo umn ·cou · ·; · ' 
proten«;:}o ! ! 
.. !J,Jrtailto, sn não l~a este nlcant.e no argumento 
ilo llO_!Jre dyput~l!o, alc:mc!J 1zuo •.m uüo compt't:lwn-. 
do nao se1 eni:1o .am. t uc o · ' · 
t·oux•J parn dizer que .uhramos conü> C•Jt"llO po-

lítico. · 

0 Sn .. . S.rQUEIÍt~ 

como poJcr judiciario . 
· O Sit. SAúAtvA :-~r. presidct1tc, npeznr co não 
ser fut'to nas IJU(stõ.~s de jlirispru1h:ucin, J)Orqno 
n~o l~ln ~enho dado a cllns ha tnu.itQs annns, tvdu
vm dmJI ao nol>rú deputado. qui.) quando a cousti
tuiçi\o diz quo o processo soja remcltido 1i cmnara 
pnrli. quo clln dcclui·c se dl!ve on u:io continuar, 
a . po.lntt'fl.-'-Llr,)ccs~o-comprdH.'nde tod? o pro~e
chmento havillO ate atlata em que Pilo o remt•ttldo 
1\ cnmara. UUl procc:,;so não ê oltlra cousa mnis 
do que o llcsct\\'olvimento do \.\.ma accusnçiio atll .. .. ... 
· Se, pois, Sr. presidente: o processo não J)Ódo 
sm• considerado. como Uma nccnsnçiio em to a .A 
plenitude em quo cstti no momento em quo ó rc~ 

. . ._ . ..., ' .. 

decidindo qt\0 nii~ continu;, npenns !H'Of.:-ro uni 

i'uizo l:wbr•~ parto do processo u n:'tt:l soul'<l n totn· 
1dndo? N'1io comp1·ohondo tnlvuz bL•m a impoi'tltn· 

cil\ dL\ t'\rgumeilto qtto t-nho n honra do combntor. 
Eu cnteudo quo u cnmnt·a tmn umn ohl'ignção 

indeclinnvc! o incontcstnvddo npt·ecinr n pronuncia 
do juiz municipal. · 

Jinno pnrece opportuna n occnsiiiodo c.onfossar 
uma vtmladú qno os nobres dcpi.ltndos pedem . ter 
n eeessillndo do conlwcor }mm nvnlint·om com jus
tit.:n o nos~o procullimento. Afi conünissões n.i\o 
th·crtlo n prctl.'ltçiio np~':t:lll' do Jiroito quo so lho 
reconhoco, de qnnlif\enr o fnclo criminoso. 

En vou dnr ns .rnzõés polns q tmo:-; os membros 
d11. counnissào nprosontt\t'iio 1) pnrecor llUO so dis· 
cutn, on aqttdlns q11o lhil lcvt\rtio n nssignn·lo, dí
zclHlo quo so .ltnisso 1\s pnla\·t·as-})oln fnlsidtLdó 
-il. prlmoim conclnsiio, o HO esct·cvessú n ultima. 

No 1n·oeosso actunl, como om todos os out,ros 
... ' ' ' . ,,' .... 

m onto, mio nos devemos limitm· n axC'rcor sómonto 
o dil'ui to que nos é conferido pelo art. 28. So p ')n· 
snsscmos nssinl, acredito n cnmm·n quo nós, (\S 
mombt·es dn commissão, niio nos onvolvcrio.mo.s 
nas difficuldndes com quo lutmnos .niio nos nrrisca
tinmos a combater com advorsnrios tiio valontes. 
quo de corto devem tLlcn.nçnr sobro nós uma '\' i
ctoria completa, e ter~nos-hinmos limitado .tnlvez a. 
dottJrminár sl'lmonto um dos ctl'tlitos da pronuncia, 
o il.quolle q~lO espocinlmontç .so nchn contido no~ 
netos quo dnnamw do exerciCio do art. 28. . 

Qtlnndo Sr. prnsidento, a commissüo ontondett 
quo em do sou dovo1· dotot·tninllr o ospccinlisur, ou 
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antes qualificar, como se faz no proce;;so commum, · 
o facto criminoso, a imputação criminosa attrl
buida no membro da camara, . foi porque lho era · 
necessuriri essa qualificação para o exame da con
vonieneia · de ser . decretada a prisão preventiva 

, COIU OU l::lem COndições. · · 
A · commissào, ontc.ndendo que sem ordem. da 

camura ncn tmn. Qpu a o. po e st!r prc:;o, en .en
dütl do sou clove1' examinar se · se dava já o caso 

. de prisão pura a aconselhar ú. cnmo.ra, · P. foi então 
n~ reconheceu a necessidade de avaliar nüo .só-

lllCll C a pl'OCC ellCUl OS ·. ac "S Cl'lllllUOSOS lmpU• 
tados ao .dcput:1do, porém o vnlor jurídico desses 
factos em rclnçiio t\ classificação do:> dclictos. 

A commissão entendeu que a exe~uç:io do ar.t. 27 
dil . constituição não podi:1 ser ndindu, tratnl1uo-so 
de decretar-se a continUação de um processo, c a 
procedcncia geral, ou mesmo parcial de uma pro-
Iü.tncía. · 

A éommissão não oci:editou neccssario que so 
h·at:tssc da prisãq só quando fosse clla requerida 
á cn:marn, porque quem 1,1rónuncia ~· tem de th .. '-

' . · no >risiio deve urcmcdinvolmente n. rc-
ciar o V1tlor jurídico ·dt\S imputaçõ~s <:m relação 
ãs pcnns. · . · · · 

Nesse ~xnme a commissão reconheceu logo quo . - . . . 
• l •. "' 4 l I l ' 6 '" \ • 

tambcm como inftmuada. a qualificação de cstcllio
. unto, e ·l>rucnron r~conheccr se lH\ cspecie o crime 
de fnl~i' a de. devi~\ .absorver o do perjurio, ou qual 

... '\ \ ' l. • , • 

O r••sultado tlés.::>c exame foi que ni\o se (lnndo 
o· crime dl] cstellionatu u5:o ~udia ser decrotadn 
n pris:i:o préVcllti\":1. setü condiçocs, O que 3. CtUu:u·~ 
ou n devi:\ dcCl'dar com condiçõ1.1s ou niio do-
ércb~l:l. · 

As com missões, . senhores, podem ser nccusadas 
de muito o:>crupulosns no exame do crlmc. Ellas, 
porem, f!_lrüo c:;crupnlosns ntó. ~:sse ponto,porqn•3 
tmlt!ndêruo que n t:amnra, nssnn como uiio dc,·ia 
fnzcr o incnor favor no deputn.do ~ccusndo, não 
devia tombem negar-lhe qhalqllúr uct.o do just.içn •· . ' .· 
... ,; '" . . 
Rido parn. os imlicindos em crimes inlifiançnvcis. 
As com missões nüo quizeriio, . ó verdade, quo um 
deputado deixussll do prestar fiançt\, quando era 

"' ', . - ' ' . - ' 

' . "' "· ... ' 
todos poJcm ter n lcmhrnnçn; de sul.Jtrnhir-so no 
julgnmcnto: us commi~sões, porém, niio potlcriiío 
querer, nüo deveriuiJ uconsolhpr ú camarn quo 
decretasse n prisiló pl·c,·entiva para um homem qtto 
as conunissõos em suas couscioncins, e lembranu•J
se elo toda n importnncin do suH missão e seus 
devores, ncretlitiío niionchnr~so incurso nos al:tigl'S 
. do cutligo q uc colltonhiío penas que úxct •lt1o o tempo 
dctel'minudo pam u fiança. .. · 

So ns comlllissties crnhiio, etlns pedem quo so 
lhos levem no menos em conto. ns st•ns inten~õcs, n 
pureza dos seus sentimentos, o o dc$Pjo do ncmtlc
lnr todas as hypothcses que pudc>isem occorror, o 
ombnrn«:nr que so lhT<\Sse sollll, ou prostnsse linn<,:o. 
o doputudo uccasn.do, jti quo o c.rimo n:1o ê innfinn- · 
çuvcl. · · 

O Su. ZACHAnrAs:- E o juiz municipal pódc cn
lcl'l.dcr quo procedo n dcnuncin, c m.antlu-lo prender. 

,; .... . 
com n constituição o comnosco que o - não conti
l~úe- simplesr.n~utc n~o itt~po~ta n prisão pr._evon
ttya . som ._?Onthçuc~, nus .nno fl\l'cmos que~tl\ó da 
quahf..caçno do dchcto, pot::l terumós detoi·nunudo t1. 
11_aturmm das con:;uquondns quo devem ~or produ-
:mlns. . · .· · . . 

. Pormitta agorn t~ cmnal'n qno dê ns razões pelns 
qunes ns connnissõo::; ontenderuo quo não so GOlll
mct!eu c n~o se· póJe nl~ribuir no d~1putndo nccusmlo 
senao ? c1·m~o .de · fillsulndo, previsto polo urt .. 1G1 
do cochgo erumtwl. . · · 

Todo o debato tom p1·ovndo quo só honvo um 

crime, e que multo pouca . gente está convencida 
que houve tilais de um. · .. 

- As razões produzidas no parecer me parecem 
sufficientcs para que seja bem avaliado o pensa
mento. das commissões; & os motivos pelos quaes 
apenas .ncreditão na exis.tencia do crime de falsi-
dade. . · .· . · 

1s r1an o o proce 1men o as comm!r;soes, 
farei melhor compreheuder, o expôr com· mais cla-
l·eza as minhas idéas. . . . . . 

s co m à ti raba\ho come árão elo 
. exame da cxistencia ou não existencía do este tio
nato, qur é o crime mais grave attribuido ao depu
tado pronlmeiado; por esse exame as commissões 
recoriheccrão que semelhante .crime não tlX.ist\a, o 

·nem se poderill. dar na especie do qtie se trata; para 
que a$ commissões pi.·occdcsscm em regra, cumpria-
lhns indagar quaes os pontos que o caracterisão o 

· estelJi~nato e o sepúrão de. todas as o~f.':_as fraudes, 
que tem; como cu~ o mesmo fim, c v1sno sempre o 
desfalque da fortuna alheia; para isso as comrnis· 
sões cxnminárão o direito ron1ano, comparárão a 
le isla ·iio dos aizcs cultos cóm a nossn, . roeu-
r:li·iio com toJa a solicitude estu ar naque ns 

· legislações a.s feições do cstelliônato, difliceis de 
serem tomadas, porque esse crime se reveste do mil
fórruas e tom nos codí<YO:> conhecidos limites lílais 
ou menos estreitos, Ao contturio .o que ontro nos · 
succcék, .em conscqilcncin dn generalidade EJm que 
si." acha concebido .:> nrt:. 2tH do código criminal. As 
commissões no exame da lc isla üo romana nhtdn 
hoje o pltn1·ol mais seg-uro 12ara .dcsco nr-se a razao 
penal. do lloSs.:~s leis, ncMJ·ao que a fraude definida, 
cspccui.lisadá, ou it.ntes a fraude quQ tem um nome 
nnlci, niio em é nii.o ilodio. ser considerada estcl
lionato. 

As comrnissõcs rl'!COli~tecêl:iio que o ostcllionnto 
om quusi tollos os codigos ~o. continha sempre em 
mnarcgl.·n geral, que suppria. {!fira assim dizer o. 
lacuna talvez deixnda nos cnp1tulos rr.lntivos t\s 
frnudt>s do di\"cl'sn nntm·czn, nos qunes essas frau-

. dcs s\.! uchiio dellnidns. · 
As connnissõcs rose tiudo no seu cxmnü o 

qticrentlo achür um principio quo cstn c l'Ccsso o 
t1n·nclcr cssclicinhilénte distinct.iYo do cstt'lllonnto. 
niío pct'lllllo us codigos, porem mesmo pcrnuto n 
r.cicnd < uo t! rnzito dc:;st!S codi os como ~ou or 
esüHlni' n opinliio do d!stiucLos c1·mthlll islas, o 
consultou nintla nlgumns dl:<cns~Jucs havidas r.. res
peito du mutcria no conselho do cslndo om Frnn1;n. 

As. commissõcs, illustrndn:-~ por cstn fi'u·mn, •·cco
uhtJcênio tJUU o eslulli~mnlo su lllst.._h~({Uo tlo touns 
ns ouh·ns ft•tmdcs •1uo tõn1 po1· llm 'btor n fort.unl\ 
nllwin, p<'lo seguiu to, e ó «JIIO 1~ frmulo OIIIJII'('{;Iltll\ 

.. pelo el:ltdliounttu·io tlüvO pi'oduzlr n Hlusuo do. cspi
rito tln pesson, cujt\ fortmut se quer hnvcr, nllm do 
qtw n: propria pcsson illudidn. ontrcguo no «:!stollio
nnlnrio a fortuna, on parto da rcrtun•\ <1'10 so quér 
hn\'t'l'. A cooxistuncin, poi(31 dn fraudo com a mo
dillcn-:iio lln vuntni.lo da pessoa de quem u. Ct'ttsn ó 
e ·~o quer haver, ó, a meu Ycr, o cnrncter quo dis
t.inguo esscneinhncnto o ostcllionnto elo todns as 
outrus fmude8. qtto têm cónlo ullc o mesmo fim. 

Na nlhcinçüo da couso. nlhein. . como propriv. rcn
liza-su essa fciçii.o do cstclliouato, o bem assini na 
nlhoinçiio .do. couso, · pro riu. ju alheill.da locndn, . .. ~ ~ .... , 
cousa a diversas pessoas. Aquc le caracter indi
cado nchn·sr. ninda rins palavras da regra gernl do 
§ ,!o do art. 2ll:l, qurindo diz : (c Em geral todo o 
qnnlquer arl.if\cio fmudulcnto, );?elo quo · so obtonha 
de outrem todu.ou pnrto ~io sua. tortuuà;>l Esso obter 
do outrem contém, e . não pódo dcixut· do conter, o 
factfl subjcctivo quo ou indiq.tte!, o que .coexistindo 
com o emprego uu fraudo dt\ VIda.ao crnuo do que 
me occnpo. So e1:tai·mos, erraremos com muita . 
gente, e muito. gc11to osclurecid.n. 

O Sn. BAnuosA. :riA .. CuNHA:- Nem ha juriscon
sulto que diga. outra cousn. 
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· O Sn. SARAivA:- E' por is~o. Sr. presidente, 

que o codigo, fixando a penalidade do estellionato, 
determina umu. penalidade mttito superior á de ou-

. trasfraudes, que podem entretanto ter consfi)quencins . 
muito mais grnv{.!s, e · causarem dâmnos mais im
portantes .e prejuízos consideraveis, em · uanto que 

.... . . ~ , . . .. .·.. . . . 
minoso e um desses tratantes que se contentão com 
.illudir os outros pnra obter quantias muitas vezes 
insignificantes; porque o nosso codigó não ·tem, · m . . . . . . 

esc,·oqucric. . . · · . . . 
O ·nosso . codigo entendeu que o falsário, procu. 

rando :nlUitas vezes fabricar .em seu gabinete um 
testamento falso, uma escriptura falsa, 9.ue puriesse 
dar-lho contos .e dezenas de contos de rcts, era me
r.os. ousado e menos perigoso do que. aquelle que 
com semelhantes frBudes,ou por meto d~ quaes
quet· OUtl'OS · artificios fraudulentos; fosse illudir; 
enganar a alguem; e · obter do proprio roubado (se 
a expressão cabtl aqui) toda ou parte de ·suB for- . 
tuna, ainda que pequena • . Só cssn ·razão póde expli· 
car a ditfcren a de e ·o · 
como não crer, como as comtnissões, que não exis-

. tio o crime· do estollionato? · . · · 
Parece-me, Sr. prcsidéntc, quo tonho notado os 

differentcs caractc 's i · . · • 
sõc;;;, c -em virtude dos quncs cntcndõrão· que niio 
podia ter havido estellionato nn espccic realizada, 
cn\. que n forlttno. niio.cstavà, fiem odia estar. na 
mão âos herdeiros do visconde dé 'll • r 

mho, que se achavi!.o em Pcrtuga~. A ficção do 
t\lvnr:'~ de 1774 applicadn ao direito criininalsctia 
sempre rcpcllidn, porque jámnis poderia cst.nbclc
ccr a reaTiuilde indispeJlsavel de so nchnr nfortuna 
do ftnndo visconde cft'cctivnmc::lto nas mãos ou no . 
po9.er _de scuslicrdciros do Portugal. · . · · 

lia factos, Sr. prcsidm\te, tão sabidos, tão certos, . 
guo não ha ftcçnc que os possB destruir. Quem 
ignora, meus scnhorc!!; que n opulenta herança do 
TlScondo d·o Villn·Novn do Miubo sempre esteve, 
sempre pemtaneceu o ainda permnneco em oder . 
dcss1l viuva ue su diz l'iscondessn de Villa- :r 

genro o orec riio no tempo a epidemia avultados 
donativoS ai:>. go\·erno imperial para soccorro do:s 
necessitados. Esses donatil'os erão feitos com a 
fortuna que tinhão como sua, quo se achava em 
seu poder, o que dcsfructo.viio por aquella fórmn? . 
So a fortuna n:io estava . em poder da viscondessa 
o do seu genro, so por virtude dos.;;o mngíco nlvarú. 
de 177-1 estava na ·r.ossc, e posse natz,l'al, dos her
deiros . de Portnga , que nomo · devo ter aquolla 
goncrosidnde, nquellc dispendio tão largo, tão pro· 
uigo, da . fortuna de .. outrem? .· Em fim, senho1'CS, o 
que sei é que a contestação dos direitos da vis
.condessa. principiou muito depois da. época em flUO 
o crime ou os cnmes se dorão, e .isso me hasta para 
provat a theso donde deduzo que no caso em ques
tão não se deu. nem se podia dar o) crims do cstot· 
lionato. ' . . · . ·. . 

O Sn. Sx<~iUElRA Qmmwz dti. um npnrte. 
O Sn. SARAIVA:- Eu npenns .quero defendcr ns 

. conuuissõcs, qucl ar 11 as commissoes es-
tavão convencidas .do que fizerão, o quo setts erros 
tôm uma raziio, e não são taes (!UO se lhes possa 
roprohender som o trabalho de umn discussii:o.. . 

Vejamos agorci. se os mo.us nobt'es ndvorsnl'ios 
têm razão ainda quando condenu'liio as· commissõcs 
P?r não encontra~ tambom 9 crime de porjurio, e. 
so achar o de falsidade. . · . · . · 

As comroissões ontendõrfio. que não podendo o 
crime de fo.lsi!lado de . testamento nuncupativo 
realizar"se senão por meio 'do crime do perjurio, 
este como elemento dnquclle devia. .desnpparocer, o 
como consequencin aquello ficava impnno1 porque 

o. ~~di~o M pune. coJ?.o resultantes de . falsidade os 
cr1mes que têm matoi: pen.a do que ella, e o per-
j1lrio tem menor. · · . . · .· · 
· A ql;lestão, pois; dependê da existencia do crime 

dê falsidade. Se as commissões não o encontras
sem ~er~iio então levadas · ti reconher e prÇ~cl~mar . 

As·com~issõcspois, respondendo nss1m {lquelles 
qne niio ente·ndêrão bem o · parecer, e parecem 
ignorar a razão por que não se occttpárão ellas . es
pecialmente de provar que o perjurio não existio, 
acreditiio que sua tarefa eons.is~e em mostrar ·quo 
se dc11 o crime de falsidade. · . · 

O parecet· das commissõcs clis_pensnr-me-lúa, por 
se occüpãr liltgamento aesse assumr>to, de discorrer 

strat a ex:istcncin dosse dclicto. 
Quero porém mostrar tninbn dcfercncia llos nd

versnrios do parecer, o · vou responder a seus ar
gumentos. 

nos · combatem, cntt>ndem que ni'io ha falsidade, 
porque, SQ~undo o é.odigo cruninal, são ncccssarias 
duas condtçccs,' dóus tnrn~toristicos pelos unes 

tndos entendem que õ neéessnrio 'qüe SI) fahriqt1o 
uma c.,;criptui:a falsa, nttribuida à nlguom que 
nfio tenha nclln convindo. . · .. 

O Sn; LtúT:\.o DA Cu:m.\. :-Eu disse precisamente 
o contrario. · · · 

(lla ot.etl·os apartes.) 
(j Sn~ SARAH'A :-Eti chego lú, c não respondo 

nesse ponto no nobro dl~.Putudó que l'l)conhccau. o 
f<1lso intcllcctunlno codtgo. . . . 

Aquel!cs senhores quo. entendem que c P,rc~tso a 
l 

. outro que nclla não tGm co~ vindo cn~cndot~l ainda . 
quo o testamento nuncupatwo cons1stc sunplcs- ... 
mente nns doclararões verbnos feitas pelo testador 

· · seis homens, o rclntivns . t\ sua; ultima 
. vontndc. 

Pnrtindo dahi, os nobres . rlcputndos ~on?luctn 
CJ,UC ni'io houvot<.'stnmonto falso, porquo nno o poso: .· 
SlVel n fnlsificnçi\ll por · cscriptttro. do ucclnrn~1Ões 

· vorbMs, c que unicv.s o cxclusivnmcnto constituem 
o tcstmnonto nuncnpnti\·o. Nego, senhores, quo o 

· tcstumento nuncupntivo, consisti\ nns deélt1rn~.õos 
vcrhnes, oxclusivnmcnto . nns dcclnrnc;õcs verbnes 
fcitlls pt'lo tcstndor om prc!Jençn do s~is tostomu• 
ithns, o jt\ prevcjo quo mo tt'nn comi) tgnornnto .ún 
respectiva ordonnçi\o uqnel\os «JUO mo ouvem, c 
suo partidarios dn doutrma. oppostn, o pois · com 
esso receio passo já n t!izcr porqu.o 11üo uuduzo a · 
natureza dO tést!\mento nt.mcupattvo uns palnvrns 
da ordenação. . 

Senhores, a ordenaçi'io doflnittdo o testamento 
nunc~lp~\tivo tovo em vista notnr as difl:eront:ns quo 
o soparaviio dos outros de · lJHhu·ozu dtvcrsa. Se o 
testamento nuncupativo estivesse cotn loto, · or- . 
c1 o, com a~ ~unp es u.cc !lra{~ocs yer aes, o tes

tmnento·sortn tsso qne so dtz. Cumpro po~·ém n?tar · 
auc essas declarações verbnos t~m do ser i·odmadas 
~ escripto por meio da t·educçiio npublica-fórmn, o 
u instrumento capaz de consignar . n vontade do 
tostndor c suas disposições t.cstnmcntrtl·ias . . 
. ·. Som isso nüo ha testamento, sem isso niio nas
cem diroitos o obrigaÇões, o pois como so pódo 
dizer testamento a serio do notos incornplotos, quo 
ni'io têm a virtude de produzir etl'eitos Jttridicos o 
cronr direitos o obrigaçõ~s ? · ; . . 

O testmnento nuncupnt1vo só dtffere dos demn1s 
testamentos om 1·elação l\s pessoas quo o authen~ 
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ticão cscrc,·cm, o em rclaçilo ao tempo em quo 
são cscriplas as declnra1;õcs do testador. No tostn
menf.o cerrado feito por tnlwlli:io o testador lho · 
diz, selli Sül' por intcrmcdio de ulgucm, sua ultima 
vontade .. As testemunhas gnmntcm qu:c aquclln ó 

. com cíl'cito a ultimo. vontade do testador, porque o . 
vhilo entrc(7ur as deClara ~aes da ultinHI. vontade no 
tabc liiio ou porque o virão !hctar ao 
quo ')ttcdo. qtw eHe escrevesse. . . 

Nó testamento nuncupativo, ou antes na itnpos-' 
sibilidad de tnmsmittu•-sc sem sc1' · or intermcdio 
de algucm taestlcclnraçõcs, a lei tcul. deliberado quo 
o testador possn trnnsn'littir por intcrmedio de seis 
testuumnhas as declaraÇões de suo. ultima vontade 
ao!:! agentes da nutoridntlc publica, .n ·quem com
pete, na fónnn das mcsnms leis, tomar semelhan
tes dcclnrnçõcs nssim feitas. Aquclles, port:tnto, 
que sem nntla terem ouvido do testador, convidá
rão O juiz a ÍOlllfil' dt~claraçÕCS nâOI!XÍSÍentc;.;, }lrO-

. curár:lo fazer, fabricar, c cll'ectivamcnte falwicárão 
· (senindo de pessoas legalmente habilitadas c tlc 
boa fé) nm instrumento publko (aredurriio a pu
blicn-fórmn) ( ue cont.ém uis osiçõcs testmucntarias 
attribnidns a p~ssoa que uao conveio em tacs <lis
I>osh:õcs, t' que m"io ns fez. 

l\1~ par('ce, pois( qnl'ex.iste t~m instrum?nto, mn 
. . . ~ ' '\~ .. ~ ~~ .. \ ) 

alguem quo ncllns não conveio, o a quem si'io altri
huidas: l'XÍStc pOl'tfiUlO ài!Uillo que OS nobres 
deputados entendem que deve existir para que Gil .· . '. ' 

Dizem, porém, nlguns senhores que o instrn
iucnto .. que existe no cartorio é \·enhdciro, por<pw 
é feito pot nin juiz tJ svn cscrivüo, e exprimo 
nquillo _ l!Uc ~lissEr:1o, ns testcntunhns. Senh1>rcs, o 
falso nao esta, nao pu(lc estar no f neto de ser n es
cripturn feita peln. pessoa que n quiz fabricar. P(Hlo 
·Um tnbellhiú fa1.0r umn cscriptum, servindo ós 
interesses uo Ítllsnrio c em muito boa fó . o nem por 
isso ess:t escriptura ucixnr:í. do Sei' falsa. As~illl, S(j 

um tabcllião fln· cilnmada para fuzcr o te.\iLmncnto 
do Pc?t' t!• tlocntü em uma catna, c so nchar . l>édro 

qnc ql~izêrcm fubricnr .. um testamento fu so, ·.· o 
tnbclhiio e"crcwrú o t~~stumento, ns tcstcmm1has o 
nssignnn\õ (o pl>de.!ltó ser quo em bon fó l,.~ snhiriL 

' :'\ l • "l • 

rogttlnr l'm rdnção 1\s pessoas que o orgnnisúriio, 
o entret:üth'l falso, fnlsissimo, porque é l1lle o rc
sultti.do do umn mn.chinu~:tio fraudulenta de ürii ou 
mais indiYidnos. Nosso cnso, como nu. · fubricnçi'io 
do tostnmouto ntmcupativo, toi o testmucnto fal.Jrí
cndo, niio pelos proprios fnl~nrios, porem pelos 
n{~cnlcs da nutol'idndo puhlica, cugnnados, illn
<hdos para ser,·h·eJn <11..' meio de renliznr-so n 
íu lsidntlc. 

E nfio scni. isso, meus st•nhol'es, ftl'llrkor um!\ 
cscripturn, Uln iush umcnto l_lublico1 o que . lhu 
q\tizerem . chnntnr, cujo contendo ó attdlmido n 
pessoa quo nelle não conveio? C1·t.lio que sim, c qno 
não tem raziio uqueiios que entendem não sot' falsa 
n publica-fórum existente no car·todo sómcntc por 
sor fabricada c m proscnçfi do J,>CSs oas, c por p l'S
soas da mell.tor boa fé, o revcsüdas de uutoridauo 
publicn. 

O Sn. I.EtTXo DA Cu:-atA : - Eu não <1isso tnl 
COUSil. 

(Trocao-se t:ario~· apm·tes .) 
O Sn. SAnArVA : -.. Nuo sei quem o disse; s ei 

somente quo se objcct.a contra n existcncin il? ?ri· 
mo de fnlsid.ado pcln fornJa por quo me enunc101. 

O omdor faz nindn outras observações o as 
torminn, dizendo quo não. g_uer nesse ponto prové
nir o cmincntojurisconsúlto, membro da commis
sào de cons tituição, quo tom ainda n puluvro. pnrn 
defender o pnrecor. · . . 

·.Sr. presidente, estou grandemente fatigado, o 
isso me aconselha nin<.ln quo deixo este ponto para 

occupn;·-mo elo outros. O prhneiro ser{~ relativo no 
qtiô (iísse o illustre deputado pela provincia do 
Scq~it)c, quando entendeu que o pnreQcr d~!il com
mis::;ões se ex.pritniacm tom de sentünçn condom
natol'ia. As commissões, Sr. presidente, usando 
d~s pa.Hw1:ns- estí~; c~mcncida . .....__ convcilc~-so
nao JcG nuus do tte umtul' o nrt. 1-14- do cod1 o do 
pt:ocesso c~·nnma.l, que nutorisa o juiz ,P!l.l'U ~xpri
lllll'·Se as~un quando tratn de pronuncia. Alem de 
quc,ningumn devo comlnettcr um neto sem a con
vicçâollo~:; motivos uc odenl. roduzir o ucto. As 
corunussoes convcncci:ao-se da cxistcncia. do delicto 
c do;; fuc.tos quo envolvem no processo o deputado 
pronuncmdo, c nao fit.etuo mais do .quo exprimir 
cs~a convic~~ào.. · · 

O Sn. SrQu.tnü Qor;;:noz : - Combino o nrt. H! 
com o HG. · · 

' 4. (. " ( .. 

qnc indique tultn uo defoJ·cncta para co1n os juizes 
. qne intcrvkr;;:o no processo. porque fotih:lO desses 
juizes avantajada 1déa, n:1o St'• o. respeito do seu 
!:'nuer, como de sua. probidade. Do um dcllcs sou 
nié nmigo especial, p~rquo f0rmo dello o n1clhor 
conceito. · 

Sinto '(lroftmdamcnto qlw o nobre dcputnllo por 
Sergipe declaro .o dcst',jo do ver gutu'dudas a res
peito dcsto negocio totln~ ns conveuiendns, c cn- · 
coutrc cs;;ns conveuicucias no siloucio da ccunnrn, 
q\le cn: s~m opini:~o n:1.o deve pru\'enir, nem in1luir 

O Sn; F . ··•Ou1·AY L\JI:O: '--"-'rodos so tên1 occupntlo; 
só n cnmt\l'll d0s . dc•putados nt1o .o podia ft\zcr. 

cnteudu ~ioi't~nio quo uôs proct•( umos imptudoutu
mento discutindo essa qttcstiio, é da.ndo {1. rnmara 
o ao puii 11s rnzõ~~s do nosso procedimento ; ono
ure dopütlldo quenn quo llÓs, os rcprcsontuntes do 
puiz, quQ nús , m cllli.Jl'os do tot·po h'gislntivo, '\'O· · 
tusscmos mn sih•ncio, só porqno no:~sns discu~sões 
podem in!lttir úo:,:; julgtlincntos quo so t~m nintln dt) 
fllz t:>r. En lllit> })('Uso do smnclllnnto mnnclrn, o 
acredito t!Uê o nussn silencio st~rili., niio sú incon· 
\'cllicnl•J, p•mlm crimit1o::>o. (.~.ltuitos apoiados.) 

O nobró depututlo po1· Sorgipe ontentlc 'llll' o 
siléndo dl\ cnmnru, emboro. possa produzir uma 
gnwo injttstiçn, ó um silencio llonvenionto, porquo 
nu. opinhtó uo nohro doptttiulo esso silencio ó uc
eussado pnrn quo us opiniUes dos tt•Hmnaos · sa 
h ttrm(.misem, po.rn. qno po . ..:~:lo Sl:lr coherl•ntumonto 
coutieilliHl.dos pelos mesmos cdmcs, ou antes por 
trcs crimes, todos nquolles qttc, envolvidos, uo 
mesmo 11i'oc~sso, dovom pot· cohot·encin sotrror os 

O Sll. F. Oe'rAVIA~o :-Este argumento da cohe-
rcncia ó bom I · · 

· O Sn. RwE:rno DE ANnru o.t : - Lá estti o scnndo 
para l'émedinr tudo isso. 

O Stt. SAnAr v A: ..,.. Do mRneir~ que em nomo d~ 
logién, o (lc urila log-ica in1lcxivel, bnrbaru, ilS com • 
missões de constitmçüo e de justiça criminal, nssirn 
como a camnrn, do\'iãosor nnnstadns a unuL mudez 
c n um silencio incxpli(Ja vel. 

O nobl'U dopttt.ado por Sergipe, em nomo dn lo
gica o ela col.Jotcnciu, queria que as commissões 
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criminoso. 
A cauHirn não poderia doi:xnr uc cxnmhmr todos 

os mo ti vos em virtude dos qnttcs ti vesHc sido pt·o- · 
f~ridn unm pronuncia, não podia deixar ti() fazer 
esse· exame, p~rqu~ a cnmara dovi~.evitar ~l~c.sc 
fizesse uma mjushr:a ao deputallo, Ja . pela uucm
ção do processo, já na continuação delle, jil nn 
S\ljeic;ãu .do deputado a pris:ió. e _liyrmncnto; (;m 
neccssnno, como n10strc1 no prmctpto do mel\ lli;;;
curso; que a camarn fizesse como fc:& a coristitui
ção, aco~panha:;sc ta~11Jcm o procc.sso em. todt~ n 

CtÍiilÍI'IOSO. 
· Além disto, Sr. prenidcntc, nós tinhnmos 

t:lZi'io cspcr.ial para não nccitnrmos o conselho 
.. . .. r ..... 

9.nal c.s.srt r:tziio. · A conu~liss~o cntc:rn!L'n 'lllc ~e 
tmha de tratar da convcnwncm da prtsao Jn'0Vtm
th·:: •• c nilo íWdi:~ dpcretar nu 1~ilo e~sn pl'isüo,. nnm 
''erthcnr a cxnctulao da clnsslflcn~:ao uos uclwtos, 
sem provocar n respcíto o lfit'go Jobntc que o üobre 
doptündo tamb1m1 l>rilhuntcmcnto tem sustculntlo. 

Nem por is~o ilcrouit.nmosj:'unnis que podet'iamos 
fttZC'l' nm:t injnrit\ n.•1S juizos, nem prevenir. o seu 
jui:to fttturo sobr~ os mcsn1os netos que lc111os da~ 
tninndo. . . · · 

Quuml.o, Sr. presidente, muitn gente na cc",ric 
()J1t(lnÚe como o nob c mtat r •10 1 "to hn · 1:;ti 'tl. 
scirn <pw . todo:> os · em·ot virlos no processo Vlll!t
Nova do 1\.fiuho S(.•jiio conuomnados nas m.csmas 
penas, ú&n tlever tlm; commis~õc:> dc.clarnr :'t cnmarn 
ns m zõo.i elns unes etitcndin não tlevcr ter hwar 
n pds:io preventiva sem condições. Era lle,·er t as 
e.omtnis!;õcs declarar no pnii:; que rios Otl\·c, ó que 
nos c;;cutn em cloqucnte silencio, porque entende- ·. 
mos que n justi~,;n. consiste eln qno cnd1t mn gnfTt·n 
nquillo que tl. lei ordcnn, e nito n1ittillo quo outros 
sotrrl'rt1o, tóm soffl'ido, ou poss·lo soffrcr. 

Era mister,. Sr. orc:>ideutc, quo. UH commisst>c . .; 
tivcs:;cln occnsiiío ae dcclnrm que n doutrina do. 
cohercncin qt.to combato !;Cria n annullu~~iio do. 
todos os poi.lcre,;, e a subordill:içiio dos .po1lcres 
supcl'iorcs nojuizo dos juizes subalternos. A dou
trina da cohcrencin, e dR justiça üor cohcrcncin 
1ovnriil. o juiz de dii·cito n Jouvar-sú nns decisõos 
do juiz I1nmiciJ;lal, c o recurso séria umtt bttrltt, 
o nilo. p~·oduzirm os cffeit.os bencfic_os . pnm ?S 
quncs · fot dcstmado, o ns:;uu n rüspc1to do mms. 

Senhores, n cohercncin 6 nccessaria !:lómento em 
.utn .pouto,e é em quo todos t~umprão .o sottduvcr 
com con~ciénda, e de accordo com .n razão tliW 
Dcos lbol": déu o a illústra iio 1. uo t~ü1 odt o 
o er. 

Os juizes cumprirão seu devúr, o jury cmnprio 
o sou d(\vor, n relação cumprir1i o seu dever; cum
pra .. 11.. cauut..rn o sct~, e so 01.n . todo~ o~ juizos 
profendos tJvcr hando boa fo, conscicntml, pro
'biduclo, como creio que tem hnvil1o, todos terão 
hem morocid.o do pniz, por<lllO todos el't'nndo, ou 
não errando, se podorii.õ proclnmnr homous de 

. hem, o oscrnvos d~ . seus deyeros o do suas con-
'Vicçõos; (Mttitos apo·iados.) 

· Sr. presidente, ou creio quo os debates tln 
canitü'il hão do. concorrer muito podowsntllúllte 

TOMO 2. 

para· que a opinião se esclareça a respeito do pt~o
cesso de que nos . occupamos. 

Se ainda ha criminosos a julgar, o novo juty 
que os tem de jttlgar lm de fnzer o seu de;·er, 
porém ha de ter aproveitado nquillo quo nbs ou 
os a.dversnrios do parecer tiverem dito e for · n 
verdade. A opinião do Rio de Janeiro se escla~ 

' . . . , -

fizeJ.·ão. quanto e- sóment.é aquill~ que sua con
sc.ioncia .lhes uictou.. As commissões, Sr. pr,)Si
dente, sentiriio c conaprehcnd•\ruo a elevncln missão 

· o o melindroso ·dever que últas criio chamadas n 
dcstimpenhnr; o comqnuntq em sua generalidade 
fvsscm os membros das commissi'les companheiros 
nté de província tio deputado ptonnneindo, cutcn
liüriiv de . f;Ua honr<t 11ft o csco1Úlerem o scn juizo 
P?~ mció de u:mn snspcii:.ão, que I?Odcrin s.e1: ~~
çtttmadn, o que entretanto rovclnnn a Sl\JCt~ao 
<la rnzão aos sentimento::; do corn.;:'io, que todos 

. .. - .,'··-

pret<:n•:iio Je illust.rnr a cnmarn. Entcntlo mesmo 
que ülla Clll sua sabedoria rcsulverú o tnclhor, e 

• que ilós. mcmbt·()S da cotflmiss:i.o, em nossa hu
mihlado npetws queremos que il camarn reconhc~·n 
cfué fizetnos todos os esfót'(~o:;; ptlta quu nenhuil\ 
J.o nó,; so ti v esse dC arrepender ctc 1111 neto só 

. qüo ptulcsso lrazcl' uo di.lpulrHlo pronunciado mu 
vexame quo .se uii.o contivc.;sc 1m;; JetCJ.·mim\•·iie:; 
tla lei. · · • · 

Quanto ao n1als a cnmnrt\ fará o que ('1\tol\llcr 
convcniüntc, e nó~ nos sujBitnremos t'l sua tlccis:lo, 

. .. .. ,• .. ~ 
n sua sahc~loda. (Apoiados .. Jltclto bem;) 

(O M·aclol' é cWm]wiJmmtado lloi· al!imzs S1·s. t1.:1llc-. 
tatiog .) 

n sess:io. 
,oynnta-se 

Sessão em G tle .)unho 

PimS!DEN.ClA lJ() SU. \'ISCO:'\DF. ))E llAI·: t'I·::O.:Il\' 

Sum.u.mo."-Ea.'JlC<lit:Htc. - Li.'iho-a de 1ll"llj!'étos u 
il~<lim(íks. - Ordem do dia -Fi.r(tçâo <ia fcll';>a 
1wt·al. lJist ·w-.~o dos t->1-s. Xaclwl'ias c p,:1'd1·a 
da Silea. -l'J'oi-·esso do S1·. <klHtttttio Ptlc·•·a. 

. Disno·sos dos SJ·s. lfil·müw t: llml<leira de 
Mdlo. 

. A' hot·n dó ;ostuu~c, feita n chumaun, nçhiio-so 
pr~se!1 tes os . Srs. nst~Olllll' do J3acpcndy, P tlllla 
Cnmhdo, \Vllkens ~le Mattos, Gonvea, 1\fo:-~des 
dn Cosht, Pnrnuagnit, Pnclwco ,Torduo, Silva Güi~ 
mariios Onciroz Paes Barroto l>nrii · · 
Sayi\o ~ol>at? tullor, r · tu:cell~flO ~le Br~to, HoLlri
ones Sth·n, 1· ansto, Antomo Canduto, l' crrcim de 
Abreu Onrnoiro de Campos, Barbosa da Cunha 
Brnsq :te, Ribl'iro lltt I~uz, 1\laccclo, Pcreirn da Silva' 
Soni:lt Loi'io, Pedt;~h:n, : Oandit~J . Mendes, con>lgO 
Leal Octn,·inno, I etXI.lll'll do Souza, 1\Iont.ciro do 
B:u'l'~S; Flotu'Y, . I.Jtliz . ·:\ranjo,, E;lunrdo ·· I~'rançn, 
.Tncintho do Mendonça, Iltot)plnlo, Tru.vassos, Bo.n
deira. do Mollo1 Brotas, Figuoiro. do Mello, Riboh·o . 
do Andrr.dn Pnuln Fonseca. . . 
dompnrcc~nrlo depois da chamn.da os Srn. Souto, 

J. J. lia Oanha, PiJJI.o do Onmpos, Ltdz Oar1o:;, 
tl 
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Taques, Zacharins, Sobral, Dutm Rocha, Ribeiro, 
Sayào Lo bato,. Fi usa, Hippolyto; Bclisario, Pe
reira Jorge, Janseu do J:>nço, Lima, ábrc-sl: n 
sossão .. 

Comparecêriio depois de aberta a se3si'io os Srs. 
Lima e Silva Sobrinho Fernandes Vieira Leitão . 

!1. Cun.M, barão~c ç.urupy,, Casado, A~drê Bastos, 
I• reder1co de Ohv(llt"ll, L1sboa, · Cand1do Borges, 
barão de l\Iaui1, Sallcs, Dias de Carvalho,Brand[lo, 
Antonio CMlos llnrreto l?edroso Gomes Ribeiro 
Azcret o . Coutmho, uiz Soares, Tití1ra, J. J. da. 
Hochn, Mnrtin~ Ferreira, ·Pereira. Jor~c, Pncl~eco, 
Angelo Ramos, Sinimbú, Barbosa e ::-araiva .. 

· Lida n acta dr~ sessão · anteccderito, ó appro
vaua. 

O Su. 1° Sr:t:HE'i'Anro dá couh do seguinte 

EX.l•E DlE::STE. 

Um officío do Sr. ministro. do imporio~ datado 
do 3 do corrente; romettcndo as informações n 

. . .. ~. . , 

znl sito em rn}n Fr:mca nnt}~clla provincin. -
A quent íez a re,plisição. 

Un_t requOl:ímcnlo. dos ent regados 
' · . '- n ' C Ch 

commissilo de pcnsuos c onlc•u1.dos. 
Lem-se c approviio-se dous parec<H'os dn. corn

mh;sii..o do nmrinha o ncrr:a um indeferindo n. 
petição dO cnpttiio rc ormnllo ,José r.1arin de Me
nezes Corrca lte C;lslro, quo podei molhorntnenlo 
de refornta com soldo da tn.belll\ netunl; outro 
in;Jeferindo . o reqttetirllcnto do alferes do estado~ 
maior da 2a classe Sigismnndo do Aguiar, pedindo 
passngen1 para um dos batnlhues do infantaria do 
cxerdto. 

E' ignnlmcnlc fl(iPl"O~:nun. n .rcdncçiio do dccr~to 
~ttc . concede antonsuçao !l <h versas c<n:porn~:ocs 
cc mão morta para v.ossmr bens do rmz, eom n. 
cond.i~l"iO de COllVOrtt'i·OS Olll :tpOlicCS da divida 

Vai 1i. mesa 
<< A assembl~a geral legislativa. tcsolvn: 
t< Arti~o \mico. Fid\o cot1ectlitlns purl\ fundrlçüo 

de · um hospital nns Aguns Yit·tuosa~ de Dncpcndy, 
duns loterins quo scl't'i.o cxtrn.hitlns · nn côrte; sc
~undo o plano t.lns concedidas li. ~nlltn Unsn.. uu 
i\lism·iconlin. du mesma côrto. 
.· (I Paço da cn.mnrn. dos deput.mlos, (; do Junho 

de lt:;."•I.L - J. D. Ril11Jiro da Lu:::. " 

PRl~lECRA PARTE DA ORD8M DO DTA 

l'IXA(\o n .1. r-otv;,\ :--:.1.\'Af, 

Continún a discussiio dos nrtigos nddiLivos 1\ 
proposta do gonmw lhnmlo n for(.'n nnvnl pam 
o . armo financeiro do 1851 n 1808. 

o SJ.'. Zaclu'l'L'lus :....,.Sr. prcsitlcntc, cnda Yez 
cst9u mais co!l nmcido de qne o a<\ditivo que nu-

da ~mnadn, c o rcspectiv~ processo . ~crimo, Cl\ .. 
volvo um atlcntatio :i. constituição, do que lluo 
havia ox.omplo ntó hoje, no 1uenos no.s tcrm·l~ em 
<1no so nchn n concosst'io. 

O hon-rado ministro da nmrinhu, p\·opolH.lo-so 
rospondo1· no.~ m·gtmwntos com quo snstmltoi a 
minhu opiüião em num dus scssi>cs pnssnuas, fez 
duns declm·Rçõés . próvius, do quo tomei nota. 

A primoirn foi quo n uutorisaçito merecia, o 
nem. podin. doiXnr do morocot·. o sou accordo; a 
scgunât~ foi quo esta. quo.::;tuo ni'io era de con-
flnnQn. · · · · · 

St•. prcsiduuto, n declnra~,:iio .do quo a attto1·i-

sação mereco a approvllçiio . do honrado ministio 
nada il.dianta; os termos da questão subsistem no 
mesmo pé. Se essa declaração. tem álguína im
portan<!ia ó s9mente no sentido de despertar mais 
a vigilancia. da camara, porque ó do · seu dé~ct 
oppôr-sc ás solicitações do poder em assum to 
no grave, e recusar- o uma .au onsnçao que en-

volve offensa á constituição. . . 
Quanto n ser ou não a . questão de confiança, 

o honrado ministro cot fu di · · 
que devo ser. Que a questão niio convóm ser do 
.confiliriçn., ó bom claro; digo mnis, nem nunca 
dwia sc:a- de . confiança.. · 

O Sn; PJ.:nEIR.l D.\. SrL\'A: .,-Nem é: 
. o Sn. z.\.CIIA.RI.\S: - ~ras quo o não seja actunl-
1110nto, é o que eu. nego.. • . 

O Sn. PEnErnA nA SILVA:- Não o podo ra· 
zoavelmente. · ·.· 

O Sn. ZACIIAIUAS: - • • • porque, . senhores, os 
· termos em quo a concossiio estt'l. concebida esta· 

lc,cco n un a cs ií . COQ nnça ao . governo, 
visto corno ô noccssario ter uo go\·crno uma con
linnçn sem. limites, uma confiança céga, para so 
lhe dar uma tal autorisnção. 

O Sn. S.-\. YÃo Lon.\ TO: ..,.. E ó nocessario ter dcs
collfinnçn. de si proprio tmrn. so dar. 

O Sn. ZAClU.RiAs : - O honrado minisÍro os-. . .. - . ' .. 

nn .concessão, que clln não em nova, · fJ quo eu 
mesmo usàra da n.utorisãçiio idtmticn ·quando mi
nisu·o do marinha. Voit acoínpanhnr ó honrado 
minístr•) m\s diversas partes. do seu discurso. 
· Disso cllc tJUo :liio podia haver perigo nn con· 
ccssi\o. porque os. urb~os de g~orrn constituião 
co1no qthl mun lcgJsla~:uo dracontnna; que morte, 
motte, e scmpro morto, era a pcnn nhi estabe-
lecida. pnrn qunsi todos os dclictos . . So estes ar• 
ti~os chcgnre1u no termo do rigor, disso c honrado 
unnistro, nãCI so ódo ir além, 11ào so õdo nu-
gmcn n_r n _pe!_l~ 1 : !ll o, o por _consogum to o mal 
da rof0rmn nuo pouo sc1· mms do quo o da le
gislação em vigor. Isto posto, disso S .. Ex., s·o
•nc-sc lio o <h·crno aceitando; o a commissiio 
t nn · o- te o po !'r t c re ormo.r os nrttgos o guerra, · 
e,;tão do lado l progresso, .o quo o mómbro .d.i.a.:. 
sidente quo nc~;~a no governo ~sto poder ó q,_..,. 

. rocún nos secutos passados. 
Scnhor(.'SI cu niio disso quo os nrtigos do guerra 

coutnnlu\o disposições humanissimns, que ollcs não 
precisc.m do reforma; no êontrnrio estou p•)fSl\ll
dido do quo cnrccom do sor reformados, o como 

. nruígo dn constituição tenho esta porsunsiio, visto 
quo. clln no nrt. 150 uumdou quo so déssô no 

· ox~rcito o ti. nrtnalhl · uma ordenança especial que 
regule ns Pl'Omo~ões, o soldo o u uisciplim\ do 
uttlà o outra forçn. . 

Qtu\mln 1\ constitnh~iio' fez cslll promossa; se
nhores, foi porque qliiz quo o nosso c:tcrcito o 
n nossn anuudn fossem regidos por umn lcgis~ 

· lnçiio nnnloga ás luzes do. ~wculo o aos nossos · 
co~ttHIH~Sr pondo-so do pnrte n legislação ntô en,tiio 
cnt vigor d~ governo colonial. 

) . . ,. 
que ó nma divida em quo o::;tnmos para con1 o 
exercito o nnnndn: n minha duvida versa quanto 
no modo por que n querem fazer. Disso o hon
rado · ministro: « A teforma não pôde ser para 

. peior' nu o pódo nugmentar ns penas. )) 
E cu lho digo .que pódo ser pnra poiúr~ so'nüo 

absoluta; no n1cnos rolntívanlentc. O honmdo mi~ 
nistro ·J>óde eliminar dos artigos do guorr~ nlguns 

· cn.sos o pona do morto ; em voz do trmta. ou 
do vintú o tantos quo tõm cmidemnnçiio de morto, 
podo1n ftmtr roéluzidos a uns dez ou dozo dessa 
ponulhhulc: bnsta, porém, incltiir-so nosso pc
quono murwro quo . ncn. um cnso quo não dovu 
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appu.rocem pena:> para certos delictos . mais . se
veras do que· t\S penas da ordenação revogada. 
Tanto assim que o mesmo codigo em um de seus 
ultin'los artigos dispõe que os crimes anteriormente 
co~mettidos ·seriào puüidos · pelas . pena; da lei 
nntlgà se fossem tmus brandas, E! pelas da nova 
legislaÇão se aqucllns fossem mais severas. E isto 
dá natureza dns . cousns, c está até de accordo 
com os principio;; cmittidos hontem pelo honrado 
ministro . . Disse cU c que as . circumstancins · do 
tempo e o progresso das luzes fazem surgir novas 

· ·· o naval uc cum t·e aore-
cinr em . uma legislação penal. Isto quer izer que, 
dadas no..-as necessidades, bem pode acontecer 
que seja indispensnvel admittir-se ngorn uma pena 

4 

• •• a 1 "isla ã anterior ou então h a· a 
necessidade de nugmcnto.r um pouco o. J>Cill\ cX:ls
tcnte, porque, senhores, a lei penal c progres
siva, ncomp:mhnndo os ac.tos · Sociaes de tal sorte 

uc um delícto brandamente unido em um tem u, 
evo ser depms mnis . seven~mcnlc c.us~tga o, c, . 

pelo contra no, outro asperamente · cast.Jgndo em 
uinn épopa, dcp(}ÍS com úiminuüt pcna.lüladc · ô 

· suffidentcmentc reprimido, Se lllC!'IIHO ni\o uispcUS!\ 
repressão legal. . · · 

Não .. tem, porlanto.1 .raziio o. homnuo minisLJ-o 
quando assegura q~w a reforma niio pódc ser para 
pcior, o que so uno póde nugmentnr a penn1i
nndo. Oncic vio jt'unais o honrado ·niinistro, que 
aliás é nniigo de poesia,· como ha dias mostrou
nos rccitttndo umü ·qnndl'inbn, onde vio . soneto 

osso. ter cmcmla eior? E que ô 
< as garnnltns para c. per Clvuo •. om que mcwl) 
conin·so pnrn consegui-la ? . Estas · gnmntins ó 
que on reclamo · oppomlO·tno n quo mnn tnl ntt· 
torisnção se'n n rovndu, ~nstentantlo quo a lei 

posição . que. se quer · fazei· passar o ~onsentiniento · 
prévio do poder competente, que lhe é indispen~ 
savel rara ter força de lei. E porque, senhores, 
~ma da~ camaras discute~ vota ctit globo um pro~ 
JCCto, nao se segue qne esse projecto nãu tenha 

·sido maduramente meditado pelo legislador; sirva 
· · smo od · · ia ~ 

codi~o fei amplamente . dis.cu~ido no . senado; to
mámo parte na sua. dtscussno os homen.s mais 
com etentcs e .abalisados daq_uella . enfiara. Es-

. tão discutida n matorta uando ara cá · 
·veio o projecto do codigo, discutio-se, votou-se 
apressadamente~ N~sto ali-se uma compensação. 
Ttmlb.em; se. el1P. tivesse passado na camu!-a tem
porann. depo1s dc•longos debates, no senado teria 
provavelmente . do bates . mais abreviados. 

·Observarei ainda que, se pudesse servir de ar-. 
gumcnto contra as camaras n pouca nttcn~,;iio que 
podem . prestar a certos nssumptos, . poder-sc-hia 
tambcm dizer que não são aptas em geral nem 
para votarem parecllres de comrnissões. Como 
passüo esses pareceres ordinariamente? Ser:n dis-· 

· cussão nl uma ; muitas vezes ela confiança nas 
comm1ssocs que os aprcsen ao. .· . 

·Disse o honrado ministro que a aulorisaçiio nüo 
. era nova, quú como esta, ou em gráo inenor, havia 
muitas · citGu or exem lo ·a · ~lUtorisa ·iio ürn. a 
reforma do ensino supcnor no imperio, c disse 

.·que logo que se tinha · dado autorisaçiio para fazer 
umn. roformn, quncsquer outras podiiil) ser feitas 
dcssn modo, or ue se o receito constitucional 
em qne tnc npow1 vc a uma . autonsaçüo, deve 
vedl\r todas, o se não vcdtl todas, não veda nc
nlnunn; Citou S. Ex. uma nutorisnr;iio de que me · 
et:_scrvim ein mntcria penal, scgunJo n sua opi
nwo. 

O honrado !uinistro l!.!.bora em \lm equivoco, 
como vou mostrar; séndo; }JOl' p ropnn con\'enien
cin, muito explicito a respeito dcst.! negocio. Se- · 

· nhores, a nutorisat,;üo dada pelas cumaras no 
gO\'Cl'nO para reformar . uma l'epartiç~o, orgttnisar 
um certo ramo de sernço, em geral c um abuso ... 

O Sn. ZAcHA.tlB.~ :..,- ••• nlmsJ que unvol\'u dcsnr 
· vnrn·. ns ·ctunarns •. ;.• 

{ . ' 
. ponn a tU' IIll\( tL· :mo so . n crc scthiO pc os ~·a-

mit .. .\s ordinarios. · · . · O Sn. ZAcrtAlltA.s :-... porque cllns nssim de. 
Quando o homndo ministt·o fnllan\ hontem, don· lnittem de si n unicn tarefa de ilnú se <.levem occu-

so-lho . um npurtü di:wndo que íonnulas.so uma . pnr, <pt? ô ftt7~m· leis; c no mesmo· tempo niio n.bonn 
ptoposttt ·c n tronxcssc . uo corpo lcgisla~ivo, no os ·1mmstros, porque rcvelrL que ellcs . sem mate
quo ello promphunonto replicott dizcmlo qUe n ox- · l'i11es sttfiidctl{.cs, sem cstnreül · hauili~ntlos ptLra 
pericncin qtto tinhl\ do parlmnonlo o habilitn.,·n trui.armn de certas reforma['! vem solicitar essas 
n reconhecer a difllculda.de de serem lmtndos cct'tus autorisa\ues com a clúusula do depois a~ trazerem 
nogocios nns camtnas com proiuptidiio o mndn- t\s cnmnrns, ganhando nssitú tcmpú pnrn. cstitdnr 

· rozu. bahi vinhn, disso t'. Ex., a nücessiumlo (lo •' mntodn. . · 
recorrer {1. votn.çfio em g'louo; pnt·ecu·li\0 quo citou · Em g~rul _nssim c, .porq_uo o ~tlrpo. lcgisintiYo 
ü exemplo do qtto tevo lugar a respeito lln ado- tmn o\.Jncrac;ao do fazer h:ns; c nao pude dclt'••nl' 
pçi.'io . uo codigo comnwi·ciul nosta camt\\'O.; e pli- esta ntü·it;nic;uo úquelle poder, quo mais tentl~ a 
âerin citnr muitos outros. lia, soulwros, .exttge- oppdmil· c cxm·bilar . de Stt!l csphcm legitima; 
ração dn pnrte do hcnrado tninistt·o q ttt\n to ú totlu dn, t'\.'\o hlvo o meu oscrupulo no poa to do . 
dili?-cul~ndo que. SUJ.>põc oxistir om fuzür o corpo não t'oconhet~cr difl'cronçn cnh·e tttll(lS e outrus au-
lcglslntJvo ccrt.ns l uts, sob penn do colifossm· quo . tori.sac.~õe s. Assilu tenho , -otmlo por il!J umas, · c 
nós; no revcz dos out.ros povl>s, em. vez dn i rmos aindt~ hei de votar por outms 1 mns num~a . por 
cní progresso no systcma rcprcsentn.tivo t'etrogm- esta quo so discuto, porque, senhores, não ha 
dtl.mos. . · . · . · paridade nlgünitt eJiLre a reforma do eusino snpc-

Sonhorcs, no p riucipio · du no $Sa v ida . p olit.icn-t-'ri'imo.;-, mtc--o-:l:tOitWl' tt·t<. ·:r-ttt'iffi'.g.t-Jt't· )'-' e· H' ;Ut1r.,-.:·m-ooffi· ttS-$H«~---
precisn.vmnos .de um codigo criminal, o corpo lc- lhnntes; c:ni reforma do cujn r.otH~e.;são se trata. 
gislntivo o fez, e esse codigo quo .temos, com- Nos outros cnsos h·ti.tn-so de orgnnisar mulhor um 
parado com obru.s i~üncs de outras nn~lí" '' aliús certo ramo de serviço; se autorisn.-so o uso <l~ 
mn.is adiantadas, nao lhos . fica inl'el'ior 'Utcs . algumn~ penas, cs~as nüo são rrimintws; porúm 
nCimn em merito. Precisou-se do um coll1. do uwmmente administrativas; lliHS, 1~0 ct~so presente 

. procesr.o e o alcnnçt\mos das camams. 'O pai i: trnta-so do refommt• um systema wte1ro do penn- . 
havia mister ontrns leis importante:;, e ccinsc- lidlldo o do pt·ocqsso. . . . · · . 
guimo-las passando nas camnrns. Dit't\ o.· hon- O artigo constitucional que ctt citbi diz que nin-. · 
rado ministro: - mas v9t~ri\o-se . em globo. - guom seja sentenciado soi1üo em virtude de uma 
Embora, nntos n votnçtio em glolio, do que a lei anterior quo dcllnn o crime e dctormino o pt·o~ 
pretendida delegnçiio. . · cesso. Ora, n. esto principio niio vüo do oncontt·o 

A votação em globo niio tira no neto oü dis- . . todas ns autorisnções do que o h o mudo, ministro 
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íallou; mas .sem tluvitla algmnu .v oflcnsiva dcllo a 
u~ltorisaç:1ó aceita H1Zom por S. Ex., pol'tlue man
da-se reformar a legísla\:~O penal lia· armada e o 
respectivo processo crime,- poudo-se em exccttçüo 
o que f0r disposto em netos do. governo, que não 
sàll nem podcnt ser lei, e qu~ nindu t.em do set 

Diss~. 0 .nobre miuistr~ da mnrinlJa que eu 
mesmo, que eston agora impugnando a autorisação 
que pctlc ~\ cam:~rfi: j :"( me s.cn·i do autorisu~:ão 
.. ·. . . . .r . 

C' ) C. - '- -. IL 4.. \..: 

gulnmenlar, se111 lei exptcssn para o caso; Nüo 
sei. Sr. pteshh-!!tr~, como o noure ministro da ma
rirlh;\ IFlÍZ hontf.'m :::ustentnr essa ídóa. O ·nobre 
ministn1 · e,;t:"t complctnuwnte IIHIUivocauo; cu não 
1b: mni~ do qne t•xccutar o 11ne a lei determinava, 
{' O VOlt lliOStnu·. 

S1·úhor0s, em 18:7 u }Pi de Ji.xn.;ão de fnrcns 
1i:l,·1ws nt1tr11·iscm ci "llvcrnn a organisar utn corpo 
de illf:i.nt n ria p;n·a a :~rn~ndn, e seú~lo . cntii0 . minis
tro o ~r. Can· .. lHlo lbpbsta de Ohv•~trn, fm expo' 

. 1lit.l•:i o 1lt'trdo de · 11 de Setcü1hro dnquclle nnno, 
crcnm o esse eorpo l c lll nn ann su L 

- Fnzikiros ~r.vüc.,;, -l'om . o rcspedivo plnnó . 
. Mn.s, senhores, IW plano <)nn hai:xoa eom o dcerett.', 
o:-'r. C:lll•líclo B;lptistn <le Oliveira nenl!nma pala-
Vl"!t l ~~~"• COIIIO \(_•111 l ISSO. O 110 ll' . lS ( , 
marinha; n rpspeito <la pellaliclntle nqnc clle lkn.va 
sü.it'ito, ch:e!:wallllO npeuns. que o corpo teria l~lll 
certo illll1H' ro de colllp:llllllns, e tnl estndo-mntc'l' 
t' meuor. \;! 11:11 n ln:n~. r a, son mrcs, < ._ • " 
dirlo Baj1li,:la tk Olivcin\ st•rú al1i nlgnm in.<:pto. · 
qile t'r.eilitLlO ~lll Ctll'lltl,, t]lW lll:11HlaYa f';lnl'l'l!Jlllll' 
nn. arnntd:t, nno ·u SttJeltasse numa pcnnlltlnde? 

O Sr. C':indhio Baptista n:üla dt'darou 'IlH•ilio 
ú penalitl:üle, nem ura preciso qnc (J fosse! porql!c 
os nrl igo:;; Jc gn• ·.rm da !\rmar!a. para ~Illl.i ~un senao 
}):lnl serl!nl apphcados aos ofiiCI:lL'S, aywrwha{.!em, 
e aos eoqJUS ·. creatlos, oti ~~HD so possao t~!tlHl'. pnm 
o · servko da mnrinlm'?. Po:s esse eoq~o 'l_l:lll em, l~m 
corpo tln nnn:ula, c port.tuto uiio_uena hc:u· SHJl!IJo 

. · ,,, 1, • · . , • •} )nnudo o •OYél'llU 

.. crcn u\1\ hüb\lh:io, na pro\':uda do Parnn:i. mt do 
: .\marr.olin.s; ou e.m 'lunl<plt' l' ont rn, pl'ef..:is:t.tlizer que 

fien s~\il'ito aus artigos · tle g_uerw, :~ legishl'.::io tlu 
\) , ' • • \ i • 

En1 H->:-~o :t ld tle lixa~·ih>. Je fol\':1~ nava~s. reco
nhecctHlu que a Clrg:t!li~a·;ilu Ull c.;orpo de .r'~;r.i!L'irus 
11'\\":\úS ll:ÍO era Sllnit'H'IÜC, :tulOI'IStlll O lllllllSÍl"O dll. 
11;orinha n motlilicar-lho. u. o_rgauhmçi\u: '? mii}istro 
niio sen·io~sc tlu nutorts:1çao. A le1 tle hxno;ao llo 
fvr.;us tlü lllUl" de n;;J2 l'C~tul.Jelcc_cll 1\ lllCS~lll~ !lll~O
J:isatJio. · En, ipt~ esltl\'U. ~nlao no lllllllst.ut!~l, 
:whmulo-mc~ nnlonsntlt) por lo1 a llur nova orga!ll
snc.;i'\o no corpo <lo fu~il~~ir.os, o qtlú iiz '? ).lmlndo _o 
1101\11_· 1!0 coqw d\.\ fn;aluil'(IS pam o tlú l•nhlhao 
naYal, ( :~111\lH\t.-se esse batalhiiü de don~ elcntclll~)?• 
ii1f:mtarin. e mlillun'il!, e recebeu ont.ra:> mollth
cnc:úes · que so j ulgúriio lH'<!cisas,. 

Qnan ttl a pêll us, nilo li.z n~ms ~o- fJ tiO .decla l'Hl' 
one lhe cri"io npplicnvois. as tltsfl•·SII,~ues c:ost.clltes. 
Eis o art. 27 .do rc~Llhtntonto 'de :H tleKovembt'o do 
18()2, n quo o n.9bro .ministro ~;o l'cfHio : <C. As 
prn~ns do hatnlhao naval pelas h\ltas do sot·nços 
0 disciplina dl•sot···i:i~s o cdmcs quo Cl)llilllcltot·em 

. . , . ' • ' "' , ' .:--- .• ..... ~ o• 

cil1IH~lmentc ou pr~HJessatlnso julgmlns cottfot'l?l\ a 
rr t·a ndade do del!cto, st•guntlo o rcgultmu.mto o 
1lrtio-os dt~ (l'llCI'l'lt dtl illfHHlariH do UXOI'CÍin, O lJUllUdO 
<'Utl'fnn~ndifs, pelo regilll•.>ltlo \H'ovi.-iomll o nrtig~s.· 
de ••uerra ria arnuHtu, sondo- Jws 11esto caso npph
én,:'el n dispos içuo do arl. üü do n·guh1uw11 tü du 
corpo de impN·iacs mnl'inhdt·os, mutHinuo c•xoctlttll' 
pela lei tlo 3 de Mnio do.t8;JO. >> . 

Orn, vejnmos que disposi~~i'io ó ossn, do l"ügnln
mento do corpo do imporiaos mnrinhon·os do quo 
tanto fallou o nobro uunistro: 

No rcgnlnmento de 2 do Junho do 1843, c:tpcdido 
no uünisLerio do. Sr. Uouriguos Torres, hoJe vis-

conde do .· Ituboraby; lê-se o art. 77, que dizià 
assim: 
. <i As l?l'?-çus ,do ~orpó.d~ imperiaes marinheiros 
ficuo SUJcllas as d1spOS1çocs do rcgttlnmento pro-

. '"isional · o. artigos de guerra. da armada, sendo 
po1·ém enteatlido que, no co.so de ta e 2a. dese1·çao 

. . .- . . ' 

ct·i'n;es du ta o 2a deserçüo simple~ não ás penas 
pnri1 tucs crimes designadas, 11ms ús do art. 80, 
que manda flcm· ao prud~mte !lt'bitl'io do superior o 
cnsti~o dos.Jelictos de quo os procedentes artigos 
não hzm·em ~ncm;üo. . . . 

Por essa inHoYnçi'io, aliás mui bem calculada, o 
dcci"i'io que mandou pu r •Jm . execução o regula
mento tlc 2 de Junho fez tlepcnucr da U!)provaçi\o do 
corpo lt•gblaliyo o urt. 77. . _ .. 

En entendo 'luc n npprovnçao pcd1da no corpo 
h·~~~ht.tiw~ ül'~ só relativa :i. segnnà~' parte do art. 77 

. - . . .. ~ .. .. 

.. >:I ·- • 

. Uma pl\l\"J.. de que o intento do ~ccrcto do ~ de 
.hmho tle UH~J não era snllmett~:r a npprovnçao do 
corpo le.!.!islntivo todo o nrl. 77 ; C> que dllllS nnnos 
. ~ • ., • • t "'' • ' 'f • • \ . • • .. ' 

·AÍ m•luerqt;c, altet·nml~ o rcgulnntento tlo 2 de 
.Junho de l!:\t:J, oxpccho o n•gtd:nncy~to do f> de 
,lunho de 181;\ Olllle se adut o nrt. llü contt•nüo a 
mcsm:t· disposição . Plll nmbas ns suns pm'Lcs do 
a ri. 77 tlo n!gulamento do l!:H:J. · 

Entretanto o Sr. yi:;comle do Albu(Jnerque niio 
f,~z dt>pcndel' dt\ npprovn•;iio ll? ~orpo lcgisl~tivo 
totlo o artigo; l~Oh\O · o nohrc mmtstr•> d:t l!lnrmhn 
d issn Iwniilln, sünão a ~01 par Lo do art. ()ü só mente, 
i~to ú: .-;,'lltlo clllcwliclo tJUe nos cl'imes ele 1• <:~OI. 
'.k'>el·ri7o sim]Jlcs lltcs sCJ'ílo ap11lica1~0i.s as 2>crza,~ 

·• • .... •'" • • I 'O t .. "''" 'I 

111W't';l-l.lO. J)um .I}UO llÜO . linjn duvida citarei flS 
pnla,·ras do del.'l·cto do f1 do Junho de .. 1815:. «. H~i 
}IIH' lwm ordcnur que se ohsnrvn o tcgulnmeuto 

~ • \ • ' "\ !1 \ (T 

S<):\Hgesimo sex.to: C!llqtílllllO lli\O f\\r appro-
\"Utlll, etc. u · · . . · 

E com üll'cilCJ n lei de n de Mnio li<.' 1850 no nrL t>l) 
d i:t. ex p1"c$~nll\cnlc : t( l<'iccz t!J>pl'Ol'tHla a 2:l I~a;·t.; 
1lu ur-t. 1\l.i tlo i't'!Julamtmto de: <J d<: JuNho tl•! lt>ffi. ,, 
Entrdauto dizia hontem o hontndo ·ministro da 
lllnt'hthi\. ttnc p edio-sc a · upprovnçüo do todo o 
art til).' 

\'t\ pt)i~._ o l!onn1.do ministro dn. m~rinh~ qu.c 
~~~ pnwas •mo ~u do corpo de uuponnes mnrmhc!
ru~;1 eoiuo tlo batnlhi\o mwnl, c:;tuo sujl'itm; nos 
n rll"o::;; do <YUet·ra, imlcpondentemonte de appro
Ynçtln tlns cl7uHü'us. potque esses artigos do guerra 
:-;üo lei 1la m ·mmln. Súmonto solidtou-so do corpo 
ll•"i,;lnHvo appron\çUo dn altcrnçilo prodU:zidn pela 
;za"' pal't~ do art. 77 do, !egulnmcnto ,do li:H~, e .. 
do do D do Jnnho do 181:>, n qual fo1 .da.du. pela 
lei do f> do Maio do 1850. · 

li:u; pol'Lanto, co1ü o art. 27 do rc~ulnmcnto do 
o ·. r • ~ ':"~o) - '\ • 

nlgum decÍurnnd9 il.hi que .as P!o.çns. ~o bntnll~iio 
nnvnl ostnvuo SUJt'iÜts ~ lcg1slnçao nu~ttnr p_r~pna. 
Bntl'dnuto quem .OU'>' ISSO fn.Uar o Br. numstro, 
tlirit\ quo eu em Jt);j2 pratiquei o abuso ou o crimo Llo 
llH\tHltlr npplico.r tis praçns de um corpo ponns quo 
lht!~ nüo lll'lio t\pplicl\vei~ por lei, c ~gora estranho. 
utun tnÜl.ll'iHncão pnt'l\ rt>formm· o~ artigos d. o guorrn 
o ox~'cutnr jli'O\;il'lot'ltliiiOilt.e n. rcf?r~nn. M!\S me 
put'lll:il t.ut· lllul'll.t·ntlo qno o nobt·o nümstro uno te~1 
dlrulltl uH dl~m·-mo: IJHi$ tul<'J•it G;·achos do sed1• 

.. tlu1111tJUt'l'tl·ill<•.~ I . · · . _ 
Nnncu .umlulul 11\IJIII'l'U' nnstlg. o quo nuo foss.o 

tlu lul. ~o llll 1'1.1}1111' l•:t1o 1lll murlnht\ nüo doix.e1, 
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como se entende da ironia · do nobre ministro dos 
neO'ocios estrtmgeii;os, traços luminosos, o cedo é 
que tumbem os tião deixei. tenobrosos. No regttla
metlto do batnlhiio uzwal, obra de homens enten
didos submeúida ao · exame da competente secção 
do cbnselho de estado, não existo por corto o .. . . 

,. o ' 
fez-sn applicaçüo dos ~rtigos de guer1:a da ur-

_mada. · . 
o Sn. l\fiNii'i'M 'DA. MÀmi-aiA :-'rumbcm mandou 

npp lCO.l' OS, C O CXCrCl O. 

O Sn. Z.A..cíiAniAs:-Obrigndo no riol>ro ministro 
pêlo seu nJ:;nrte .. §im, upplicarão-se n_o ~~talhão 
naval as dispostçocs do regul~~i!tlto em t.1gos d c 
infantaria ~"do i·egimcnto proviSlOIIt\l e artigos de 
guerra da rirmalltl, conforme o _l~gar em que ns 
respcctivaspraça_:; prc~t~sseru sctnço. Se ~m tem~, 
nos arsena.cs, cstao suJmtns no rcgulammhà e arti
gos de infantaria do exercito, i·cem bnrcnd:ls estão 
sujeitas ao regimento provisional c · artigos de 
guerra da armada~ 

<}UCilO, uiSl~Ul'~Q CU tenha ÚHúadO ltlll . pouco mais 
de calor, vi!'-to que lle certo motlo n cxplicuç~o l}ttú 
dcUmportnvn. ~efcsa pt:oprin,. r?bntc!Hlo de ~erlo 

• • • ~ • I • C 

~ I b • ' ' ... 

fundada na· sua intclligendii. que deu ao::: tcgtthl
. monto;; po1· cllo citnllo:;. E pergunto cu agoi:a no 
nohN tniuistro: dado o enso <Jile fos:)ll ·cxüclt~ a sua 
m·("''unü.mtuçilo contrn mhn, qmmto àO precedente 
quÚ me tLttribue, o qn~ ~ucrava. com iss~> a opiniiio 
9.uo sustentn; o ~r. tmntslro? Se de tmnh3 }~arlc 
ttvcsso hando um erro, . um ab111·m~ mn cpmc. 
estava o nobro ministro nut.ori;;ndo · n commcttcr 
otttro crro,ou tro abuso, outro crime? . 

O Sn. :\ln.;xsTJW DA :l\1.\.m~n.\ :-EstabeleCi um 
dilema. · · 

(!úio om,in.zos o final do alJm•t,:.) • 

· O Sn. ZM:"I·IAHIAS :-Pois firmou-se em um donto 
fnlso, c quebrüu·sc-lhc. (Biso.) Qmmdo impugna-se . . . . . .• . 

' . ' nuncfl. õ nrgumcuto que pl'ocodtt o respouder~sc : 
já tizcstcs o mrsmo, j:"\ pr:üicastcs dn. mc:>nm fórmn. 
8oril uma sntisfaçiio do mnor-proprio, um modo do 
dcst\it•m· o contnnit), mns tt'iumpho do causo. não; 
esta continitnno mesmo catado, por(tllC um nhl!SO 

· 11iio justifica outro. (Apoiados.) Do sorto que, 
aimln sendo corto tud(), qnnnto dis8C o 11oqre mi· 
nistro da mnl'inhn t\corca uc prccclimttcs no sentido 
do sun opinião, nem por isso tinha mostnulo cjuo 
cru constitucional a pt·otcnçiio de, rcvüt• os artigoH 
do gllorrn . o .o processo crimo da nrtllnda pondo o 
sou trabalho em oxccu~\iiopro\·isot·in.mcnt.o. (Alwia
<los.) 

A minha proposiçüo- qtto n uiccliua que só quer 
fo.zot• pnssr.t· o um nlteutndo illlittdito-,-stü'~lsto, 
pois rcnlmoüte ntó hoje nilo .mo consta quo tenha 
havido caso semelhante. (A]Joiados) 

Sr. presidente, n. cmmtdn nprcsontndn. uo artigo 
ndditivo, quo tonho impugnado, pelo~ melubros dn 

· comnnssao ; ·no ::;cu 1c o t o nuo pot et· o govorn 
nggravar n.s penas, ó, untes de tudo, múa: Sllllor
íhudnüe, so o ·nobre ministro da marinha tliscor~ . 
rim · com acerto qunndo disso quo ern impossivol 
nugmentur ns ponns . . Se nfio pó do àugmentnr as 
penas por j1\ serem oxtromnmente rigoro$ru:;, do 
q~e servo n emenda qtte dech\rono governo guo as 
nao aggrave nn reforma? ·Essa omondn c uma · 
superfluidade. (Apoiados.) . 

A emenda, por outro lado, vai restringir a 
fnculdn~o quo devo nnturalm~nt~ ter. o tel'o.m~nd~r 
dos artigos de guerra, qn? e, nuo so d~ dmumm· 
em alguns casos a ponahdndo, mas talubcm de 

augmenta-la nos casos em qlto foL' I'lecessario; ·E · 
. assim considemda a emendu, parece não C<'mpre

hender·O alcance da nutotisação que so quer ccm-
~d~. ' 

O nobre ministl'o da marinha disse hontem quo 
ora quasi im~ossivel ).l~r em execução ri refo~a. 

excessivo I Bastava no nobre miilistro ull1a nutori
sação para rever OS rit'tigos de guerrll, C O prOCP.SSó, 
poâendo para esse fim fazer alguma dcspcza. Por 
essa idón votarin eu. . 
. Tendo, Sr. presidente, . esgotado ns vezes de 
fallar que me competiiio, aqui termino, rogando 
aos . homens de intclligcncia c dedicação · quo 

. a bundão · na cnmnra, tomem parto nu impugnação 
da pcrigosn. uutorisaçüo que se quer conceder, 
paro. que se não <liga que a constituição mio tci::n 
nqni tantos ucfon&orcs como cumpria, nem a ar-

., ~ 

o Sr. I><n'ciro. da. Silva.:-A ouvir-se o 
bn) de utado u acaba faltar de 

se tratado. qllo (c um grüntlc .attentn1lo contra u. 
constitui~iio · politien. do .iinpcrio, nttt:lltJdo sem 
txcluplo e innndito (jne prclüllllc a commis:>tio tle 
tllurinhn c ucrra lmticnr nt.hliialtdo nl ... nu1, 
providelH'i:ts á fixa~.lo tlc fur-;as tlc mar proposta 
pelo poder cxt'cntivo. . · · . . . . . . · 

Felizmente que o illnstrc reprc;,.;cntnntoda Bühia 
con;scrvou-so sumprú nn clcv:t~:io vaga c imlclinida 
do thcscs, moYido. antes. pelo nrrouho llo::~tico cOin 
quo SC'Illprc se doixn don1innr na trihuua (l"isadas), · 
tlo qnc pela discussi!o calma •J radneinnua dos . . 
ponto,; verdn1lciros tlu qnest:ió prop()sta: fl!liz- . 
mcnt.c que o digno membro nnncn tmtou do nppli
cur n!:> thescs l}ttc estnhelccera ils nmterins coli
teúdns no artigo ndtlitivo •1uo a. . . comn1iss:io do 

· marinhn o C'l'tterrn teve a honrn. do olrercccr t\ cou-
si1 erac:.n.o t t\ cnmnra. 

Entretanto esta ó IJ.llC 1: ll IJ.llC!'Itiio, e pnrn clla 
ê ·que ou Ü)tnO a li herdado de chamar a. ~ttenç~o 
da. cnsn · roc.urnndo ncom mnhnr n 1 • s 
nvetltn\h pelo mon distincto enntcnd6r, seguin
do-o immollintnmente pns:'lo n passo, o sem llll'smo 
}wocurt\t• prctlnrnl·-mo. · . 

Dll quo tn\tn o artigt) nddit.ivo, ncoimndo do 
o1iensivo ú con~tituiç:io do imporio? Do trcs pro
vidcmdas: n la, de conccdt'r nos gunrdas-mnri~ 
nhns ·a <tnilltn parto nddicionnl ao soldo ; n:Hlo. 
mais justo do t}ne esta inodidn. Aos alfcros~nlnnt• 
nos da escola militar que üiridtt eurs:\o nulas 
concedeu-se n qnintn _p:lrto do soldo: nos gtuu·
dns-m:trinhn~ qno jt\ find:\l'iiO os cst udos, tlcix:\riio 
ns aulas e cst1io em scL·viço netiYo do ollieines da 
armad.P., negou-sn o. n.pplicn.;ão dn llisposiçfió 
h•gislntivt\: contra ostn provi<lcncin. niio é u OllPO· 
~iç~to .do illustrc pnl'imncntnr. A 2'1, é dtJ nugmcn
hu- as vnntngcnG do:.'! otlichv' <; de apito u nn.utica, · 
quo for:1o OS UlllCOS, COlll C:XCL'pç:io dos do fazenda, 
quo n(\o tivcrnó m elhornmonLos tlf\ n.rn1adu.; ora, 
p~ua com. os . de fuzO}tda foi o governo _nutorisado 
J •l por le1 a reorgn.msnr o cor 10 ; rcstuo estes, o 
pnroce c JUS 1ça so 1es. concc a o mcstno nvor 
qttO nos tlomnis ofllciacs clil. nrmudn.; contm esta 
providertcin. não ó tnmbcm a opposif,:iro do dis
tincto deputado polr. l3ahio. . 
. A teréeir~ J?I;ovidencin cont.idG. . no artigo nddi

hvo, c quo ll'rttou tanto . o anuno do nobro depu• 
tndo, que o fez correr á tribuna, tomu.r calor, 
cxpritmr onthusinsmo nesta ópoca degolo (1'i3adas), 
foi a que nutorisuvn. o govorno n rever os artigos 
do gum·m mandados provisoeiv.mcnto exccuLar pelo 
al vurti dtl 2G do Abril do 1800. . 

O illttstre deputado censurou no sou primeiro 
· discüi'só a con1missão por ofierccor esta medida 
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a~ g.overno, sem . ella ser ~edida pelo respectivo 

. mtmstro ; no seu segundo discltr~ · que acaba do 
·recitar, .concede quo houve nccordo entre o. . com-
. n1issiio c o ministro, da porém a.inüu a ini~iativa · . 
a commi.:;siio, e considera. que •lla so apressou de 
mais neste passo. · · 

O telatorio ''.do ministcrio da marinha nhi estí" 
para roa posta p cna ao 1 üs re · opu a o; e ccr 

. o não leu, porque não faria tal nccusaçiio. No 
relatorio declara o ministro que, autorisado como 
so acha · iu·a reformar o regimento rovisional 
da nnn!ú a, procurou execn nr es c ra a lO; nu 
ô pôde porém levl!l' ao 1im, porque achou-se em
. baraça.clo com .os artigos de guerra, para cujá 
reforma não tinha áutorisnçiio; · que não podia 
cumprir aquclla missão sem que reccbcsso do 
corpo legi:;lntivo poderes para no .mesmo tcrt'lpo 
reformar os artigos de gucrrá, . o que os pe<fla . 
aos representante,; .do paiz. . . . 

Assim, pois, n · medida partio <lo gO\'CrT,Io • . A 
commissiio de marinha o gu~rrn. exnminou~n, pesoü. 
~odas as ccri.,;~rlcruções a quo clla dava lugar; c 

- - ·· · e · r~ccr no nrti o aduitivo 
a autorisnçii.o pedida, marchando (.h! pcrfctlo ac
cOrtlú. 

E declaro, senhores, quo semelhante nutorisa-
- · n· sii ni"lo im vrta )lO . 

• pensnr ti c ~was membros, nma 1nc ida de con
tinnça céga; direi me:>mo, uma mcuidn de con-
1hin•:n C]lÚtlqncr. Qmtlt}Uür que seja U !JO\iticu 

• · o cr tenha clla ou nii•J tenha 
. o meu apoio; (!uacsqllcr t}llC sejiio os Cl\ladào:> 
que se achem encnl·regados ün dirccçiio do pniz, 
cu nenlntuH\ dnd<la i~?nho cut coucvdcr-lhcs se
melhante nutori<.rtçlio para o objcdo uo que se . 
truta; di1-la-hia ao proprio deputado a quem re:i
prmdo se ti?.c.sse úllo parte ilo,; con:l.clho:; di.1. 
corôt~. . . . . 

Fa-lo-lli<l, ::.enhoi·es, porquo iicnlmm pcri~o cu
. Xi,>rgó na milol'i!'nçii.o de que se trn'ta; qtu\lq\ler 
que fosse o mct hotlü· quo se ntlop(n.:::so pnttl ex o-

· cut.n~ln, huvht o resultado . ser !>cmprc m<llhor c 
• t • '\ . ' - . .. .. . 

. Nuo e, s·cuhot·cs, no;; tempos calml)s; COJJl l) }HJ. 

cpOCI\ . l'lll qt\0 llOS l\ChUil\OS, quo SO <li:>Cutetn lloU
triÜUS llú conflun.;n politica ; n nctunlidallc não se 
si·c::;t:j SC!IUO · Ú COUS ' ' , ;- ; . 

ns lutns, quando os pnrtitlos se cxtrmnU:v, l)nnndo 
os principias po!Hicos se combaten11 l]nundo se 
truta do ti:iumpho ou tltl destruiçli.•.) das grandes 

. institui.,;õcs do pnh:, n . neccssidndo do diBcipliml . 
f'O faz sentir nas fileiras dos combatonteg para 
o inltn'c~sc cónuuum: podem-se sacrificar opiniõus 
iudividuu('S ~·L decisiio geral; .c a confillnça politicn. 
armstur-no::; a cone.cssues repugnuiltcs com n rnzuo 
o tt couscic!lcia. Em époc11s · 1>0nnn~.osns porem, 
como esta, em qnc, se não hn deuicnÇõcs 011~ 
tlnis\us ticas polo govcmo, t.muucm n5o púdc havcl' 
opposiç.ão . sy,;teiuaticn; em que cnun. Ulll do llÚ~, 

·sem OLlios ou puis.õcs po.l.itiCn:;, ::;om atlciçõe.~ o 
n em despeitos, :mimtido unicn.mcnté peln. rn.Z:io 
c . pela conscicnciu, pMo c do v o tlar o ~eu \'o to •. 
Em épocns couto cstü, quo rnuilpre ap1·ovcitat', 
Oiliquanto j n.zl)ln adormecidos os pat;tldo_.; c se 
guui'dlió ns at'lllnil do combata, pnm dcsun Yolvcr 
os grnnaes elementos dt1. tuhnini:;;trnçi'io, pu.ru dar 

.... , • • • *. •. ~ . 
• ' \ . . t 

llwrm·-llto o n}wrfi'i•:unr-lhu t.ouos o,; rnmos dó 
ti~rvko puhlico: 1Hil .t'poctll'l como cg(n. cn.ún \UH 
do lll\::1 dovo collcol'rm• colll n tliliL intl'lligoncin, 
upohw o guvunw no quo lHU'üL\Ul' ju~to o con\'e· · 
Jlioulu, o ucgnt· o voto tiquallns muditlns qno lho 
:ntio ilgnttltu·em, bOm HO tloixnr urra~lnr, nom polo 
otlio ou déspeito, o nem pclu. conllnnçrt )ndivi· 
dnnl. . ·· 

Digo, senhores, quo ni'io hu. porigo a1gatn nn. 
atttoti::;nçfio de qttó so trata, o nutes convunioncit~ 
na 1-ma clincc~~iio ; porque o~ artigos . 1lo gucna. 
~uo so pretendo r oformur cons~ittt<Jlll uum lo-

ntroi, bnrbara ó verdnrleiraillcnte · dra-

. . . . . . 

O SR. PEREIRA. o.\ SILYA: -- Assim, pois, as 
pcntls são ou de morto ou nrbHrnrias; o pro
cesso niio existe. <J.U!l.3i, . n defesa não ba.: nada. 
portanto, .de Dl!Us mtoleravel, o qualquer reforma 
lta. de sm· sempre para melhor. N:-.dn póde haver 
acmm ua pena de morte, ou de peno. arbi-
traria. . . . . . 

O Sn. FI~UlmU. i>E MELLO : - O conselho su~ 
remo ntilitar modifie1l muito estas penas. 
O Sn •. PmEtnA o_\ S:LvA: ~ - Raziio de mnis 

pnrn so reformar, .porque pnrn. isso o conselho 
s~pren1o militar ar~ora-se. etil poder moderador, 
. • .cu n pena que lhe vem 

á mente, sem se importar co:n o quo estt'i. dc
terminatlo nos artigo,; cl.c guerra: :Para reforma 
tamhcm do supremo conselho nulitar au . hei de 
.. .- t • 

ôntlo. com us nttribuiçõos quo telll. o . se arroga. 
(Apou:~os.) . . . · . .· 

Ora, hn. titnn palpitante . necessidade do rcfor
mnr-_:;tJ_ o rcgimcnto,provisionnl do 20 de Junho 
de l,Qü; .a camarn. J"' o reconheceu, c ntttOl·isou 
o govorno; pnm, porétn, levar-se a .cffl~ito c!;Sa, 
tntJtlida torna-so nccessnrio · l'eformnr os nrti~os . 
dü . g~crra do 180~; nqucllo rügli!r' n disciplina 
o poltcu1. dos ntwtos; este !i marcno as fnltns o 
crimes qu<.i se podetn zn~nticnr n botdo, c fixiio- · 
llles n . pcnn.\idnuo; sii.o mnt()rius c~lnjttnctns, o . 

s('Jfi o m1mstro quo n npphqwl, pode ser pctot · 
do 'lne o es{ndó nct.ual? · · 

· l\I:ts d.is_.;e-so . 9no c.oiilo. a le~is!n'.~iio pet~n! em 
pro_grc.~;:n·n, ~J Jl\ no ~othgo cnnunnl · pm~n·ao-so 
mnts ngot·osll.nwnto crunes do que o .fuz1n n or
dc•\nção do Uno f>o, l.l ministro pótlo em nlg\.lns 
coso~, clll qno niio cst:\ cstnbelcciua n zwna do 
morte, thnl-n, c as~iltt n\lgmcn~nr n pe_n!llidndc: 

. Re~pontlo com 1\ lc1turn. do urtl.,.o ndthtivo. Aln 
so ·dit. : te Comtnnto qutJ a pcnuli<ft1.dc em n eúhum 
caso scju · maior do q~oto a quo nctuo.lmcute 
existo. I> Ahi ostt\. o con·ectivo pnm ostn hypo-
the$o. · · 

Não lm, pois, perigo no. a.utol'isnçüo : hn; po~ 
rém, con w.micncin o mui tn. con \'0!1iencin nelln, 
porq tw · totlos. dcv?~os · e$tar c<mcordcs em · 1'efor~ 
mnr um:ts dtsposlçocs pcnnes vetustas , quo ape
nas so podem coni:\itlomr monumentos da bar- · 
bnridlldo dos tempo::~ em que forüo promulgadas, 

· ."' · · u outradic ·üo com 
oH pr.ogrcssos dO. nctunlidmlc, com a. civilisação 
ltWdonw o com os molhornmcntos, mouificn~~õcs 
o l'úÍI>l'mns quo a. .nt'to da gucnn1 que .t\ muriuha 
tcnl rocohicio, o quotidinnamcnto récebe. . 

Di~~c-so porót11, o · o ostn. a q1.wstão pnlpiümto; 
dls:·le-so quo om n · nutorisação inconstittJciorial, 
um vot·tlndolro nttontnuo nunca visto ainda, lltten-
tlltlo inaudito. · 

E pórquo? lo, porquo orn uma dclogaçi:ío no 
~ovcrno pam fuzot• l')is, quando a miss:io do corpo 
Wgislntivo uão ó otiko. sontio fazor leis; 2", por
'1UO ol'a tlologn~\uO pn.m osto.bolcce1' umn. logis-
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laçito penal, . e pela constituição ninguem pôde 
set· punido senão . por uma lei anterior. · . . 

-E' uma delegação ao governo ; cliscutamos pTi• 
meiramente este ponto. ~las, senhores, aonde, 
em :que artigo da constituição vio o nobre depu

d . ela rovincia da Bahia ue n missiio das 
· çamaras é sómente fazer leis? Se percorrer ns 

paginas da constituição, . verá que além de fazer . 
leis · tem elevadissimas missões, porque as · ca
milras constituem co os· oliticos · ahi é ue está. 
a sull força verdadeira pelo ·systema represen
tetivo. O fazer leis é antes secundado, . princi-

. pal~ente leis de administração; os corpos col
léchvos ·servem . para prestar ou ·denegar sua 
homóiogaÇãó a trabalho . que são melhormentc · 
feitos I?Or ho~ens especiaes em commissões, . para 
que haJa um só pensàmento e homogeneidade nas 

. bases. · 
E' por essa tazão que não só . nos pnizes es

trangeiros em que 3c. exercita o systemarepre
sentativo, como tnmbem no Brnzil, os codigos, 
as leis re 1larcs \1 ordinarias são rc aradas. pelo 
governo, por me1o e cmmmssoes . c omens pro
fi:;sionnes habilitados· com a pratica e cxperwn-

. cia. dos negocias ; as camaras approvão ou ties
a rovão, mas mio são as milis competentes para 
. tscu u o ~cc os seme nn e>~, c netn o po em 
fazer, porque as questões politicas absOrvem o 
seu tempo, · que ó pouco, c bem pouco, puta exa
minar· orçamentos, tbc.ar despezas; organh.ar os 
ri u os c occupnr· n com mn onns a am n 

políticas, c . ~1ue · formão a melhor par~c da suu 
missiio. · 
· E' por isso que em todos os paizes se fornt_ão 
CQnselbos de estado, conselhos do nlmirnntado, 
o outras reuniõ~s do . homon~ pl'Ovcctos c pro- . 
fi~siónaes I?~ra orgnnis~r~m os_ trabalhos, s~hsi
dmr · e nux1har ns ildnumstraçocs, · propoi'ctonar 
ús camnras mesmo elementos que as habilitem 
a bem cumprir os . hriporluntes afazeres quo lhes 
incumbo a lei fundamental di> paiz. 
. Entre nós temos sem ro c qunsi sempre con-

só11 1 . !> em au orisnço_!ls no ~ovorno p~ru me lO
rar d1versos rnmos 'ao · scr\•ti;o pnbltco; e·. na 

. constituiçilo, quando . mcsn1o .. taes nutorisr.çõos se 
considerem·. delegações, ni'io ,.e· o artigo nonllum 
que 1mpon u~ some an o pro u 1çao ao corpo e-
gislntivo. · 

Pensa o nobre deputado quo não é pet'lniltido, 
c que ó um nttontndo? Mas contra n intelli
gem~ia do nobre deputado protesta a intclligencia 
constante o permanente do nos8o corpo legisla
tivo, desde que tuncciona, desde t!UO proclnmumo.s 
a nossa independencia politicn, desde que vigora 
entre nód o sytitema representativo. Fo\hêe•so a 
nossa collecção inteira de leis, em <1\lnsi todas 
ha autorisaçõcs no governo que vuo além d11 suiL 
nttribuição do fazer re~ulamcntos; . e me pnrcco 
qtte a verdadeira intelhgcncia que se deve dar 
ú. ~.:onstituiçiio é nquelln que pelos ·seus netos o 
deliberações lho tem fixado o corpo legislativo. 

O Sn. BRA.-..n~\.o: - Mas não põdc fnzêl-o. 
O Sn. PEnEIRA DA. S~LVA :-Admit.tir-se o prin

cipio do honrado membro equivaleria n dccln
rar-so nullo tudo. quanto se tem feito. (Apoia-

. . " ) ' .. 
au.torisações, alcunho.das injustruncnt'.:' do dolegn
çõe~. mais ou menos liberdndo, mnior ou menor 
extensão, maior ou menor latitude, conformo o 
tom julgado conveniente o corpo legislativo. 

Mas o · honrado doputudo pareceu me;;mo nd
mittir, no correr do sou discu1·so, este principio : 
o que lhe pareceu ~t~t~ntndo !oi ma1s porque so 
tratava de uma re\'lsao de Cl'lmes, do uma ques
tão penal. . . . . . .· 

Eu · não vejo, admittido o principio das auto
l'isações, aonde está o limite dellns senão 1m con., 
vcniencia. que enxer~a o corpo legislativo. Pensar 
que se podo udmitt1r a concessão de uma parte, 

. ó ser arr~stado a confessar quo se pôde admittil" 
a · con_cessao do .. todo .. E mesmc;J porq~~. é que a 
mater. Ia penal deve ser excepcional? Não é tão 
importante em :uma sociedade bem organisada, 
·em uma assoCiaç~o normal, . ? direito de propri2-

s~ deu ao governo . ~ auto~isa.çiio ~e ?rga.nisar o 
p.ocesso, e da deCidir assun dos dueitos de ~ro
priedade do cidadão? Aonde e.~tâ. a limitaçuo sobra · 
ma terias enacs? ·E me m a r · · -
está a lei de terras de 1850, e mesmo o codigo 
commercial, . q~e alitorisão o govemo a impôr 
penas. de pnsao. nos casos que no regulamento 
entender? · 

Disse-se que a constituição quer que haja uma 
lei antnrior ; mas o acto do governo, a sua de
liberação, fica sendo resultado de uma lei an
terior a ·respeito do crime o pmuilidade porqlic 
e;;sa lei .é a que autorisa o. go'Oerno a' fazer a. 

· reforma. · . .· · · 
Aonde está, pois, o grande attcntàdo :i con-

stituição? · 
. osçnmos agora es ns a urns, ·~ entremos em 

co. nsiderações mais miudas, ocompanliando sempre 
. o digr.o deputado n:a ord~m dns ide as contidas · 
no seu discurso. . · . . 

um cs ouro . para a cnmara, tsse clle, e 
para o goYcrno esta nuto1•isnçi\o ; mostra quo a 
camnt"a, qu~ . ~ez o codigo .crinlinnl,· ·o, codigó do 
processo cnmmnl, e o codlgo commerctnl, vai em 

ecu encta, JU gan o-so m 111 1 1 a a para azer a 
rçformil. dos attigos de (tUCrrn da nmu~da. 

Meu Deus 1 Que asserçoes I Poís o codigo cl:i
minal, o do. processo e o ~o cómincrcio estão 
!H\ mesma lmhn quo os art1gos do guerra? Do 
quo se trata nestes . artigos, Senhores? De. fixar 
as obrigações dos commandn.ntcs, officiacs o mn
dnhciros, c mais prnçns n bordo dos navios de 
gucrrn, uiio em terra; do marcar . a disciplina. 
de bordo ; de numerar os casos 011 fnltas graves 
ou lcYos dos l10mens embarcados; ó uma ques-
ti'io toda excepcional, mnis propriu dos homens 

x Imo, . e 1 a :; q 10 s camaras 
legislativas, 'l'rnta.;se do snbcr se o inferior deve, 
c como .devo fazer a r.ontinencia parn proYa do 
respeito ao. commnntlante, como . acve obedecer 

. t . o l -
ondilho1 etc., etc. A cnmnrn conscienciosamento 
uódo. tratar d(lstas q~estões .por .miudo? Em quo 
lhe o desdouro autorisnr o go\·orno n fazer este 
tt·abalho, quando para garantia dos · officiecs o 
prn..:ns cstabolcce-so qne a penalidade não seja 
limiar, o quando 110.ra .. garo.ntia sua exige-se que 
na proxima sessi\o . do corpo legislativo lho seja 
presente o tmbalho para ulterior npJ.>rovaçiio sua? 
l:)im, são esles os termos do nrt1go additivo: 
autorisa a fazer, o . feito, que. venha no core_o le
gislativo receber n appro\'ação ou roprovnçno. 

Diz-se: . l1t mas manda·se ·pôr lo~o em execução, 
antes des~a . final approvnçno. >> Senhores;. ó isto 
com fnndnttmnto, porque no intcrvallo das sessões 
faz . o governo o trabalho, 1~nl ? poderá ter a~a
bado submette-o no COI"po leg1slnttvo, que so rc:uno 
em . Maio futuro; se o col:po. lcgi.;lutivo não o 
approvn, fica do nenhum efft~1to; se o nchn re
formavel, refoi'tíla-o logo; e so o nchn bom, ap-

E foi assim, senhorns, quo em 1851 se prati
t'ou em França com lf!gislnçuo idnntica: ni'io Jorão 
as cnmaras. que coditlc1\rão as lois do disciplina 
dn mllrinha: foi o .. ministro ros(lectivo : foi o · 
SI'. Ohaweloup Lanbnt, quo orgumsou ó mnndou 
cxeoutnr um novo codigo · para a armada fran.
cezn, reformando o mo1horando · as disposições · 
anteriores. · 
· . « Ha . desdouro para o governo ficeitãr ó cum
prir tnes autorisações; ». disse o nobre deputado. 
Mas então rocahe mesmo esta pecha no illustre 
membro, porque quando ministro acoitou uma au-
torisução.... · · 
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o Sn. Z.!.CIIAitÚS :-Esta vá cóncédida, usei dello.. 
O Sn. Pr:nEmA J>A SILVA :-'-Niio devia usar, t~nra 

· - lmrmonisar seus feitos pelas suus palnvtas de hoje~ 
Havia desdouroparn o ministro qne não apoi.n este 
systemal 

O Sn. PEREIRA n ,l SILVA :-E' .o . rigor dos seus 
principias de hoje applicado aos seus uc_tos con~o 
ministro uc foi · o di n-o mais c se .o mintstro nuo 
usou só da aütorisnçuo, foi mesmo nlém? 

Sim, senho1·os, o nobre deputado foi além dn nu~ 
torisliçüo, pnra se defender sen·io-se dos tern~os 
do decreto de 181;:;, nssignndo . pelo Sr. vts~ 
conde do Albuquerque~ pelo qnnl npcnns submct.tou 
t\, approm<;no do corpo legislati"o n segunda parto 
do tWti~o de penalidade ticerca do corpo de itnpc
íiaes 1\Ultinhciros, em que modifica os artigos de 
guerra, o niio n primcim parte, em cptc .. os 
applira intcgralmcnto : ora, . o nol)rc <lüputado 
lUio tendo feito em lôtl3 mais do que npplic.ar ao 
batalhüo 11aval os nrti..,.os de acrra uan<lo em-
b3rcn;lo c o rcgnlnmcnto m'litar quando . em te~·ra, 
entende •jno n:io tinha· que submettcr esta delibe
rarão ~\ appro,·nrão do corpo lcgishttivo. 

~cnhot·e~ crear un n. le •i l:\ ~:lo nova cnal ou 
npplic:u- a facto nnn) uma pena jti existente, nms 
para outros ohjodos, é. a . mesnlissinm consa~ 
(Al>oirtd(IS.) Tanto as~im é que nos mesmo.,; tcnnus 
em c uc o ·nolmnk mtntlo te\'c à nator' a••ào tove-a 
em 1~1~ o Sr. visl~ondo de Ita~oi'n.hy, quundo mi
nistro da marinhn, àcerca do corpo de impcrirtcs ma• 

·1·inhciros. Mas o •Jne fez.o Sr. visconde dcltaburahy, 
i!JduhH:wclmento uma das m:li~ pürn:; tl verda
deiras .noli\bilidnt.lcs dü nosso paiz? Estabd~ceu 110 

· nrt. 77 do seu re~tilamJnto de 2 de .Tunho do 1813 :l 
npplicn•;iio pnra esto corpo dos artigos do lei, tnl 
qual como o nobro dcputt\do rio ~ou regt~li\ln~n~o 

·. do corpo nnvnl : ns palnnas dos uons nrttgos l:'tiO 

ideaticns, Mas o Sto.. visconde do ltaborn.by ::mjcit.ol\ 
este artigo ú uppro; :t(iiià do r.orp0 legi ... lntivo, todo 
inteiro 1 ~o .:n ·· ' ' · · ~· · · ' · · 

<( Hei por bem, etc., excepto os arts. 1.7 <.1 77; On· 
gunnio n:\9 forem appro\•ados pela asscmhlt•a. gcrlll 
logisln th·.::· ,, _ . · . · . . 

riuht:?h·os fiêuo snj~iia~ ús disposições do regimento 
provisiont\1 o nrUgos uc glwl:m ua Ül'llHHln, de. IJ 

E o l1ol.lrc ucputn.do nito imit.óu o exemplo do snll 
· · mltQce:;sol' : usou da nutorisnçi'io, npczur do ser . 

lwjo (losdouro pttm o ~o-vemo acoitur-se nutori
sat;õcs semelhantes, e fül nhhn, porqtto ni\o tcmlo-n. 

. paro. penalidade, fixou-a o mnndoü·i~ executar Se in 
a snul)lclter ti nppro\'açuo do co1·po lcgish\tivo. 

O Sn. ZAcnAmAs d1\ um npartc. 
O Sn. Pmmm.\. DA Sn,vA :-Mas, senhores, isto 

nu o ó parn nccusar o digno depu tudo ; ó pura com
bater suas pn.ln\'l'nS de hoje cotü seus netos e 
exemplos do lwutom ; ó pum 1)loHwr . com cllo 
com as suas . ~roprin.s tl.rmas; ó pura ~lcsurmn-lo 
quAndo ello tno aspurmnento maltratou a com
missão por offcrccer este artigo additiYo. 

Para mim, senhores, não ha tlesuouro nem pnra 
a cmnnra, ne.m pnra o gove~·no, So hn convcnienlliii, 

dclla. 
O nobr.e deputado, combatendo a nutorisnÇtio, 

oxelnmotl que u clnsso da marinha. não tiHlw. url1g, 
YC:; nn. cnuuua pnru a defender contra os ta medida, 
o que cllo ao nwsmo Rt·ótosi.ü.va contrn. enn., crn 
dofosa dos interesses o t.ireitos dos olll.cincs da tna
rinhn, cuj1~ punição so queria entregar no nrbitrio 
do governo. . · . 
· A classe do mnrinha, senhores; so não tem nn. 
camnra temvorul'in um representante sabido do seu . 
seio, o que o de lamentar, o o qu,o ou sinto proft~n
damento porquo o:;su falta nos tm1. luzes pt·ofisslO· 
naes m~to impol'ttmtes, tom todnvin nosLt\ cnmnra 

. . 

muitos defei1sorcs (apoia~os)~ muitos amigos para 
defelldcr seus ditei tos. O éorpo legislativo lhe. tem 
dado sempre pmvns de consideração ~os sou~ ~·ele-
vantcs serviços e de apreço a seus membros. ,· · · 

Na nctualidadc a voz que se quer proclamaL~ de- . 
fcnsora. é ·lhe autos infensa; orque. o ue nós que-
1·emos c acn ar com utno. ·. egts açao . tu· ara e 
crnel que pesa sobro a classe do marinha, e a op
posiçüo que vós fnzcis a esta. medida tem po~ re
snltntlo dcb:ar continua1· osso su licio , essa 
pena 1 a c a roz los ar tgos · o guerra. . · 

Emconclusiio, senhores, o artigo additivo não 
se·ndo i.nfringentc da constituição, sendo mttíto con
veniente no serviço publico, sendo uma satisfação 
a necessidades t·eclamadas urgentemente pela nossa 
muti.n!w, cu penso que a cn.muro. de\'ú approva-Io. 

A discussão desta mntel'ia ·fica adiada pelR. 
hora. 

.SEGUNDA I?AR.TE D,\ ORDE:\t DO DIA 

l'IWCESSO DO Sit. DEl.'UT..I.DO l'.-\C('A 

ConHnúa a discnssiio do J)!lTCCC'r das cmmnissõcs 
renlli•las de constituição e JHSti<;a criminal sobre o 
n·ocesso do Sr. de u tudo Pncca. 
. o S1·- :Firmino: - .Sr. prcsidcntc, opponho· 

nm nn p:wecer lla:; ilh;strcs com missões de ctlnsti
tuiçii<i e poder<•s c <le justic,:acrimlnal, por cntc:ülcr · 

~· ' ~- . - . ·.• . 
nosso direito l'nústitncional, consequcnd~ .Iogica 
tht cxposiçiio dn mOtiYr.s quo .n.s precede i cu ninllà 
o cmnhnto por lno purcecrcm improcctloutes cssl!~ 
inoth·os. · · · · 

·chm1mdns n cnl\ncinr scn juizo :kercn dó unl. 
. processado intentado no Mro commum conirn uiu 
membro dt•st~\ cnsn, tctH10 em vh;tn o dis~osto no 
nrt. ~8 da coüstituiç:io, cstn.lJelccôriio as tllusttcs 
conll}lisslies umt\ questão l?l"climin~r; tratt\riio do 
averiguar .so lhes compeilfl oxll.t:llnnr o processo 
~ob o P•.m.t~) dt' vista jnritlico,l.lO h1tuito du cmmciar 

nat.tU'(•za cio doJictó. Ues<Jlvida n1lirm~t-ivmnC'JltO 
C:.'t:\ qttc:;tilo, _llnnl:t,;:\l'ào G }:li"OU\lllcill, uiscol·t._!itrii:o 
delln na chNs~flcnc;ao do dcllcto, o illl conclusuo do 

;, ... · .. . . . -
lllClll'$0 O llCCUSlHlO. 

Dnutlo t\ lfÜe~tiío p1·eliminnr soln~:iio intcirnnHJüto 
diwr~n du 11ne lhe der:lo _ns illu:st.rcs_ conunissões; 
julgo-mo di~pe11sndo do <Htlmt· ua n.prccinçiio da 
scgnnlln pnrlo do ptu·(•cer. !llinbn tnrdt~ ó portanto 
mnlto limitn.dt\: · 11iio tenho do entrnr uo vui3to 
cttmpo das npr~dnc;ut's jarhlicns do\'1\S[,:auo Nn todn. 
n su~ exten:;t1•! por nl:~u11s <lo mtnts prc~lcco:;~orcs 
nn h·1bunn; elw. so resumo na emtncm~:.no dos mo
tivo" quo tiHl induzin1ü a arrcdnNno . da opiniiio 
tias commissi)es túauifcstntla na primcim pnrtt.i do 
parecc1·. 

Pri;icipiaroi por sintJ.>lificm~ a qucstüo. E' o meio 
de a rcsolvor com mats .facilidade c acerto. A cn.
mnra dos Srs. tlopntn.dos, quando tem do conceder 

· ott nct~;nr nutorisnção pnrn n coutiuuação do pro
cóSso n:ücntada contra nlgtt11s · do seus mcm.bros, 
decido como corporação judich\l ou como cor·porá
çii.o politicu.? Eü;·nhi n uestii.o como Cll n consi-

- f • I • • • , ' 
seus dovitlos termos. 

Qunndo so t.rntn. do reconhecer a osphera do ncti· 
vidado IogitilM. do um direito, nssignulnr o ponto 
ondo olle começa o oudo acaba; é condição do Yor· 
dndo na consequencin remontl\r t'L s·1a O!'igom, óxa
minar sou fundamento, porguntur-lhe qunes ns 
razões do sua oxistoMin; ·. . · 
. Um rapidocxnmo das principnes t\ttribuições dos 
poderes politicos, co1rio os defino. n c.oustitniçfio; 
b~sht para nos mi~istrn1· os esclarecimontos pre
ctsos. 

A cnmnrn dos deputados occupn um dos '{Jontos 
cnlminantos dn situação politiclL tal como a consti· 
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tue o nosso payto fu·adamental .. Dei.ün lado,pdrém, vivas da cnmara (apoiado~); . s.rredândo de . seu 
está collocailo o poder. executivo com seus grandes · sçio algum .de. aeus membros (apoi<ldos), um~t 

• meios de · acção por via df!, nomeação dos funccio- vmgança exerc1da cont~a um deputado pelo facto 
narios Inthlicosj pelo emprego da .i'e)ldá, pela. di.rec- . de ser deputado . · (apooados) uma ·vingança. pro-
ção da.lorc;a., pelos seus pontos de contacto com vocada. pel~ modo por que elle usou da · liber.; 
o pod.e:r moderador, pelo uso das attribuic;ões elll- qade da tnbuna, e que embora indire~tamente 

--~fim~-J;q~u~e'--'m~a~isS!.·.,.!dgi~re~cf!'t~am~e~n~teSLA.;fa~lu.l .... ão"'--':à..,syp~a~i~x .... õ'C<es..__..bfU·o,~--Q---t--JN~. a. attent~ · Gontra . o . grande principio da 
más. do ·coração humano. De outro lado o poder 1nviolabilidade . da~ opiniões. {Apoiados_.) · · · 
judicial occultando;. sob apparente modcstia, poi~ A camara · póde 1r · buscar os elementos de sua 
sõ lhe cumpre a.pplicar a le1 aos casos occorrentes convicção a toda a parte,- ·nã:o ~rei~ · que neste . 
talvez a for .a mais viva do. - :e 
sul!. d1spos1~iio a fortuna, a liberdade, a honra c a 
vidado cidadão. . · · . 

Poder do opinii.l.o, fuÍldado ·na opinião, vivénclo 
pela opinião, a camara dos deputados, embora sem 
aquellcs meios de acção que são a forÇa principal 
dos outros poderes, é todavia destinada., pelo col\
tacto im1nediato da soberania da nação, de que {; a 
delegação mai!:l \>roxima, a exerc-er sobre o rcgimen 
da sociedade ilhmitada influencia. Por ·via âa lei 
parã qüal concorre, por via dG. nccusnçõ:o uosmi~ 
nistro~ de estado, da decretação dos impostos im~ 

· possível sem a sua iniciativa elo dh-cito da cen-
.sut·a c co exame, c a po e ançar a perturbação no 
seio dos outros poderes. . · . . 

No uso destas prcrogativas tem int~itns vezes 
de excitar contra si inimizades tcrrívois raudes 
o \os. 1 er n o a r1 una, n u1nçn n pcln 
inviolnhilidauc das opiniões, é uma ~ranuc forc,;a c 
nm grnndo perigo. So clla ó precisa a vida rcgn\n.r 
do sy ... tcma representativo; cum t·c tornal-a l'cal · 

n tca, c c n•a, aux1 tar c nao cn orpcccr a sua 
acçii.o. 

Et•n, port.nnto, ittdispcnsavel para qlw a in:,;ti
t.uiçí\o pol~~icu. da cntnartl. dos dc}1utn.dos, fos~c com- . 
pletn, pertc1ta, quanto ao:; fins de sn.a crcn~,;.ao, <lu.c . 
n constituição lhe dósso os el~m.entos neccssar10s 
do vida, era preciso .jotal-t\ de um meio de ac~:. tlo, 
uma .força com que cll~ pudes:;e rcl>cllir. qualqu~r . 
offensa, rcsguardat•sua mdepondcncta do. mfJucnc1a 
imlobita de um poder estranho. 

Esse ineio · uo ncçüo, essa força, meus . scnlto· 
:res, consisto nQ. Q lica UO dns . tlis osi Ões d(lS 
nr s. · c. a cons 1 u1çno .. o HnpvrJo, . em vir
tudo c.lns quncs n. camarn dos . deputados pôdo 
conceder ou negar autorisat;iio pnra n prisão do 
nlg\\ül do seus membros, ou nrn. a conUnun ~ão 

processo m cn .n{ o con ra c os no 
mum. . · 

A necossidndo desta nutorisnçiio ó do tal modo 
conuiçiio essencial da íórma representntivn, . q:u.ú 

. llllll\ niio pódó ser r.oncedidn sem (\ ou trn. 
{Apoiados.) . E' por isso que vós a cncontrnl'cis 
cut · toda n · parto. como . uma grnndo prcrogntiva 
pnrlnmelttar, consagrada em todas as-'cOtlstitut
ções corno umn condição dn indepénllencia tlo 
um poder político, . som}Jl'e n mc:;mn nn a:mu. cs
soncla, .com uma ou outro. · difl'eren~·n apenas 
quanto no tompc ou no modo. . 

So é esta. a origem do direito, so clln ó essen
cialmente ~olitica., dútonninnda por motivos do 
orqom· . pohtica, roquor a Iogica que o dircit.o · 
tlprosento na. applicnçiio o caracter da sua ori
gopl, · não se trnnsvie dos fins pnm quo foi. .insti
tuído (apoicuios), seja reg~llndo pelos motivos que 
1he derào nascimento. (Apoiados.) . . ·· · . ~ 

O Sn. Rximmo DE ANDn . 

. ..-~ O SR. Frn4\nNo :-E pois quando, . depois do 
pronunciado nlgum ·deputado, o juiz d:i. conta ú. 

· cnmara, .o que a estit. cumpre frt.zor po.ra decidir 
so o processo dove . ou . niio continuar? Primeiro 
qne . tudo cumpro· lhe formar uma convicção, mas 
:Unnca ·como a formiio. juizes, segundo o nllegado 

. o vrovndo, a convicção da culpabilidade do aocu
saao e da natureza do delicto; luas out.rn muito 
diversa, a · convlcçüo dus rnzõos politicns quo 
del'ito cansa ao process9. Cumprc~lho exnminar 
com todo o osmet•o se a acet\saçuo revela um 
fim . maligno no intuito do dosfo:lcar ns forças . 

TOliO 2. .. 

ao processo, exa!Ilinan~o~o na. subs~ancia . e .naS 
formulas, se nss1m o JUlgar convemente; . e fóra · 
do processo, para ·vir no conhecimento d.os . fins · 
occultos que o podem ter niotivado. (Apoiados.) 

Quando ·a camara decida , afinal que o processo 
. continue, . importa a declaração seguinte: a accu
sação não.te~ ~aructer polit~co, sigão~.se os t!lr~o_s, 
o poder JUdtctal estabelecido pela constltU1çao ; 
patl\ . tohlar conhecimento do de1icto que cumpra / 
o seu dever. ( Apbiados ) Eis-abi o que exigem ..._; 
~r origem e a natureza do .direito ue ella 
entã e. c · · tos 
da Imprensa, assim formula a mesma opinião : 
c( A autorisação niio importa · a nppro\·ação do 
processo ou accusnção. · A. · . c amara não ·enuncia 

· sua i ·-o 1 • 1 • • 

nns que nilo existe motivo político para se oppür 
no processo. >> Lafcrricrc, Curso de Direito . Pu
blico c Adlninistrativo~ cxptime·so do módo se- · 

uintc: « A assemb 1Í n · · ·· · •· • 
a nccusaçãú como co~'po politt~o e . niio como 

co,·po judicial, ~ara sal.ier sómcnte se devo s\'lr 
suspenso o pri\'1legio . da inviolabilidade .. ,, . 

Reconheço. Sr. presidente, quo contra esta dou
trii.la se · levanta uma obiecçiio fortíssima. Sou 
o primeiro a rcconhecêl·o.- Elln abalou por algum 
tempo minha~ convicções, mns niio cónscguio 
múdal-as. Como . pois diz o pn1·cccr dns comníis
sõcs, reconhecendo que houve no processo erro 
o.u. capri~ho dn Juiz, .indcpcnd~n~c de moti\'O. po~ 
httco, httO vos JUlgats com du:clto do rcduzn a · 
seu -.·c da i· · . · . llla---i-~8\i'íH-lOlJ-----
incxncta o cxnge:rada 'I .Niit> tondcs n obriga<;ito · 
'do zolnt n. d'ignitlnde · <la c amam, do proteger · 
cada um do seus membros? · 
· Concl!llidt\ a · h · · · · 

o o.rgumc:ita,~iio,. considlll·o nnto:> do tudo (lUO a 
qucstiio ni'i.o o do dignidade, mos do indepcn• 
dllnl'ia. Outros suo o::~ meios o muito divor . .;os 
quo n boni dn sustNttação dn dignidade do pnr.; 
lamento rcconhcco o sy$tcmn · rcprescntntivo, ~.:>
znndo C!ll alguns paizcs il.s . <lamarns do direito 
de chamar à sua barra. aquelles quo as offen- . 
dum. A dignidade da camnra não pódc ser offen:
dido. pelo mt>io n quo so referem l\s commisues. 
· A prerogntivn parlamentar sobre cuja cxtcnsiio 

· so dtscuto nii.o · tom por .fim a protecção do itl· 
dividuo, mas n. independoncin. do J;>Odol' . . A pro
tecçiio . llO ·deputado foi pelO. constituiÇão espe
cialmente . ntt.ondida. quando lhe conceleü um fôro 

· privilegiado, n garnntin do um bom julgamento, 
· dando-lho por juizes os membros da cotpoi·nção 

mais distincta. do paiz por sua alta posição,· 
snns lttzes, sow; .serviços nn. gcrencia dos publb 

• cos ncgocios, p·cta natttreza o eleva~ão de . sua 
missão. (Apoiados.) · 

o.o, nno o nn escon ança. o po er ju i
cial, no rocoio do seus erros · o ctlprichos, que 
se funda prerogntiva da camara con~a~rada no 
ul't 28 da constituição. (Apoiados.) So fosso pre
cisa a superintendencin do pocler parlamentar no 
processo do. formação da c:ulpn, devia ser o~ton· 
sivn a todos os casos, qttnndo se tratasse dos 
dcmnis cidadãos que fossem . vJ.ctimas dos uwsmQs 
erros o caprichos. (Apoiados.) · · . ·· · · 

Nem me pnr.ece 'que osso. · S\tpel'intendoqcio. 
posso. ser considemda, em relação no doputa4o, 
como um reforço, um complemento · nécessano, 
indi:::pimsav6l no principio da indapondencio. do 

10 
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poder. Se clla fosse . uma necessidade do sys
tcma, ~ós a cncontJ•ntiall!os consagrada em outt:as 
legislações; ou recónhectda a menos pela jul'JS· 
prndencia. constitucional de outros paizes. Mas 
não acontece assim. 

Pela · carta franceza e pel~ constituição que 
· 1torisa iio ·era anterior ao ro-

· cesso. ,, Em Inglaterra, · dii Blnc ·stone, o prm- · 
cipal privileCTiO do parlamento nestes casos, se nllo 
iJ umco, pã'rece · ser o direito .. de ser informado 
: · i'isão ou detenção de . seus 
membros, assim como dos mó t\"Os essa pnsao 
ou detenção •.. )) · . · · · ·. · · .· • 
. Ainda mais, senhores, a: objccção do pnrcccr das 
cómmissões á doutrina que sustento. não · póde 

· ser attcndida em face do nrt. 28 da constituição. · 
Requer a logica. que, admittida n intelligencia 

dó pni·cct'r, sigilo-so todns as conscqucncias que . 
este deduz até ·ás suas conclusões finam~. ( Apoíli- . 
dos.) So a camarn póde tomar conhecimento dós 
neto;; do juiz por motivos de ordem jurídica póde 
alterar a pronuncia. · · · 
· · uc determina o ·art.i o jil citado? « Se 

a considero n cxprcasuo o a Inn açt~o · · · 
O Sn. FIGVt~uü . lJi:: 1\lt::LLO: - Nilo é sacra

mental. · 
O n. 

ta~. . . . . . . . 
Combnte';l~~c a doutrin~ op~osta á do parecer 

como restr1chvn dn conshtmçuo. O nobre depu
tado pcl~ pro.-inein dn Bahia, .que e_ncar~)U a qucs
tiio · debnt~o deste ponto de Ylsta, ·1l1Ud10-so com
pletm·nentc. N'iio queremos nem tnais nem menos 
do que quer nconstitulç.iio; não a ampliamos nem . 
l'estringhnos; nós · a queremos no seu espiritó c na 
sua formult\. A opimiio do narecer pelo contrario . 
n:'io se pódo conter no:; . llmites aa expressiio 
consUhtcional. St\h6 dell~ porque· niio pódo caber 
nella. 

.Dizia-nos nnte-hontmn o nobre deputado pela 
provincin de Minas Getl\es, 4uo ó rnoJ1l1.1ro da 

. coirtmissiio de 'ustiça criminal; c ncnbn <le tope~ 
til-o o no rE.' epn n< o po · c . , . • • 
}ayras da constituição «decidirá se dove co!ltinunr 
o pl'Occsso, )) ni'io siio sncran.te~tt:ús, ü foi buscar 
a prova ao ar~. ~ da coJ?:;tl~t~çuo, . (}tte confere . 
t't camara a pr1vatlva nttt·1bm~uo do decretar quo 
tem lugar a nccusaç:1o dos ministros do estado, 
c nada· ordena quanto O. clnssificaçiio do dl'licto, 
entrl'tnnto 9-ue a lt'li de 15 de · Outubro · de 1827 
lho dl\ o d1reito do o classificar. · · · 

Não concebo, Sr .. prl\sident.ó, como se ptHlo de
cretar uma accl\sl\çii.o sem se designar o crime · 

. em quo elln assenta. (Apoiados.) Fôra isso ab
surdo, e o absurdo · não pó de ser comprehendido 
na lei, está íóra. .de todas as suas preYi~ões. 
(Apoiados.) · 

As coinmissõos de constitüiçi'io c poderes e de · 
justiça criminal procun\rão corroborar n doutrina 
que deduzirão do nrt. 2$ da constituição com as 
disposições . da lei regulamentar do F1 de Outu-' 
bro de lt-27, que determina o modo dõ proceder 
na ccre .açao a accusaçao · g · · 
nistros e dos conselheiros do estado. Esta 

,gumentaçi'io . me parece pouco procedente. 
Entre a for'inaçi\o da culpado deputado e a decrc-. 

tação da l'\Ccusnção de um ministro ou conselheiro 
de estado não ha analogia possivel. Tudo é diverso 
e inteiramente distincto. 

E' a mesma constituição que se incumbe'de fazer · 
a distincçiio. . · . · . 

Das palavras do art. 28: << So algum deputado 
{Q1· p1•onunciado; n su conclue quo a · formação da 
culpa do deputado tem lugar no fóro con1mum. O 
art. 38 incumbe a esta camara a decrotaçi\o da 

accusação dos ministros de · é-;tado, e o àrt . . 48 
. ordena que n.o juizo dos crimes, cuja accusaçao 
ntlo pertence d cama,·a dos deputados, accusará o · 
procurador da co1·qa e soberama nacional. · 

Não ha. portanto. ponto algum de contactl) ·entre 
hypotheses tão diversas. Do modo de processar a 
decretação da accusação ni'io se pôde inferir a mais 
cve m ucçao quan o ao mo · · a 

deverá proceder quando tiver e decidir sobre a 
continuação do processo em que fõr pronunciad() 

. algum de .s~us membros~ · · · · · 
. egts açao po 1 .. • • 
art. 170 do codigo do processo criminal manda ap-
plicar aos c limes de responsabilidade dos membros 
.de ambas as cnmaras o processo da lei .de 15 de 
Outubro de 1827, mas. sómente depois do decidida 
pela respectiva · camnra a continu~çi\o do processo 

· mstauraao no fóro .commum; ale1 do 14 de Junho I 
de 1813 manda applical-o ao · julgamento dos cri- \ 
rilcs individuaes. · 

Das disposições citadus é possivel tirar as illa
çõcs que constão tlo parccet '! Não, de corto. 

. A a · licaçiio da M .do 1827 pl'incipia quando 'á 
tem cessa o o n a m ervcnçao , 
clla j1i tem decidido gue continue o processo por 
crime <lc responsabihdade ou . individual contra 
ai<Tum de seus membroi!. Antes dessa deciaiio tudo 
e 1s ntc o; lU\O se po e, pots, . . · • 
tui~iio, firmnl' a intelligcncül do ntt. 28, ,Pela lei do 
Hl2i. Se n'> suas disposições nil.ó combmassem, a 
lei ú uc uevi_a ser entendida pela coustituição. 

no c posstvc cone mr reg · · . · 
amplidão do direito da c amara quando decreta a 
accusaçiio dos ministros . o conselheiros de .es.· 
tado, pata dcte1·miriar a medida do. direito q_uo 
lhe compete exercer . na l1ypotheso ·em discüsSüo; . 
(...t~oiados;) · · ·· · . . . . . 

:Senhores. o. processo da dccrctaçiio da accusnçiio 
· por via da cnmnra nõo . ó mais do 9-uo um complexo 
ae diligencias para o fim ue colhj5'ir ns proyas do 
ddicto c fil'mar n conYicçiio dnjushça da nccusação 
quo tom de proscguir perttnto o senado. . 
. . Tutlo nelfe é excepcional. nlhc!o . das formulas 
COÜ JCCl a~; O accus , t~ ~llUl !!UG 
precedo o JUlgnin~nto. A mngcstado dn lct offcndtda 
por quem tom espcciRhnonto por missão fazer oxo· 
cutnr a lei, a posição cminonto dos indiciados no 
ct·uüe, o i:amo o um po r, n-dc-crcnjt~n"'n..rd..,.o<----
n accusaçiio, o nccus~ndo oUn mesma, tudo cxi~ia 
rogrns, normas especlnos,_,!lUt? niio podem serv.n, 
nem do nrgumc.nto t\ opinl!\o dn~:t illustrcs comnus-
sões, nem pnrn provar, como alguns querem, quo 
n cnmui·n tcm,Po~nria ó tambcm em algumns hypo· 
thei:lo;; poder JUdléH11. · · · · 

Diz-se quo o neto final dn decrotaçiio õ uran pro
nunch\ em forma, entretanto notai a especialidade; 
a camnm indica sómcnto o delicto,os cffcito:;juri· 
dicos; ó o ministro a quem se rcmotte um nutogra
pho, qu~ os deduz eN fo.có da. lei do processo, e os 
faz rcuhzat'. · · · . 

Pela natureza de suas attribuições, süa origem, 
sua dunlçfio; n camara dos Srs. deputados niio póde 
ser det;thu:ula üs funcções judicinos; Representante 
da opinião, dovondo ncompanhal"a em suas varia
das modificn~~ões, podel' de ncção o de luta, fallo
com-lho as condiçõe~ necessal'ins de um bom jul~ 
gudor. 

ncararo1 a1 . . 
outro ponto de vista, do antagonismo entre as exi
Rericins políticas que se modificao segundo as cir-
cumstnncias, o a iiidole e natureza da fôrma judi
cial da decl.s.ii('. como. co:1seqnoncia da prova dos 
autos, isto sempre, invariavelmente; porque é esGa 
ll cqn~Ução do poder, o tnerito e a g!lrrmtia de suas 
dec1sões. . . · · . 

O poder judicinl é. o antipuda do atbitrario. Se a 
camara não pódo julga\• senão como juiz, ndstricta 

· á prova dos nutos, nem sempre podorá. res~~ard~r · 
r ,Pl'incipio de sua independencia da inuuonCia 
ilhcita de um podor estranho. (Apoiados;) Se de~ . 
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:v esse próc~der C!)IÍ:lO juiz nã_o pode!il~ em. circum
stancia alguma., quando o crune estivesse pr~>V~do, 
ordenar. anão co1_1tinu~ção do p:ocesso._(Apo~ados .) o perigO desta âoutrma e _evldente. E' facll con
ceber ciicumstancias da mais alta im:eortan~in e 
·gravidade, so~ c~ja .P~essão à ca.mara n~o poderia 

elle, quo um juiz municipal pronuncia. porque o 
deve fazer., porque existem provas nos autos. Inter
posto o recurso para ·o juiz de direito este pódo. 
ilespronunciar, e ninguem tem o direito de J]le 
tomar contas, porque não ha recurso de recurso. 

Deixo .a apreciação deste argumento á conscien-
cia da camara. . · 

O Sn. FIGbEiiu I)E MELLO : - Refute~o se puder. 
O Sn. imMI~O :..:.... Está re!utadô por si mesmo. 

O juiz n~o póde commctter injustiças, porque ao 
h mem ente moral não é licito fazer seniió a uillo 
que deve fazer. (Apoiados.) e cxisttão no pro
cesso provas para a .Pronuncia, como a hypothese o 
.a.dmittc, estava intc1ramente fórada acvilo jurisdic
donal do 'uiz do recurso o refomml-~. Kfio se ôdc 
comtncttcr o mnl somcntcnorquo nuo 111. qacm o . 
corrija. (Apoiaclos.) Do abuso não se pódc deduzir 
um direito.· · 

Em uauto o nobre de · utedo pela provincia de 
crnmn nco pr?curayn com a ~r._por es c mor o . 

uma conscquencu\ log1ca das opmwcs que. st~stcn
tão o parecer, o nobre dcputnuo pela provmcm de 
Minn.s-Gcracs tr.ilhavn outro caminho, defendendo 

- o parecer om nome do dogtnil. . da igualdade do 
· cidndiio perante a lel, dos priücipios de jusiir;n 

. . supplmit.ados por convcnicnctns politica~. · 
· ,.,- O nobre deputado pela provin~in de ~linns-Gm:·!l~S 

h·açou um quadro lugubro du. unpumdndc do cn
mc o de suas tristes consequcncins. Disse-nos qu~, 
se a eamara. se decidisse c111 nmtcria do t.nnta gra
vidade, uando se trata de punit· dclin~u:!ntc::;, 
por cons1 craçoe~ po 1 1ca.s, . 1 -. 
rocl!io de dolinquir contando com .. n~ nffJições da 

... camarn; a segurança individu.ll estremeceria, c a 
inviola.bilidado parlament-ar toruar-sc-h_ia n sah·n-
guar n l o crmte. con . t c "' 
do uma causa da cxagertlçiio e um principio. 

Quando a constituiçiio cou(ero ao pnrlruucnto tiio 
importante prerógat.iva, a confia no pmdento nr
bitrio o illustntdo criterio do seus membros (apoia
dos) ; não lho coníere üill direito para abusar uúllo, 
mas para sor exercido, como todos os direitos, 

·. segundo . · os principios do justo c · do honesto, 
(Apoiaclos). 

O uso desse direito está sujeito. a muitos corrc
cti·vos, dentro e fóra das camárns ; (1, intelligcncin :i. 
probidade, á responsabilidade motnl, quo cresce 
tànto mais qua.nto mais se olevão a::; posições dos 
representantes da nação, t\ pressão dâ opinião 

· pn.blicd que ntío póde deixar do repcllir à contplici· 
\ dado do crime .. {Apoiados.) . 
'- ~ois ,que I A consti,tuição quo co~fiil. d? corpo 

lcgtslat1vo o fnzer a lm, . ossa expressao mms pnra 
c elevada da soboraz1in, que lhe confin os thesoni·os 
da nação, seu sangue seu territol'io, poderia l'ê· 
ceun-se o uso que e e z . • -
gativa? ( ApQ·iados.) . . . , 

Mas diz-se-quando so~ulga como Jtuz, docli:le,so 
segundo juramento prestado1 ·e quando por consi· 
doraçõel'l politic_as t\ dec!süo e pautada por _!lffeições 
ó odios. Eis alu o dofmto da argumeutaçttO. Oou" 
siderações politicns nii.o são od10s nem a!leições 
políticas. . . · 

E' uma fatalidade para o pniz e pari\ t.otlus as 
opiuiõos que nós ho~~~s pol~ticos procu!.emos poL'
suadir-nos que a rollgu~o ,do ~,uramento no.o .obnftuO 
tanto o politlco como o JUlZ, ~m todus us s1tuaço.es 
da vida. o bonieín tom sempre um dever a cnmpnr, 

não concebo. o ente moral sem a idéa. do dever. 
(Apoiados.) _ _ _ _ , ... ·· ·· ·_ _ . 

Póde acontecer muitc.s vezes que o dever de 'i.lma. 
situação não seja sempre o de outra, mas é sempre 
o_ dever _prov~niente . das circumstancias que o 
creárão. Não e elle_inva.r!ave).mente, orque . o pão 
rado em abstracto; mas a expressão da. justiça. da · 
collisi.io que ergue á altura do bem um m&l menól' 
como e~_clusivo de outro maior. Ninguem dirá que 

' . . . 
áquelle. · · '"""' 
. 9 crip1e dev.e se~· punido, ninguem o ncg!J,, é um 
prmc1p1o de JUStiça eterna ; mas como .conciliar 
sempre este priucipio com a_(llta conveniencia po.,. 
litica. da independe~cia do parlamento? . · 

· Cumpramol•o á. nsca e . teremos escancarado as 
portas da ca.mara. a invasões qué lhe podem ser · 
perigosíssimas_. A camara tem, primeiro que· tudo~ 
a necessidade de existir; · 

Supponha-se uma dessas crises n1edonhas quo 
infelizmente são menos raras do que era para de
e·ar na vida dos ovos livres uma é oca de luta 

entre os poderes politicos pela prepon erancia exa
gcrndn que um ilelles quet·eria arrogar-se Sl'breos 
. outros. . 

A cmuara atira-se á luta com todo o em enho e 
cnthu:3iasmo ; um c seus mem ros 1stmcto por 
todos os dotes dn intelligencia ú do coração que 
podeltl distinguir um grande orador, um cidndiio 
eminente havia muito tem o nntcs cr ctraâu um 
delieto, em· 1stnc mm o remo o; um po en a o o 
scrliio, instrumento de acçíio . do poder que quAr 
·dominar n sitúnçiio; colligc as provas do delicto, for
ma-se o proée3SC, lavra-se a pronuncia. . 

Um bello dia, quando as paixões estilo cxncel·- · 
badus ao .ultimo . ponto , c discute-se 11mn questão 
do vida c de mort,, para a camàra, cprescntn-so um 
ofiicio tL mesa, é o processo en vindo pelo juiz . da. 
culpa. As colnmissõcs a que c r~mcttidtl, julgat1do · 
como juiz _pelo allegado c provado, concl~cm pela. 

. c•mtinunçao do processo, a canmrn qtlo ~ulgn do 
lll!1Stll0 modo nãO ÕdO npprovnr OUtro. dCClSnO. . 

OIS >Otn a tl)lll•SC nOSS:lS Clt'al> O OlX:lDlOS 
p~ssar, aflmde ser julgn,do, o l'OJ.ll'eacntnn~o do pni~, 
v1cthua de sua creduhdudc n:ls garnnttna constl
tucionnes, su p<tndo quo n liberdade tl~ kibunn, 

· a· mv1o a 1 1 n o as opmtoes er un ll en llt(! 0 
qurmdo nilo pas:;n:vn do uu1n il1entira. ~Apoi(tdos.) 

E a. acçii.o aa . camnl'à Ht:! cnfruqueccnll. 11a lutn; 
porquü se via privada do um dos 1noios mnis po
derosos do influencia com quo contavn . . . Em um . / 
obstaculo do monos t\s protençõús do poder com ) : 
quo ollo. lutava. · .. , .. · 

Sn. SnXo LonA. TO: -Se a camnra pódo abusar 
como~oder politico, tambem pódo ubust\r como 
poder JUdicial. 

O Su, ·FxmnNo:- Em nenhumas circumstàncins 
doYoriamos c:;posnr n dontrinn quo combato, e 
muito menos hoje, senhores, qunndo _o. systcma 
representativo cstú om ó~;oca do provncucs . . A cnrt!L 
fnmc.ezt~ succun1bo em' I-rança nos golqes impre
vistos do uma revolução que ó immeaiatmnento 
dcsthronn.dtt pol' ou~rn ... As ,idón.s fr~ncozns exorcen1 
no mundo ex.trnordmnrm mfluencm. 

Não soi, nf.o quero aprocitu· as razões que in-
•. - • ' ! .... 

. '- ' -
ptosentntivo., como â cartn. n. comprehendia, o nós 
t\. comprchendemos. Não soi ntc . quo ponto. ella 
contribuia pam n. felicidndo do povo francez. 

Braúloiro, .lllio posso. deixar de acntal-n. o ve- .. 
nel'nl-i\ quanto me ó possível. · · 

Com ella ntrnvessámos todas ns crises dn nossa 
\nfttnéia po.liticn, épocn tiio prejudicial ás nações 
cotno nos individuas, e g•·nças ú. ·sua l\CQÕ:o civili
sadotti. chegtimos li.época. de .pro.speridttd~ em quo· 
nos achamos (apotados), pntnell'n. estnçt\O gt1.nha 
nn. cnneira de nossn futura_grnndezo.. · 

Devemos ser-lho . ngrndocidos sustcntnndo co:rn. 
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todas as forças.·as verdadeiras doutrinas constitu· 
cionaes que tendem a sustentar e fortalecer no · 
:paiz a fói·mn. de. governo que mais convém aos seus 
mteresses. · .· . 
Da~ diverçencias das opiniões na deci.sno de 

uestoes lnctdentes, dos obslaculos nasctdos da ... . . -. .• . , 
prude~eia. que ainda. ill'io teve tempo de ehunciar 
sua opinião,. formão·se argumentos quanto á in~ 
telligencia de um principio que uma vez admittido 
póde resolver toda -
<H obsta.culos praticas. 

·Como da falta de recurso argumentar-se coutra 
a these constitücional; ·.de. uma solução possível 

· 9_u:mto aos effeitoa da não continuação do processo 
· tn·ar :u·mns para . combatêl~u ou sust~mta!~a? 

. :Parece-me fórn de · duvida qüe o recurso de in
justa prommcia e;.c.iste tanto pnm o membro dns 
camaras · como para outro qualquer cidadão: a 
q_ucstão, ó qurmto ao tempo dn.ínterposiçiio, se antes 
.ou depois rleo juiz ter dado á respectiva ct1mara 
conta do processo. . _ · • 

• guns cr e . o 1 . . • 
pl~b seniio depois do recur~o. ou de u~r passado em 
Julgado fintlo o . prazo. <ia. in.·ter.P.o~içã<!_, o por isso 
lhes pnrece · mutto cu'nnl que o JUlZ nao de conta à 

~ :u> 1 

LonA TO : - So fôr interposto niio ó 

. . ' . 
o tenha interposto. . · 

Outros entendem que o recurso ainda pOdo dar-so 
depois da. decisão da cama r a. Não. penso assim : 
cteioque a decisão da camara firlna a éompetcncin 
do senado. · . · . 
. Frmii algumas reflexões quanto nos p1;eccd~nt~s 

a que sr; referio o nobre. deputado pela pt·ovmcta. 
de l\finas Geraes. . . 

Oquedcllos deprflhcndi ó.cm opposição ao par~ccr. · 
Um só parece~· n_iio conclue .co~~ concluh·t\o ns 
illu~trc~ corn!'m~soe:> de constrtutçao c podorcs o 

constitucional, hom .. mcsmo os do 
cnsiiió dos processos do .18!2 que 
conhccimct~to. (Apoiado~.) . 

c. o • , -
ns casns do parlamento, não firnu\o rcgm. Yottto-se 
npenas ns conclusões. . · . 

O nohro deput1toio não se contçntou com a. forçn 
que qniz tirar dos precedentes, mvocou o peso do 
op!môés. q.uo estou nco&hu;mdo n nçntar c a ros·. 
~cttnr nnuto, entre est11s a do fallectdo senador o 
:Sr. Y usconcellos. . . 

. Felizmente na rapida lei urri que fez dn. opmmo 
desse estadista foi·mo possivel comprohonder-lhc 
todo o alcance. · · 

Estou pois ltn'bilitndo parn dar os moti\•os 
potque n ni\o ~dopto. atõ pQrque j1\ n tinha notndo 
no correr do d1scutso do nobro deputnd(). 

(( A indepondencin süo estns poüeo muis ou ülC· 
nosns forçnsda nrgumentação, de um poder consiS· 
to em ser sua acçii.o tão final, tito decisiva que pro
duza sons 0ffeitos. >> Orri., quando as camaras de~ 
cídem que, não continue o processo, cessão os cf~ 
feitos da ronuhcin o ue constituo \\ma doro-
gação llelln, o so como po . er JU teta o po em a
zer. Eu nego . a menor no syllogismo. Quando o 
poder moderador concedo umnistia, ficuo em por· 
petuo silencio, som effeito, todos os netos do poder 
JUdicial, o não so concebo que osso poder funccione 

· senão como poder politico. (.4poiaàos ) ' . 
. Quando os precodente!J fossem todos contrnl'lOS 

á. minha. opinião qu11ndo contra olla so dósso, 
como nctualrnente se dá o poso do uma grande 
nutoridatle, o quo se seguiria? quo devesse mu
dar do convicções? Do maneirà alguma. 

O Sn. B,\.n~osA.:-Segue-so quo o nosso erro õ 
desculpavol; foi por isso quocitou-se a autoridade. 

O Sn. FUlMINO :-Se está persuadido disso deve 
votar co :o, trá o parecer. . . 

O Sn. B.\ÍmosA:- Ainda não . temos essa per· 
suasão. 

O ~n. FrnMIN~._ _: « Qu~ndo a autorid~de se ~P õo 

obrigado a mudar de opini o, pelo contrario a 
reconsiderar de novo a materia, a est.u.dal·a mais 
pro~undalllente. )) · . 

teria a coragem, senhores, de enun
ciar . uma ó~inião e discutil-a em vossa presença, 
se a isso não fosse · levado . pela forç"a. de . con
vicções muitó . conscienciosas. O juramento que 
prestei me obriga em todo.s os netos quo pra-:- .· 
tico · como deputado. . 

Assim como mo abstive, levado pela logica. 
de discutir a segunda parte do ·parecer, assint 
tambem prescindo dfl. enttar no exame das ques'
tões incidentes quo têm apparêcido no d~batc, 
'R~ra niío. desvjar a ~ttenç:io; da 9uestüv quu 

o Sr. :au.n(\.olro. do 1'1-Xollo: .._Sr. presi· 
dente, ouvindo. o nobre deputado que . .acaba de 
scn~ar·s~, occ~rreu·m~ ~ lembrança uma .obser-

!I ' . • " 
cousa. admirav~l: « Os . homens I}Ue levão toda a 
sun 'vida a estudat· o dir01to, s:;.o estes que per
mnnent.cmente d.uvidiio do uit·eito. ,, (Apoiacl?s.) 

. ' . c ' . 
cstn que~tno, parece. qu. e epa. jti. n.ão poderia offe. 
r~cer tluvtda alguma. Todav1a duvtda-se, mas no 
meio da duvida do uns, outros ostentiio em sua 
argumontnçiio uma convicção tão. completa, t1io 
pcrtinai, quo dir-so-ha quo. clla · ê itnpcrmeavel, 
quei·o dizer, inacccssi\·cl a todos ·os meios pdos 
qunes n raziio póde levar ao espírito alheio uma. 
c0nvkçl1o contraria á opinião uma voz al,>ra-
çada. · · · 

E nois, Sr. presidente, fallatei · sobro n ques. 
ti\ o s·t ·cita, nilo no intento de cólivcnccr a uelles 
que cstn t rno n ma rm:, o .rm rllo lima · con
vicção; fallnrci sómente para quo com o meu fraco · 
contingente soja alimentado. a discusstio, o possa 
a lnz úo dclla emanar osclnrccor ostn. uostuo 
impor ante. . 

::lonhoros, n. 'lUt'~tiio, so ostn.boloco . . no~ seguin. 
tos termos. · A attr1buu;i\o quo n consLttu1çi\u con~ 
fero à cnmara dos depntados pelo art. 28 ú uma 
f\mcçilo judicinria ou ó · uma fnncçtlo politiçn •t 
So . t\ uma funcçno polltico, n cmnarn tem quo 
attcndor a ml}tivoo, n considt'lraçüos, a convo. 
niencius politícu.s: ao ó uma fnncç1lo judidal'la, 
a camarn. tem o direito do ox.nminnr as provas 
do . processo, · do nprcl'in.l·as, do dar·lhos o valor 
que tenhiio por ventura em direito. 

Sonhot:es, cu. ou tendo · qne a attribniçiio quo 
confcro o art. 28 da constituição lL . camnra dos 
deputados é tU~ a nttribuiçiio judicinril;l. P.~ra -pro
val-o chnmn.rot em men sóccot•ro, pt·uneu·amento 
algmnas considerações relativas á legislação fran
coza, o dn. diifetcnçn dessa legislnçüo confron· 
tmla ·com n nossa deduzirei o meu primeiro a.r
gmrwnto. 

Pelas const' 1i ~-es franceza de 1 O o 18 R 
nenhum proc()sso contrn. q1u1.lquei· deputado pódo 
ser instrülntdo sem quo yrcvinmcnto so pcçn att· 
torisnção á respectiva cafu.a.rn. Por collsequencia 
é antos da pronuncia quo t~ camara intorvolll. 
tendo sómente em vista o objecto, o. motivo da 
quoix.a on denuncia, sem as provas em quo esta 
possa basenr-ae. Os deputaãos sii!l julgados pelo 

· fóro comntmn, isto é, perante o Jury. 
Entro nó~ poré!fl• . . a . camara intel'Hi~ .depois 

dn pronun01a, o JUIZ desta tendo colllgtdo as 
provas, tondo ·pronunciado o dep~tado em con
soquoncia dollas, leva ao conhecimento da on· 
lllara. Os dopl..tados tõm o privilegio do fOro. 
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De ter lúgat ,entre nós a intervenção da camara, , 
depois do dada a pronuncia, . e não antes da pro
nuncia,. devemos tirar os legitimas col'oll:idos para 
aprec!ar?IES ·fi· extcnção da prerogativa dada _pela 
constttmçno a camax:a dos deputados no obJecto 
de que s,c tratf!o. . O!a, nenhuma duvidã _h a de 

poder judiciario , visto como nen 1Unt 
processo lhe ó apresentado, e para prova disto eis 
o que diz Saint Prix: . · 

<{ nu or1saçno. eve ser p . 1. o ocu a-
dor da corõ~ ; o pedido é dirigido u.o presidente 
indicando sdmente o oàjecto: o presidente o , envia 

... immcdiatnmente a commissíio. )) . 
Senhor~s. se a constituição brazileira quizesse 

estabelecer a prcrogativ:l de quo fnllnmos nos 
mesmos termos das constituições fmncozns de 
1830 .e 18!8, · não faria in~ervir a camara dí'pois 
·da pronuncia. . . 

Bem ·se comprchende qtte quando uma camara 
õ levado. . sómente por considerações politicas, 
basta ue se lhe dtga qual é o objccto que mo-
1va a sua m cr crcneta ; mas qnnn o es a m er~ · 

fcrencia ·vem depois da pronuncia, clla deve ter 
ulit sentido particular, devo ter outm impor~ 
t.ancia; e sem duvida ,para q_ue SO reconheça O 
ya or a pronunclll, q.parn quo o I . t· 
chamado a int(Jrvir jWlguo por si como 
jndicintio, · 

S . ZACHAniAs: - A o indo. 
o Sn. B.\XDEtnA DE MÉr,Lo: -Eis pois, senho

res, o argnmento que llcdt\zo da constituiçiio 
frnnccza comparada com a nossa. Proscgtlir<Ji em . 
outros n:rgvmcnt:ls, deduzidos dos mcsli1os tcnnos . 

--. da n,pssa. constituição; . . 
Diz a constituição que o jmz depois da pro~ 

mmcin. suspenda todo o ulterior proc!ldimcnto. 
Por~unto ·cu, qual é o procedimento quo elle sus
penae? E' aquelle ·que diz respeito ao mesmo 
Jttiz, isto é, um proccdi~1tcnto jndicinrio, c este 
dentro da csp.hora d~ fonnnçi'io da culpa, porque 

t · n 
o senado, ainda ni'io principiou, e. conseguinte~· 
mente' Mo pôde o juiz suspenucl-o: o pois mn 
procêllimcnto judicinrio o procedimento que ficn 

Quem, poróm proscguo nel1o ató quo t.cnhiio 
lugar os sous legitimos etfoitos? Sem duvida n 
cntnilrn dos deputados. 1\fns so osso prosognimcüto 
ó todo judi•~inrio, porquo judiciurin era a funcçilo 
que tinha flcndo . suspensa, . não ti possível deixnr 
do considerar n cnmnra como tribunal dojusliçn, 
quando, decrctnrido os c{foitos dn prontmcin, ínz 
nqnillo quo o Juiz da pronuncia fal'in so não fom 
n expressa jniubiçiío da constituiçiio; . 

Quncs são os cffoitós da pronuncia'? Siio f\ de
cretação . da pNnuncin, n. sttsponsiio dns funcções 
do deputado o n pl"isi'io do mesmo deputado. Orn, 
aqnello quo determina os effeitos dr\ pronuncin 
exerce ltma fnncçüo, unia üttribuiç:lo · cssencial
mcnle judiciaria. 

Port!lnto, se o. cmnnra dos.dcpntndos determina 
os ctToHos dtl pronuncia o continún. por esta fôrma 
o proúcdimeuto do juiz dn pronuncia.; tn·occdimonto · 

· de sua natttrezn. jndiciario, seguc-so que niio pódo 
• ., =- - • 

· ó essencial qnnndl~ se tem \UH procedimento jlt· 
, dilliurio. A camnm procedo n este caso como um 

tribtmnl de 1'ccurso com rclnçiió · no j\tiz do. pro
nuncia, veriflcn.-so ncsto caso um rctmrao O~·otlicio 
interposto por aquello juiz, recnrso analogo no 
que em certas circumstancins ó intotposto t-x~ 
onicio do juit: inunicipnl pnrn o juiz do direito, 
ou desto pal'a a rotação. , 

Sonhares, um tel'coiro argumento quo mo po.rcco 
vâlioso. vou otrerccer {1. consideração da cnmo.ta. 

A constituição diz quo o jui:r. pronuncinnte d!uá 
conto. t\ có.mnrt\ dos deputados. Mas, . senhores, 
do que dá conta o juiz p1·ommcianto? do · quo 

clte fez, isto sem contestação; e como dá conta? 
por meio do processo que deve apresentar á ca~ 
mara. E se o _ju~z dá conta, segue-se que a ca~ 
mara , tem o dtrelto de tomal-a, tenrio em vista 
o proce~so, que é o que úemonstm o que o jUiz 
pronune1ante fez. ,. · 

s, sennores, quan o a camara exerce esse 
direito, não.· pó da ·exercê h o senão examinando as 
provas, aquifatando-aa, . visto que a conta que 
tom& versa sobl'e um processo. Mas a nutori-

o 
autori ado politica? ·Do certo que não. Uma au
toridade politica não toma conta .a um jüiz, de
ct.etll. o . que entende conycniente, tendo sómente 
em. vista os interesses do estado; só uma au
toridade , j uê.iciaria pó de tomar conta à outra au-
toridade judiciaria. ·. 

· Accrescentarei ainda, Sr. presidente, um outro 
argumento, pois procurei descriminar bem os meus 
argumentos do modo que pudessem ser nume
rados e qualificados. Diz a constituiçilo : I< A ca~ 
inn.rn. decidirá se o processo ~ev~ c~m.tínunr. ,, . 

dcmonstrà um crimê, 9-uê revela . um . criminoso. 
- Perguntai-lho qual o o processo que não devo 
continullr? Ello. vos rcsp~nderii. 7 é n uelle em 

o réo niiv ó cdtninosú. 
E, pois, entendo que quando a cmnnrl\ dccidt3 

qut! o processo d1:vc continuar, isto importa o 
reconhecimento de qua clla. encontrou no processo 
provas do criminnlidudc, assim c.::>íno qunndó to
solvo ~ue o processo niio devo continuar tem-so 
convencido de quo não existem pi'Ovas do que ô 
rtio sr.j11 criminoso. A pnlnvrn deve do quo usa 
a constituição tom úm valor, suppõc regras dG 
um dever, suppõe por corto alguma cousa mnis 
rcstri~tn,, mais limitada do quQ f!-S. convcnicncins 

• a entendermos do outro modü n coustitliiçiio, so 
no ~XQrc.icio dn nttl'i buiçito q U(l . a çonsti t.uiçiio nos 
~onfcrc com to~n~ão · ao .· obj~cto em qu~stiil.l !!OS 

' polüil'ns, a considemçõcs do convenicncin, so 
ndmittirmos esta doutrina, ni do governo rcpro· 
scntntivo .... 

O Sn. D.muoS,\ : . ..-.Apoiado. 
O Sn. 13Axu&lltA OE Mt·:t.Lo: -- Primch·nnlontc• 

como ô quo. uuo vendo a ~muR~a crime no pr?· · 
co~so podem por eSl$U. d.outnnn dt:r.or: - contunm . 
o proce:>:>o? . Seria ·isto súm llnvifli\ n mni~ flu~ 
gruntc, l\ mo.i~ odiosa inju~tiçn. Como é quo Ulllit. 
cnmarn conscienciosa podo di:r.t'r que continuo um. 
processo, qunmlo pela leitura deste procos~o ro~ 
conheco quo o .ruo õ innoconte? I-Io:vcrá por ven
tura motivos políticos quo justifiquem uma in~ 
jnsHça? A camnra quo · assim pt·nticns:;o se do
gt·ud:win, se aviltaria, porqr;.o todtts as vezes quo 
(l homem obra contra .a sua consciencia, nvil
Ül•!'-:e, degrndii,•se. 

E, senhores, ndmiHido ô principio do quo n. 
· ·, · ~... r n' o · cnmnrn resolva n~ 

lnntorin sujeita por moth;os voliticos, por llleras 
convenioilcias politicns, tanto esta deClsào pódo 
s er pnm continnar o processo como para nüo 
cont.imuu-. Examinemos ns consoqucncias . que 
podem· l'Osultai: do somelhanto principio. O go.:. 
YOl"nO~ sustentado em uma llHlioria, tem SHtO 
ntncndo por um deputado, dc:;ejn por isso arre
dnl-o da tribuna, deseja dosembarnça.r-se . duste 
deputado. Pergunto ou : o govt-rno, unido n essa 
mniorill q_uo .o sustei:ttu, uc'io podert\, de,pois do 
ter OL'gnmsndo \un processo n seU. nrbitno, con
seguir o seu ptoposito? Não . serl\ possivcl que 
a cnnuwn abuso dosta attribuiçüo quo vós lho 
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concedeis? Não scrà possivel que clln decreto. n. 
contin~mçüo desse procP.SSO; afim do quo resulte 
dahi a ausencin dêste deputado da tribuna ? 

O Sn. SAYÃo LoD.\i'Q:-A camara é a mesma; 
on se. chame poder judiciario oú. corpo politico, 
obra do mcsmó modo. · · 

O SR. BA:'\DEIU.\ nE ~lELLO :-Nilo. suo os mes
mos limites das utb·ibniçõcs n'um c n'outro caso, 
c t~nqui_ ó quo resttltt~. a gr~nde differ.ouça .. Qüando 

~ :'\ ·-
liticos q1.\e exigem que .este deputado não estejo. 
a perturbar-nos, a calumninr o governo-, onde 
a gn.rnntia do mandato legisla li v o? 

O ~n. B.\nuos.\ :-.:...Exemplo : o deputado Manoel 
expulso da tribuna franccza. . 

O Sn. l3.\XDEin.\ DE .)[ELLO :-Exacttl.mcnte. 
Senhores, · o go\·erno representativo com tal 

doutrina corre eminente pcrig~'· Nã•> digão como 
disse o nobre tléputudo qnc acabou dt1 fa!lur, qnc 
não ó de. presumil· qüc este ubnso possa . ter 

" • «. r• th~ ll"sse clle u uclles a \lcm o 
povo confiou t:io aitns attrihui~·ões, att.ri ni
•;õcs uc ta;1ttl. monta, ele tanta importanchl, niio 
pqtlcrii.\J ab:ts:i\', n:io potlcrà~ ~l<Jsccr a praticar 

•1 1 · tli"IlO. 11 Scnhorc::> se estas 
consiueta~ües vrc~·nloccm,. ~ntiio p~r·\ que <.uns 
cmnaras 'l Un1a so b:~:;tana; cr:.colln<la e~tu. pelo 
po\'t'• colnposta de· homens . t.üo ctniuón{e;':, tiio 
· ,,· ~"' • • 1 zcs rowsthlos uc tantos wcdicntlo.,; 
henhumn. gurtntlia mais seria mister. 

Para que niihla a intcrvcHt,:1iO do pod<Jr modc
radot' na fadur::t das leis'? Mas o certo · é que 
ainda supponuo lllla:l c:m~:.wn composta por sente· 
lhante furmu, 115o se tem entendido· <plü, seill 
alguma gumntia mais, dovn clltt exercer ns utlri- · 
lmi<:ões que lhé sãv conferida,;. E de certo, so
nhorcs, '\u~m pótl'.} ilhttlil:-sc ntó julgar qne uma. 
cnnmrn e cctiva nutH'n pos~a. .abustu· de qualtzucr 
nttrilmit;i\o ({UO lhtl sej:l. dada; que o cspirito do 

nrtitlo, dn:l\mslo'ltwias impol"iosus, n:io. possa 
• •t m•\m Je tàl mnn.t:irn < ue. ell:l. se 

rebaixo n · coli:dúsccnllelldns 1ndovidns tom o go· 
Ycrno? O contmdo seria tlncrcr nfngarc~c coll\ 
tl\na iUusiio, illusiio qnt~ os fnctos historicos n:io 

· r. · hi est:1. n hisl0L'itl <los mrlnmenll's 
p1u·a dcmonstmr atô qito ponto elles se poi.lem 
rcunixut". c01nmcttend•1 injustiças, cortejnrtdo o 
}lOtl~1·, u t.ujns ordens unknmentu obctlecclll s·~m 
couscienc:iü. e :-;Pm pudor. . . 

Sotlhot•cs, :c:c . <knlc.:; :i. cmunm dos deputado~ 
o dit·oito du tlizcl' llllO nm processo coutinilll t\lt 
mio continue, por m•Jtivos uwrt\mcnto politico,;. 
tendl'S }wsto n c.:unnm ndmn. dnquellcs quú lhu 
conferirii.o o mmulat.:i. ncimn do r.ovq, porque 

·· clla potlcr~·l ent:1o, tlcen:tando o. pnsiio do depu~ 
tudo quo incon-en 110 od1o d() . governo, revog:L\' 
indircctumento o mantlnto <lo quo c:;to dcputadu 
so neho.\'n. revestido pe\o povo. . • . . 

Para cv1tar este damnoso m·bttno c pt·ocrso 
que o deputado quo recebeú o mandato do · povü 
só posslt set· pl'ivntlo dcsso mnndilto por um 
fado crhüinoso, por um fn.cto p1•oprio, fltct.o a\'ü~ 
riuüatlo cspecilktttlo o tlo quo sna consciendn 
o'"' accus'c. ~ô por m'n · fa0to dos lu oruom é quo 

· • · · i nt lo lh ' 
confere o direito de advognt os intcl'csscs da~ 
<JUelles quo o mnnolúriio ú. camara. 

Tenho . considct•nuo, Sr. prcsidento, o~ perigo~ 
quo rosultiio d:'l. hypoihcsu do que a caumra 
posso. dotm'll\imu· quo o processo coutiuuo pot 
motivos póliticos ; oncnr·m·oi agora as consoquoll· 
cins dn. hypothoso conh·nria, · isto ó, qne o pro
cosso. não · conlitiuc, h\mliem. por motivo~ poli ti• 
cos. Nostn. hypothuso, so n carnnra udm o doputndo 
envolvido em cl'imo, o t.lt\ umi\ soanolho.nto doei
são contraria !'& cvidoncia tlos factos, contraria 
ús provas do processo. por uttençfio a motivos 
politicos, monto 1\ t:;ttn pt•opl'i.n conscicnciu, ucs-

conhece o crimo provado, rebaixa-se, UH\S ao 
mesmo temp<) que so rebaixa usurpa uma attri
buição do poder n'lodemdor, . a .. attrilmição de 
agl·aciar, porque neste easo, sem duvida, provado 
o delicto, a declarãção . do que o processo não 
continue envolvo · incontestavelmente o direito Ue 

à-se, por conseguinte, a. usurpnçfi() · do uma 
attribuição conferiilà especialmente a utn poder 
9.ue a constituição reconhçcen, o qunr que seja 
tmlcpendente do poder legtslntivo. ··. . . 

Ainda argumentarei, scnhore:;, por. outra fórma. 
E' incontestavel quo no cxctcicio desta attribui
çiio conferida. pülo nl:t. 2S ela constituição o se· 
nado procede pt·ccisarncnto nos. 1lw8mos termos 
quo a .cmmn•a dos deputados: só com o. seguinte 
llilfcrcnça: ó quo o senado tendo doéidido se o 
processo devo ou niio <:ontinuar. tem depois ue 
ser o 'niz · ne tiocidc afi a do m sn o ro-
cesso. 
~Ias supponhamo3 que o scnnutl ntJ. occnsiuo 

ern que se Ytmtila a questiio pré,;in -sü o pro
• so d '\'C on 1o on in r _:nã ,~ s ~nii u 

crime. em vez de tre,; dOIJ<llrc nli:'Ls truta a pt'o
tluneia: per~nnto: não !lhstanto esse conhcci
nwllto nntedputlo, . es~a conRcícncio. já formacln, 
lm de o scnad0 Ol'tienm• nccusa(~iio or trcs cri-
tncs? Isto seria ab:mnlo, sedu uma cspccie de 
pleonasmo jal"idico, . seria u~csmo avilt.ante . para. 
o ::;enr.tlo, potqtto jit h•mlo conhecido u vcrdnde; 
deixa.vn de conformar-se com clllt, c snjcitavn o 
.rl-o sem moti\'o jttstificndo aos inconttnodo:; do 
unn\ tldesn. · • 

. Se pois assim proccJerin o senado, o nem potle
rm . proccdel' dü. outro modo, segue-so que a cn.-. 
1unrr1. do . .; deputados, que tem ú mesma. nttri
bui~.;iio, uttl"itmiçüo · confcl'idn. exncbuncnto pelo:; 
lllCSIHOS tél.lllOS, pÓllC ÍttiiiUCill proceder UO lllCSIIlO 
lll0tlo .h;lo i.· se •mtmHlc no em lu •ut' do h't'S 
crimes não existo sclliio um crinw, . pt'do . .resol'
ver que por . nm só crimu sejn nccltslulo o dcpu
tmlo, n:iü so cingindo ~·~ .pronmtcin;-'tllto so cin
•ill•.ln aos tcrnws su > ')Sto::; SUCl'lilllolltnos do-

l'Ontinne ou não éontinuo o pt't.lciJSS•l.- :\lns, 
· senhores, conto pvdor:.t . n r.nmam procuder poi.· 
semclhanió . funna, Si.l cll11 não tem u· <llltllltlnde, 

· o camder . J·J poLlut' jltllil:.iario 'l J)it··"o·lm qao o 
senado pódo ns~\m JH'Occder, o nuo n cnmnrn 
tlus tleputl\dús tf ls.to lltio o possi\·ol, r;ot·in unm 
dencgaç:io m·hit i'lll'in. . · 

Senhoril:;, lm onlta con~iJ()rnçilu quo, qmmto 
n mim, cu \'úlvo outro urgumcnto pnm sustou tu r 
quo u ctminm dos deputnJos lü> oxercicio do. 

. uttdtmi~~tió tlo quó se Lmta. proectlo como poder 
jmliciano: é uma cousidernçu() do convemencill 
politica. . . _ 

A nossa conshtmçao cstnhclocou quo o senado 
fosso o juiz dos deputmlus nos doliétos que pudo:;
sem conmwtter. 

Mns, sunhores, so vós negais que, untes desse 
juiz Lúmnr conta do processo do deputn.llo, possa 

·:1. ::>111\ respcctivn cnmatn, como juiz do pronun
'Ít\ a t•ocul.-lo como furá o sonnllo som duvida 
que n cnmnrn clcctiva iicn.rti. muito inferior ao 
so11ntlo, iltforioritlnde quo não estú no ospl.rito 
dn. con,;titttiçiío, por consogttintc cu vejo que em 
um neto do,;l!in onlmn, qtml1do se trntu. do julgar 
um mómbro da cnmu.ta olectiva, parece que a. 
snn. digt'lid11.~o . solfL'O .so élla. ~ão . intorvct}l no 
meílmO sonL1do llUO o sonado, tsto ó, 11.prectnndó 
us _Provas, m.:crccntlo uma funcç.üo como pouer 
jmhciarió. · 

Agora, scnhol'es, vou. npro:;cntur .ulll argmncnto 
qno chamarei nttthcntico, porquq tom a força 
quo lho ch\ t\ lcgish'lc;üo, o ·. chamo u attouçíio 
dos nol>ros deputt\dos quu tôm estudado a. mate~ 
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ria, e . lhos peço de rne: esclarecerem se acaso 
mo acharem em erro. 

Parece-mo, senhores, que a questão está doei
. dida ·de uma maneira positiva c authcntica . 
. Senhores, quando tinham os o.s jurados com . dous . 

conselhos, de~erminava o codtgo :ç;ou?o mms ou 

não encontrar su.fficientes esclarecimentos sobro n. 
cUlpabilidade do réo quelhe era !i.presentado, pro
cedesse á rectificação do processo e formasse cul a, 
chamando as teste manhas qae pude . · 
o facto. E' o art. 245 que assim_ .o de~er_nn~a. (1.!!.) 

Ora, quaes são as consequencws? E que segundo 
a legislação antiga, o jurv po~ia, _em consequon
cia de rectificaçoes . do procc~so, encontra: um 
criminoso, que até então niio estava imP,hCá(IJ, 
esse criminoso podia ser um deputado, c cntuo 
nestas . . . circumstrincins, diz o codigo em. outro 
artigo (~5S), que o prqcesso ser:\ rcmetttdo. ao 
tribunJ.ll competente. Mas, pergunto~ qual e o 
tribanal competente? SCiil duvida a camnra do:; 
deputados na. hypoth('se figurada. 

mostrei. · 

o Sn. SIQUEIHA QUEIROZ :- I:;so e trnduc~.:ão 
s 

(Ouvem-se mais alguns aJ>m·tes.) . 
O Sn. BA:sDEtnA DE MELLo:- E' pr<'ciso, sonho-. . . . . ... . . ~ 

;un' !1iro privnti...-o pela co'nstituição? Suo os deP,u
tado:>, os sonndorcs, os presidentes do pronn
cia .•. 

o Rn. SJQilt:tnA Q(minóz. :-o argmn::'nto do 
nobre ti~~putndo son·ll pnrn provnt qno o processo 
do dntmtado nccnsado devo subir logo pnm o 
~t'lln.do. · 

O Hn. D.\!':tll~lRA tll~ 1\b:u.o :-0 nobro d~putndo 
volo HllU npt\l'l(l mo~Jtrrt qne niio. comprd!en~eu 
o llll'll t.lr tunento, 11 por ·1s:-~o roptto; O pruntitr? 

. ' ~· liCCl-

tfeu~~ · no ·· cnso · flgnrmlo, · o fllrmnndo u .culpn, 
CllCI);ltrõu um ~f'putmtu c.·n...-ol vidn. . . · 

Orn o nrt. 258 do colligc) dotenninn. o se-
:· · · • so decidir 

<(Uc~ lm malnrln. pnrn nccusn~i1o, . o n rn~ponsa
hllltlt\thr rt1Cnhir ~ohro pésson · que tenha sous 
jul7.t'B pt•ivnt.lvo!:l poln constiht\t.:ilo, sorit? ~·cm(!t
titlu~ ~~~ ntlh>ll ~J.V·Oftlcio pelo JUb: dó dtretto no 
tJ•il,Wlcrl com}wt~nttl, » Oomo pois em um pro
Cf'S~o l\!4~lm CMmtu.lo 1\ cnn1nrn. ó o . tribunnl 
compPtontu pnm o dotmt.lldo, .temos quo o codigo 
l"l'Cl'llheco a cn.mnrn. como trtbunal, cotno pudor 
judicinr!.o. Do corto, pnra ondcl vüo os 1\Utos,lla 
b_ypothe~o ein questi\o? . Na hypo~heso do to1· 
indo o <toputadl) pronunctndo pelo JUry, segundo 
a logislnçuo a quo tenho nlludido? · 

O Sn. SIQtJEmA Qusinoz :-Pata o senado, que 
ó o tribunal competente. 

(T~·ociJo-se diffcJ'tJntcs apm·tes.) 

O Sn. PnESIDENTE :-Attcnção. 
O Sn. BANnEillA DE 1\IELt.o (para ó SJ·. SiqttGim 

Queü·o.;:) :-Isso (1 uma intel'prctaçüo opposta ti 
o ra n cons 1 mçao e n o · r' i i :::-

·reconhecidos do direito. 
O Sn. SIQUEm,\. QUÉinoz :-A m·gnmontação do 

~~obro deputado ó que tende n. ess:1 interpretação. 
o Sn. BANDEIRA ns 1\bu.o:-Eu julgo 9uó o 

nobre deputado nüo me comprohondou, nots .quo 
para ·se 'dnr um somolhanto aparto, ó proêiso nilo 
se ter coll\prohendido o argumento. 

Mas, como dizia, senhores, a r.amara dos Srs. 
deputados ó o tribunal compotento para mmmi
nar osso processo, o . não pódo deixar de pro
ceder como poder judiciario .•. 

o 
o 

, ·. 
entendeu a pronuncia. E visto pois que entendo 
que exercemos '-1ma íuncção judicinria no conhe
cimento·. que tom{unos do processo, · não posso 
deixar . de cmittir a minha opinião a respeito, 
ainda que o faça períunctorinmente, deixando a 
outros o desenvolvimento de que olle é susceptí
vel. Por isso pouco me demorarei sobre este 
nssnmpto. · · 

Entendo, Sr. presidente, que nn espccic de que 
so truta não ha o crime de cstcllionato, pois 
que o crime do cstcllionato é um crime com-. . 4. • . .. 

' ' ·~ quando se verifica. a obtençi\o tla propr'iedndc 
alhlHtl. (Apoiados.) Alem de outros cnrnctcristicos 
que ·devem concorrer no crime de estellionnto 
. . . . . . . , ' 

trata, .julgo est:.1r provado que aquclle~ que pra~ 
ticthfio o facto que servio de bas(\ uo processo 
nlio ottci'ltõ a prllpi:'icdáde ülheist~ •• 

, n .... IQUJ.-:tn.\ 
. provai.'. 

O . Sn. DA:-õDI-:lnA DI·! Mt.:T.J.o :- ... pC)r ronsc· 
g~intc niio tend~ elles ob~ido n propriedade nllw.in, 
nltO commctt~ruo o crnno pre\'lsti) pelo nrbgo 
respectivo do codigo. 

Entendo tutillwln, ~ '. presidente, que cssus 
pessous cnvolvidns no 1n·occsso Yilla Nova do 
Minho não commctterao o crime do p('rjurio, 
porque o juramento fulso que d..:-riio . ncha-.so 
collt~rchl·ndido c punido pt>lo art. lü7 do codigo 

• ' ,· · · o 11. nd ar o da 
lnls-idade, · pois diz nssim : « Con.cot'l'll.f pnrn n .fal· 
sidado como testem uu1ta, pcua de.. . .11 Oro, no 
cnso \'ért.mte traiu-se do mn pnpd em que as 
4 ' · s-t · · · nlhtdo t\ lli.blicn~fórmn 
do te>stnmunto nuncupativo, pois nesse papel, na 
reducc;i\o do tcstmncnto nuncupativo, é quo ct~ 
enx~·rgo n falsidade, visto <Itte 11cs:;c ynpt;l ISO 
ntti·tbuu a outrem peilSillll<'ntos quo nao hn•rn. 
n respeito dos seus bens. Mas como pnm a 
faclurn desse pnpPl fn\~o ns testemunhas devem 
ser jnrndns, resulta 11uo n fu\sidudo implicn o 
perjurio. 

O Sri. SrQUimtA Qm:tuoz :......;, O cl'inio do pcrjurio 
Ô. Ulll, (I 0 . él'Ílllll de fnlsidacJO C OUb'c), 

O Sn. DANUEmA ·DE 1\II>LLO :-Sei bl:'m q no siio 
crimes diversos; mns na hypotheso em questiio 
o coc.ligo· englobou-os, c porquo os en~lobnss(', 
ostabolcceu maior pe~nlidade . ,Pn~a a .ulsid~de 
do quo para o pm:JUl'tO. O perJnno quo o coc.ltgo 
pune debaixo deste nóme t>spccinl é nquello quí' 
se refere a umn causa civil ou criminal, e nüo 
aquollo que se juntn no crimo quo so commettt) 
fal>ricnndo. utn p~po! falso. . 

. .-.. , • ' t 

rrcnho para fabriêar um pn.pel Í:<tlso, não ó con-
siderado, fnllnndo penulmellto, como porjurio, 

· nlt\S 8im como ín.zendo um clement.o da falsidade. 
Niio so devo confúmlir o jmnmonto para n con- . 
fecçiio do um papel falso com o jurli.monto dado 
om uma cat&Sa. "Suo ospocies dive~sas: 9-unndo 
ó ptostndo em umn cnusn.1 l\ quo e punido sob 
um carnctor especial o .toma o nomo de perju
rio; quando, porém,. osso ju.rnmento concorro para 
porpotl'ar-se n1gum neto criminoso, ontiio ello so 
tdentifica com esso neto criminoso e constituo 
um só crime, porque se t·cvcste dn uatltl'cza 
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desso neto: Mas neste caso o codigo não pune 
como . perjurio; pune .. sob o · ~ara.ctor, .sob o nome 
do' neto prejudicial e criminoso. a quo o jura
mento_ se liga~ E'· c~a u cspcCie que se . dá na 
que~tao. . . . . .. ·. 
· O Sn. SxQ'UEmA. QuEmoz dá_ um aparte~ ·. 

O Sn. B.\Nmnn.A DE MELLO:- Digo cu que o 
crimo de falsidade na llypothcso comprchcndc, 

. segundo . a letra . do codigo; ·o crit~Jc . de perjurio, 
or . uc ns testelinmbas nn reduc ão do tcstti.mcnto 

nuncupativo prestüo ·um· jürnntcr:to; mas com" 
prchendendo-so o pEHjurio na hypothesc sob o uomc 
ae falsidade, n consequencia que resulta õ . que 
cllc ·é -punido .. sóment~L~_l)~ a pcua da falsi~adc; 
porque não conconcu . ,PO.ra ·um neto · prnhcndo · 
em uma causa, lÜas stm para u:m neto distincto 
e índcpcudcntc dessa condiÇão que a lei · exige 
para <!ar-se o pet·jurio. · 

O Sn. SJQUEliu. QuEmoz :-Ma!:) perjntio ê só 
· jumr falso em juizo? · · . . · · 

O Stt. BA);omtt.\ llR M·~,LLO :-.Vamos . ao caso · 

. O Sn. St(.nmrit.\ QttF.Jttüz :..:-~tio pOdl} cstnr na 
~Spf!de . e nno s~r jurada'! Logo silo penas · dis· 

· tiuctns. 

o Su. B.\!'DElllA ÚE :i\I~:;J.l.O :..:-Depois o couigo 
diz que se dl\ fttlsidt\de rcsultnt outro crime n 
qu1.1 c:o:lf)~!\: hnposbt }li:'lla lilnior, se _imvort\ cssn 
pClm mtuor; mns so \'amos .no . pcrJnno, vemos 
cpto · n · poun O . llll'IWl' 4o . CiliC n. da . fRlsídad_:, 
donclo u forçoso coJI•~hur que n fnletdado 1\llO 
11c'ldú Col\eora·m· cmn o. pcrjm·io,quc~·o t\i~er, tti\0 

· 1tnlmn es~es dotlS -(l()ltcto~ sct· lJUUldOs · o. cnçon· 
l' l o. ll .11 ll l l CSlllO nc O. 

Dl:,·cmu$, lrnhmdo dcsln mntctin, nllvcrtir quo 
o . colligo rui.:> ptuwtodo ~) ju•·mn,mlo falso, . puno 
'Óilll>lllll O 'tn'Hitll'Ul.O . fn' :·:U Clll • ' · 

cnusit •:1vcl ou cl'ituinnl. Qunttdo ·so rcdaz· um · 
te~tnnWitl.o · n publkt\·fúrma · tcm-so iitstnurndo 
num cut1~n l'ivl.'\ 'i Ptu·ecll .quo ct\tt:-iü .. civci :;ttpplíc 
u1nu. ilt'llllllllill, l.l t\ silnplé8 n•u u~~<;iíó do \i.m tos-

. tumcnto 8l'llt. ('.OIItéstn~:ilo nilo ptolluz · ó qtte cú1 
<.li rol to so cbu.mu cu usa cível. .•. · . . . 
u~ ::)n. DEI'UT.\UO.:-Pois uuo l 
O Sn. 13.\NI~Bllt.\ nE 11It;:LLO :""'"' l'anto pnreco que · 

· ó esta n infollig·oncin do co!Hgo, (zuo ollo diz qllo 
~lO caso de tcr·so conuncttitlo o perjutio, ~oja 

· nnpostn n mulü\ de 5 n 20 % do valot' dt\ caus<t . . 
Orn, iÚuun cnu~n onüo não hn dcmnntla, como 
scda,possivúl impôr scmelhnnte ponalhlutlo? Logo 
n pcnalicto.Je itupost~ P.olo codigo revela que sü 
truta. do unU\ cnttsn ct.Yol, ondó hn uma deuütncla, 
ohuo ht\ contustu.\~fio tltts partes, o .hão un1n causa . 
no · sonticlo lato úm que podci'Ú. tumbcm u.cho.t-so 
o negocio do qno · se tmta... · 

. • . . .. - t 
riohro deputado, o" jnratncnlo pnro. l'cduzir · a 
publicu-fc'mna utn testnnwt\to nt'i.ueupntivo ó um ·. 
lJrinqncdo do cl'innçns1 lt.iio \'ulo nnl{n I . · 

O SH. l3A::snBn\A 1m l\b~LLO :-O . corto u quo, 
sogtttHlo doi\ no Pcl·llim o Sottzn, cnust\ ó .t\ logi
timu~ UÍSCUSSiíO c!Ult'O 1\S pnrtos litiguulos ÜC~l.ll'Cl\ 
do!:! · sctts llit·oiLos pet'l\nto o jttizo; o, pergunto ou, 
nu rlldtlc!,)uo .do um tostnmotlto com · rolnçiio no 
caso do tttw so trata dou-so uma qnosLilo ngitnuu 
<mtro t\~ pnrtos o pornnto o juizo 'l Du corto quo 
nU:o ; po1' f UDSO(Juoucia 12iio cs~iio. os· ~·óos incur
sos no arL1go Cltto puno o pcl'Jt\no. 

. Sr. presiçlente, tem-se ~ensado que se dá. fal· 
stdade no papel 9uc fizerao os dehtí<)~entes .Pa~n. 
nssegurareni nqUIUo que elles querta.o .attr1bu1r 
.ao · supposto testador ; mas· ncs.se papel não póde 
dar··se falsidade, porque falsidade . só ·póde dar-se 
quando della. resulta drunno ou ha pos::;ibilidade •. · · . :.. . . . .. . 

comproniisso que fizeriio~ não pOdia ter em~ito 
nenhum prejudicial, por isso .que não podia ter 
valol' nenhum em dil'eito. .A fa.lsidnde que não 
póde . prejudicar não pas&a de um.n mentira que 
a lei·-·nn" pune, uorqne, repito; o fim· da lei_níio 

·é punir falsidades · sem forc;il . de llrcjudicar,· em..: 
. bol·a iumtornC's c rcprovadns1 · mas · sim . sómcntc 
p.quclla.s que tmzm.n dnmno ou possibilidndc de 
dmnno; n morul c quo puno ·essas outras íãl~ 
sidades, quo so chanulo . mentiras, escriptas ou. 
ilàO cscriilt.'lS, · ·. · . . 

• p~-

l'Ottr Oll possivcl, sito 'OS ll'OS c:u•actédsticos da 
i\dsiun.do punivcl. A nltcrnção ,~,p \~crunJc pútlo 

· tl'lr-so m\ t\ll<ll'lt.çilo .do llcn~mnci'ito alheio, senllo 
• ' ' \. . ,· ... • • 'I , • • ' •• . ' 

:. to · on cscl'i})to · 9no o envolvo ; ó isto o ~lio 
. so dctl ui\ teüucçun do te~tttn\onto em quostllo. 
l'ttdo <i quo se pas:>ott . poranto o juiz pnl'a essa 
redu.oç:to ú vol'daddi·o uo sonlhlo . mutl!rial, mns 
niio o é om roluçuo no pensamento n quo so pro-

. cul'O.YI\ d:\r \UH~ fórmn ·quo tivcsso mil 'valor 
jnridico. · . . · . · 
· · Sonhorc~, lonh.o · oxpontlhlo n minhn opiniiio, 
o élil contiOCJ.t\oncm dolla voto n fu.vot· do pnrQ
cm• <las · commissões em tod~1s us SllllS pnrt~s. · 

A tliscn"Ssiio fica ndindl\ polo. ho~·o.. Levnntn-so · 
ti. sessào. · · · 

Sessão em ~ 'lc Junho 

l ;Jll':Sii>E:\ClA l:>O sn. YISCo::si>F. l>l': :OA~PE::SUY . 

· ;•equlwürwntos.-Ordom do dia.~.h,~ação ela 
(on~a nacal, .Discttrso elo St·. Etltuzrdo F'•ança. · 
Votaçtro.- pa,,·eciJI'es. ele commissé1es. Appt·ova
!!t'lo.- Pensao ao consctlwil'o JMlo J.Vm•ia Jaco
vina. A1}Jll'OV•lrflo. ,_ Caiwci,~os . ln·a~ilcil'OS e 

. csh·<m!Jcu·os. Consi<lm·a.ções tlo$ S1·s. Lcitl'lo da 
()JI~t}w, Jlib,)b•o tltJ Amh•titla, Bdua1'do li'rrplf:l~t 
1•~iquei1'<l <lo lllcJllo. Dut1·a Roc1ut e Octrtt'"cmo, 
- 'Jll•ot•csso elo s,.. cfdputatlo Pm:ca. · Di.)·cw•sos 
dos · S1·s. Ccmsausao, Zacha1·ias, c Sayllo Lo
bato. · · 

A' · íwrt\ do . costumo, foitci n chnmmlll, nchiio·so 
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· .~resentos . os Srs. visconde . de · Baopéndy, Paul1,1 . 

uandido, Wilkens de Mattos, Goüvêa, Mendes 
dá Costa, FletU~, Pacheco . J ordão, · Agttiar, . Pe
reira Jorge, Martms Ferreira, concgo Lcu.l, barãd 
de Maroim, Siqueira Queiroz; Luiz Soares,. Fi-
t,ru~ira d~ ~ello; Livramento, Po.os Barreto,_ Theo-

' - ' , . . ' raques, Teixeira de. Souza, Marcellino de Brito, 
Ribeiro da L-uZ, Antonio Candido, José Mathias, 

. Sayão Lobat.o, l:iilva Guimarães, Octa.via.no; Leitão 
da . Cunha, MacedQ, · Luiz Carlos, . Travas , 
Brilsquo, Mendes de Almeida, Azeredo Coutinho, 
Dutra Rocba, Luiz Araujo, .Pa.ula F'onseca; Ri- · 
beiro, Lisboa, Carneiro de Campos, barão de 
Mauá, Antonio Carlos, .Pinto do Campos, André 
Bastos, Lima, Breta.-;, Lima e Silva Sobrinho, 
Jacintho de .Mendonça, Vieira dé Mattos· c Fcr-
rl!irá de Aguiar. · · 

Cmnparecendo depois do. cbnmada os Srs: Hip
}>olyto, Souza Leão, liorta c Zachnrias, abr\l-sc 
a sessão. 

Com nrecêrão depois do aberta a sess:1o os 
rs. 1uza1 . e Isar1o, uar o ra.nçn, • erunn-

des Vieira, Pedreira, José Bento, Gandido Borgos, 
Sayão Lobato .Junior, . Pamnhos, Nabuco, Hen- . 
riqües, Pereira d:t Silva,. vicrnrio Silva, Bandeira 

o , c , tgn~tro. · e e o, n.r )OSU, o ~a , 
.· Gomes lUbcii'O, Monteiro . de D.u·ros, harão de 

Gurupy. Tit:\ra, Angelo Ramos, Casado, Pnm· 
nn.guá, l\Iagalhiics Castro, Sinimbú, Brnll<ltio, 

t u , nscn o aço, armvn, ms 
dê Carvalho, . Bllrrcto Pcuroso, Frederico ué Olí
\'cirll c Fnu-:;to. 

Lida u. neta da · sessão nntcccdentc, ,3 nppro-
\'ncln. . 

O Sn. lo Sl::CllllTAnlo dá conta do scgilinte 

EXP.t:DIENTJ;; 

Um o1licio tlo ministro dn güorm inforrnuntlo 
sobre ~ ·Intltcrin do . l'cquorimmlt-<.~; quo devolve, 
do ma or l'adttndo do cstiHlo-mmor tla '>a ch ~ 
u~onio Joaquim dó Mugl\lh1ics · Ga-,1.ro.-A' cúm-

illísstto do tmninho. · ~ SU'3l'ra. · · ··· · 
Um ro uoriuun]to do Antonio Jonquim Hoclri· 

·· " ' ... ')o , • • · • . 

êorpo do voluutnrlos do. proviuciiL do ~. ·l>uulo, 
pcühtt~O ~ ptLgamonto elo soldos wnchlos.- A' ~· 
comuussuo do orc;Hmouto. · 

ltlem, tln compnnhi~i . l.ln.. ostmdn . · tlu . fc>t·m 
D. }lctll·o li, pmhm\o tsencno do pngnmonto . da 
l:!_isn ptU't\ n dcsi\propritwito dos .tet'l"ouo~ sitol:l tu\ · 
huhr~ l'Ol' ondo tem do pnson~ n ostrtula de ftJrro 
no lntúl'im' dn cidade.- A' commisstiO do ftl~ 
zoudn. · · · · 

Itlum, do Manoel Antonio du Ounhn, peuillllo 
nuturt\lism•-so cidutlilo bruziloiro.- A' cummissuo 
do const.ituiçno. . . 
. Unl ofiicio llú. camara municipal uo H.erifc), ú\1-
tlortlt.!ndo ao consolheh·o Josó Bento <ln ·. Out!hu 
FigMirodo, trnusnütt.indo-lhe o. d1p\omn do uo}m
tado supplcntc oril lugar do conselheh'o .Antonio. 
P .orcgriil? Maci~l _1\Iontoiro, qu~ ~o acho. impe
dldo.-A comnnss tw do con~tlttttçuo . e poderes, 
com \U" Cllcia . · · · · 

l..E rt\JIU. E :DJSCUSS::\0 DE l>EQtlEIUMi;.N'l'OS 

Lu-so e entra om discus:- o seguinte 1·cqtto~ 
rimento: 
. « Roq1~1iro qtte·so poçlío no governo as seguintes 
ll:tformnçoes : · . · . 

c< 1.• Qunntn~ · nppreheils~cs de africanos ~mpor
tndos. no Brmnl so t6m fc1to dopots dt\ lc1 i.lo 7 
do .N ovoml>ro do 1831... . .. . · 

tt 2,a Quíll o numero total o pnrcinl dos t\ppl'll· 
llotididm~, colll dcsignaçílo <lo . Bt>X•). · . 

l 'ol.lo 2. 

u .3.a Quantos existem àctualmcnte no munic1- . 
pio ~a côrte o provincias. 

cc 4.a Por quem · distl'ibuidos, ou em que se 
OCC\lpão. · .. . ' . . .. 

c1 5.a Qual a despezn ·que fázem e a ·1·eceita de 
seus sa.larios. · . . ·· 
• · c< G.a O_ numero . quo tem Dàscido depois da 
1mportn.çao. . · 
' .• 't.a Qtmntos os que morrerão . do cholcra• . . 

(( S. a . Se. al~tlllS .. tôm sido reexportados para 
fóm. do Brazll, o quantos têm . tido · carta. de 

· cmancipaçt1o. · · 
« Cnmarn dos d.eptttados, 7 de Jtttiho de 1856. 

. ~O deputado Silva Guimtiriies. » 
Posto a votos, ê rejeitado. 
Vai coin urgoncia . à cómmissão ·de constitui· 

· ç~o o rt:querimento d~ Sr. deputado . Sailos pe
<.hndo licença para rctttar-se du. cntnal'a por cansa 
do máo estado d.o . sua saudo. · · 

E' julgado objccto de delibm·ação e vai a im
prinJir, z;:~ra entrar llll onlcm dos trabalhos, o 
scgtlintc parccér da 3• commissão dC orçamento. · 

•• . ' . n-
a proposla do governo relativamente iL fi~ 

xaçào das dcspczas do ministodo du marinha, ,j 
de pa,recor _que Sl'ja npprovadu, ~ para que ~ntro 

' '- '-'.u CC 
de lei, rcscrvaudo-.:;!J . a aprcseut~tç:io do quaes
quot _ctttétl{~nl:l que forem neccssu.nas por occasiíio 
da dtscussao. 

te Art. 6.0 O ministro o siJcrctm·io . de estado 
dos ncgociós da m!uinha ó · ~uwrisntlo para d _es
pt.m. der com o_ s. ob_J 13ctos de_ s1gna_ dos nos~ s~sm!}· 
tcs SiSi a t}ltlllltln. de ..• •.......... 59;d6352t~ 

C( .1. o SecretariO: do estado .... . •. 
. ic 2.0 CJuartel~getHJl't\1 (in mnrinha 

cc 3.° Con~elho . su >remo militat·. 
« ·l.o AtH 1tonn o cxúcutorio. .••. 

--

cc (),o Got•po dll -tU'llHldo. o co.t·pos , , . . . 
1\.IUlllXOS • ••••••• , ••• , ' • • •• • 3!6:!::1(),~200 

cc lj,o Bntnllulo navnl............ 27:760.'\100 
cc ·" liorpo lo mtpormcs nhtn· 

nhd1·os . . ...... . ..... ... . .. . 
« 8.11 Cümparihiu du inv1tlitlos, •• 
ti 0. o Üóll ttLdOl'il\ , •. • • , • • , . • • • • • • , • 
cc lO~ llltéwleudn o nccessol"ios .. 
« fl. Arsennos ...•...•• ; . , • . • .. . 

· " 1!.!. 0apiUuth1~ <lo . porlol:l .••.••. 
cc W. li'Ol'ÇlL lU\VBl ú llll\"ÍOS UO 

. transport~. • • • . . • . . • ...••• 
cc 14. Nú.vios d6stu·mudo:i ....... . 
cc 15. Hospitues , ... • ...•. • ... . •• 
c< IG . .Phnróes •......• . ..• • . ~· •••. 

· u 17. Acndcmin. tlc marinha ..•. • 
u 18. Escolas .. . ................ . 

. ic 10. Dibliothcca do marinha •. • . 
te 20. Reíornmd()s ... ... . . . . . . .. .. 
u 21. Material. : ..•..... •. • .••... 
(( 22. -obtlts.: . ~. -. . . ~ , ...... _ ...... ... , 
cc 28. Despczas extruonlilladas · o 

evontunes . •.••...........•. · 
« . •x crctclOS · ln os . ... . . .. . . 

~::37.i$000 
G:SJl$500 

2U:HOOSOOO 
44 :.; t4Sill10 
71~:001$0'.!0 
91:120$11(1 

943:8S1Sl50 
:!S:.)U8~0ü0 
82:6889000 
2S:77~,H.OO 
2-1:987$000 

. 1:3048000 
1:824SSI8 

G2:47iS29;) 
1. 5..'-11:818$000 

S~O:Ol10~000 

« Snln <las commissões, clil 7 de Junho de 1&16.
Canditlo M e>Hlr.s de Almd da.-J. J. ·de Limà e 
SiltJa Sobrinho.~J. J. lltt Cttnha. » 

PRIMEIRA )? AR'f.E DA ORD1!1M DO DIA 

l-' 1X4Ç'ÃO DA )?OUÇA NA YAL . 

Continún a <liscussiio dos nrtigos o.dditivos t\ 
Jll'opostn uo govo1·no flxnutlo t\ fOt'Çl\ navnl pam 
o uuno l}nnncuiro do 18~7 n 1858. 

11 
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t'i'conlwce, cozuo tolla a eo11stitui«;ii.ll funuuda nos 
prinr.ipios da lihürdat.le, qüc t~dos os .poderes ~o 
~stado silo ~telegnçõcs tla nn1):ltl Otn, so os dtf
fereutcs podéres <lo cstatlo são tlclcgnçüc-• dn nação, 

. ~sses dt>lcgatlos tern faénl<.lutle ptu·n delegar essos 
poderes? Niio, Sr. JH·esitlentc. ni\o tüm direito, 
huO podem delegar SCUS llOdercs; · 1\UO podem, 
porque, niio so) isto tsiio csu\ nmrcntlo ·na consti
tlli<:l'i.o, colno ató inutil seritl quo 1\ constittlÍçi'io 
ycdassl1 exprcssnnH!ntc qttc. os .d~lforont~s poderes 

· pudesS~iü dele~at suas ntlrthm,vt~c~ pols quo e1l1\ . ' . ~ .. ' . . - . . ... . ...... 
t~ snn luwmonia sliu 1\S verdndc)ms bases dns gtt-
rantius dos ciutuhios. · · 

A~sim, St·. presidente, nüo poderio. hâvct· bar-
• - .• • ~ • o .• • •• - • 

por wutum um . poder plldcsse tlclcgnr suos a.t· 
ttibuiçõcs n tun oü.trv podet': pot· consequcncw 
·esh\ provntlu cliH'tunciliú a tod:'s as. luzos que a 
u~senihlón ttor1\l ni\o teill direito de tlclcgnl' o pt'det· 
·~o legislnr ';' c:;to podel' ó .dado polt1 collstituiçiiu 
:\. n~semblea gtm~l com n snncçiio do hnpm:mlor; 
todas as vezes quo a nssemblen ~cralnutonsl\ no 
gO\'úl'UO pnra. lcgisltn', a assomblua tolll infringido 
u constituição do oslado : todos os netos quo tt\ut 
pa::\sndo neste t;cnticlo siio nullos em faca dn z10ss:1 
eom>titui~:.U.o politi.cn, potque todos esses netos são 
uma infraêçi'io do al'tigo con,;tituciona.t que diz 

. qu~ a ui visão ~ hnrmon~a ~o~ podel'ê,:> sã~ o uni co 
.HiélO do gamntm. dos thre1lüs dos culnduos •.• 

U;\t Sn. DEPU'l'AU(I ·dá um R1Hl.rtú. 
O Sn. Eou,\.uuo 1:-HANd,\ :~Sr. presitloute, so ll 

ussemulúa geral, so . .o po~er legislnti'yo pÔdo . dc
le"ar ao ox.ocntivo. cotao o executn'o tambem 

" · . " é isl ti v o o lo •islnli v o ao 
j ttuicinrio, . o assim por diante, do mo o quo odos 
os . podet·es podcriuo dcl0gnr a. mn .só ._poder, e 
terwmos o q no? O governo absoluto. · ~ao a.r~n
ml'ntemos com abusos ; se o go"etilO tem s1do · 
nntorisndo péhl.S cnmnra~ a logi.slnr, ni\o conti· · 
nuomos u. conful'il'-lhe uma nutorisaçitosetnelhante, 
porctue ó intúil'~melito inconstitucional. 
. Scnhot·es, pareceria eld\·uotdinario, o de certo 
nutito.s vo:r:es se levantarii'io , se por ventura o 
poder cxocuti v o, sujeito, como . muitas vezes se 
nchn, á inflnon.cin dRs camnras, fosse privado, 
ou cedesse de si tnuitns de suas n.ttribuições, e 
~u• confel'isso ás cl\nnn·as loglslatiyus ; entl1o gri • 

' ' 

. tar-sc-hia log?: '' Eis aqui uma éónve~çii.i> nacio~ 
n,al, .a annr~lua dei.>·retacla, a ;dema.gogu1 em pó. )) 
E sem dunda, esses quo nss1m pensassem terião 
raz.ii.o, _porque il. constituiçaio não quer quo o poder 
legtslahvo se torne omnipotcnte, assim :::omo tam-
l>cm não quer ue o poder ex. c cu tivo se torno . . .. ··- " 

O Sn. Eou..\nno FuANÇA.:- Entfío o . quo disso? 
Se niio sou cxacto, dosojo ser osclnreciilo; pare
cc~mo quo dis8o qne a ·lo i · tiuha a.utorisnao o 
min.istedo para croar um corpo naval, que certos 
ministro~ ci'et\rão osso corpo som nltomr a pena
lidado ou som applica1· a ponalídndo então exis
totlte, mas que .o uobro ox-ministi·o o Sr. Za· 
chnrio.s não só reformott esse corpo; mas quo om 
um dos artigos . do sett rogulaiMnto. disso que as 
suas l>raç.as fico. vão sujoitas . a taos o taos arti
gos elo guci-rn, para . o que não . se achava. o 
:::;r. Znchal'ius nt\torisado. Nuo foi isto qno disso 'f 
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O SR.. MlNIS'rRO.DA MAm.•ma.:- Não tirei a con

clusão· a;;sim. . . 
O Sa .. E.ouARDo FnA.~çA:- Ou que · o Sr. Za

cha!iM fez ptais do que lhe pertnittia ~ n.ntori-
saçao que twha.. · · · · 

O SR. :MINISTRO DA x AriDtHA : - Se V. Ex. dá 
licençn ç o Sr. presid...;ute pemüttc eu expliCarei 
o que ;d1sse. · 

O Sn. \VA!'i:mnLKY (min~st1·o da marinha):...,.. 
O que pu disse; . Sr. prestdente, sobt'e o ponto 
q~c o lllustrc ~ deputa~o. toma . em c~nsideração, 
fo1 que, ou· o Sr . . cx-mtntstro dn nutnnha estava 
antorisado pelr~ lei a applicar os artigos de guerra 
pelo facto de te}·· sido autorisa.do pum ·a~·rcformi~ 
ilo corpo, .ou nao o estava; se estava autorisndo 
tin~n usado d.e uma attribuição cüja constiíucio: 
nahdade ellc · agom contestava; se niio <~stavn 
a~ttorisa~o; e!ltão. tinha n~nsmlo; porem mi ni'io 
dtssú, nao affinnel que o tllust:rc ex-ministro não . ' . . . 

• < • 

1nodo _de arg~.J-mcntar, o· um. pouco diffct'ontc tlo 
qu~ d1ssc o I Ilustre orndor, 1sto é, . que cu nffir
mcl_ que o nobre cx·ministro hão tillhn. autori-

O . Sn. EmiAxmo FttA:-;<" A.: - Isto me ~crve • ou 
o Sr. ex-mini~tro dn. mârinha. e:;tavn a'utori~ndo, 

. on não cst..'lva c so jul ava :tutorismlo, c ncst.o 
scgun o cnso . a uson. ! no . en ro. nes n. <)ü.CS ao 
mi\S vou 1\ . 1•: o Sr. ex-ministro. jttlgou-sc nuto~ 
risndo parn . . npplica~· ui~ a pcnl~lidilllc, q unndo só-
. mente o corpo lcgtslatlvo o tmhn autorist\do :\ 
rcorganis~r o corpo_: i:;to me serve, . q_ucl'o tirt\t 
a conclusao <lo JlCrtgo que lm de unutns vezes 
:mtorisar-sQ o m111istt·o parn cm·tós fins e o mi
nisit·o julgU:\"-so nutorislldo par.\ fa7.cr mais do qnc 
aquillo pam que tovc fncu1dndo. Pnrccc-mc ano 
tem ncontccido muitns V()Zcs q,uc ti auturistii;.:io 
concei.Hdn por ttll11\ lei n um ~11nistcrio c dn qual · 
tem usi\llo, o quo por consegu_tnte tem produzido 
o. c ct marca o, c quo esuo ogo < cvo-se con· 

. s1dcr•!r eorno. tmulo fintllisJluo, o,;sn ntttorisnc·"io é 
totltwul. . manttdn ·por cs:>o minit;tro ou polos outros 
que lhe succotlcm, o usiio ropctitlas vct.cs dollu, 
o 1 t\·SO .:unn nu ~r1s .;.uo penu: lléll o . . t•n, otn 

. verdu~io, nuo é pos::nv~l <J!lc fiquo mnis ptttcuto 
o por1gu uo tnc:; uuton~n\ioos, o mnis claro.mcuto . 
d~monstrmlo quo n · const.ituiçi\o ó iuteimmcnto 
VJOlalla. 

Sr. JH"esidcnte, o nosso systoma conslitnciúiml 
cstl'L Ctllllpl<Jtnmt.'nto fnlscndo; nós vomos o con
selho do ostndo, que pela. constitlli\iiio ni\o ú um 
p~der do o~tado oxorcouflo nttl'ibui«Jõo,; c:dt•uut·
dBmrhts2 nttrib.uições legisiutivl\s, juclicint'ius, otll. 
~rouxot•no nqm como . argumento pnri\ cstn ttll(o
l"Jsa.~·•!o . quo nB camnrns 1egis1nth·ns 11iio so nch,\u 
b.l.b1htndus pnm ostos trubnlhos, quo nito m•iio 
.ollus quo se incumbiiio ordirwrillmmlto da rcformtl. 
dcsso.s lcgi~lo.çõcs, Aossos Codigos, etc. Esto lU'~ 
gum.ento fo1 combattuo pelo. nobro deputt~do pela 
.Bt\luo., qt\e lex.n~rou . quo ,fot na. a~sembien. gul'ul 
que so elabo~urtto , os . codtgqs cnnünal. o 41<? pro
cesSó, quo nno fot nece8S(\l"l0 quiJ se nutol'ISnS "·' 
no govorno pnrn. esse tim. En quizora quo os . . 

qnc oss~s consns só passúrão: óti.tt•\n:n o sys
icmo. reprosêntn.tivo entro nós ornuma.·roalidmlu 
o govérno . não imptmhu. n oloiçiio, mns depois 
do . c~rto tempo t~ eleição foi inteirmnonto viciach1. 
D~po1s. de certo tcm{lo ·n rept·esm~til.çíio nn.cionnl 
nao fot. o qno deverta sor no patz; O governo . 
.contando nas. camnras · com a . nP.provnçiio do todas 
M suo.s medtdns, n .cnm11.rn fcttn pela intlttenoin 
do governo começou a dologttr~lho totios os seus 

· poderes. . . · ·. · · · 
. O uobro doputndo pela . provinci11. do Rio do 

Janoiro, quo· hontem .defendeu o o.rt·igo ndditivo, 
disso <1~10 qul\lq\1er que fosse o govorno ello lho 

St· • . presillénte, mc::;mo })O\' esttl. mzi'io nüo deve
. mos :~ppt~~v~~~- esto. m:tig(), al<hn , tlGs . perigos . ex
h'i\Ordumnos I}UI.' podem i·esnltl\l' dns conscqn\Jnc"itú; . ' ' . \ ~ ... ~, 

Sr. prcsitlont!l, M por \"Ohturn ~~ nóuro uii
!listro ~ tlt~ j ustiçtt ti n~sso sido autl•l'ÍStttlu ri ~Hk 
u~u.ne~mbmltml_u Cl!l . exccl\çii.o 11 sut~ 1"\J(ornm Jtt· 
thcm:.-m, o tfltU tm'li\ resultn<lo? Tm·iit rc!;u\ttldo 
qtw e,sttl\'11, r,tztmdo pm·~u dti legisla~·tio du paiz 

. o pt'oJecto · quu nllu 1\tllll nprosontuu, 11 'llle üll· 
tt·otunto .fui eumplohmwntL'IlHHiiflcmh.• pelu camH1"a, 
.collw m1s sabemos; tlo 111•1•lo. qt!tJ et·n unm l"tl" 
forma l'\J:thnol\to tt1!hJlil•h\ . pela llltlLQrin dt~ ca-
mtll"l\. -

E Jlilo so uigt~: Vlllll tlopois it. cnUlll\'1\ t•stn l'ú~ 
fnrn}n, o ella npprovm•tt ou tOJll·o\'tul\. CHüll~~o 
nrt tu a róform:~ 1las 1\cndomiu~. Bem, é \lllí c Xt!m• 
plo quo lito :>ot•vc : jú. ::>e tliscut.io aqui HS~I\ To-· 
tormn? Jl't tratou n (•.:mmt't\ d\J . discutir os c~tn
tttto·s· dn ; . ncadctn. ias quú o g. ovet•no fuz 1 

So cssos ostntutos dns oscolns do mmliclna e 
factll?.~llcs d~ dh·cito fossem _aqui tliscútitlos, nuo 
,od~t H~~ H nu tos dos seus ttt'ttgos· st:t' rúpt·ovtttlt)s? 
4 I \ • t I ' \ " 

clles fot•ão Jllllllüados substitutos .aà libiltmi do 
governo : . pergunto on : uão · sendo apptovmlos os 
a~tigos desses osta.tntos sobre o tnodo do nomÚtL
çuo, o quo sorti dos acbtacs numomlos? Perdom 
eltes o~ empregos ou niio? Eis um grtmdo ·in-
convcnwnte. · · 

A c.nmaru., s11nhores, póLlo pedir ao govórno · o 
n outros potlorcs do .estado mformttções pm·n re
so~ver com acerto, poi'9._UQ · om vot<lndo_om certos 
objectos o podar oxccnttvo estt\ muis bflbiiitn.do 
para dnr esclarecimentos . o o corpo legislativo 
aove cntiio pedii'-lh'os; isto o cottsn. divot·sn . a 
cntnn.ta póde o mesmo ntó devp-o fa:.!:oi·; porÓtn, 
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áüo.s, é cousa · contraria {~ lnido Jncobina, IdnÜn_a. llenriqueta Jacobina, re~ 

pnrtidamontc; re:vogada.3 para oste fiin quaosquer 

requer o encornl-

O Sr. Venn:n.olo :r ... tsboa. {pela ordem):
Sr. prcsidonto. cn•io _quo ningucm . ·desconhece a 
importancin. d1\_ mataria. sobre :l oual vamos votar, 
o como geralnwuto so consideni n. nossa consti
tniç.iio defunta, eu dcsejavu quo o povo ficasse 
conhecendo bem qunes são o.quollos q~c ainda 
acotlJpanhiio o. sou ·enterro ; por isso roquciró a 
'\'OÍilÇllO llOlliinal. · . · 

Gónsulta1ln a camnra, é rcjeitndo este rC•luori· 
mento do Sr. \remmcio Lisboa. · . ·.. . 

O S1t •. ~fF~~DES nA CosTA . pede qlio n votaçiio do 
3° UlCiuUrO do artigo lldtlitiYo UU commisai\o soja 
fdta por partes. · · 

siio npprovndos, · n~sint como a. proposta, que vai 
1tf corúmiss:io · do mariuhn e gncrr:'\, nfim do a re

. digir .confôrtilc o vonciuo, o pas~àr ti lorceirn dis-
cnssiio, · · 

LiH;o o npprova-so o pnrecor da conuniss~o do 
constituição e podorns t)UC mnndn ndmíttlr n trnnnr 
a--sento . o Sr. consolhmro Jo:;ú Bonto _ dn Cunha 
Figuüii·edo, no iJUl'OJimonto do Sr. Maciel 1\Jon-
h'ito, deputt~do por Pornatilhüco. . 

Achnndo-so o )Uesmo senhor nn sala immodiatn, 
ô introduzido com ns formnlidadcs tlo cstylo, 
presta juramento o ton1a US!;cnto. 

Lti-se c approvn·so o parecer da commissi'io do 
c.onstituiçiio o poderes concedendo licéilçii no 
Sr. dopntndo pelo Parú. M. I>ol'eiro. do Snllos, pnrn 
tetirrn-so do. cumnra por .cntlsn do .m{lO estado de .. 

Plill\SÃO Ao CONS~LHEtnO JOÃO MAniA .l'AIJOBINA 

· Entra om · discussi:to o soguinte . projccto n. 4 
· deste u.nno : · . 

(( Artigo unico . . FiCll npprovnda a ponsiio annual 
do 600H concedida pol' doere to . do 21 do Abril de . 
18;1i no consolboiroJozlo Maria Jacobinai· em plena 
t·emunornção de sous serviçost com n c ausulo. d3 
rorifico.r~so súmonto de~ois dosou fnllecimento em 
suaa 4 netns :OD. Mcma Aloxandtina Gunlbel'ta 
~Tacoblnn, · Antonia Barbosa Jacobinn, :PnuHna Ade· 

disposições em . contrario; · . . · 
« Paço da camara. _ dos deputados, ·20 do Maio 

de 185U.- Pacheco Jo,·dllo.- Dias de . Carvalho. 
- J. Evangelista de N. -S . . Lobato. >I · 

. . .... 

duas primeirM discussõe~ para quo o 
entre logo em terceiro.. 

Co1\sultuda a casa, dccidc·se pelB affirmativa, e 

CAIXEIROS DRA.ZILEinOS E ES't'nANGEIROS 

Entra em· 1• discussão o seguinte projecto n. 80 
do 18;>5: 

c< Art. Lo O hnposto que aCtun.lmente pagão as 
lojas c outros estabelecimentos commerciaes fica 
desde -jil elevado a 300$ para aquelles · que tive- . 
rem mais do. run. cnix.eiro estrangeiro. 

(( :~rt. 2.~ o~ caixeiros brazil~iros ficíi~ isentos do 

. . . 

projudicines . á saudc pub icn, e compra or d~ 
objectos furtados, além de soffror . as penllS mar
cadas no codigo criiJlinnl, c .mais leis .rellltivas a 

- . 
.. commerciar no Brazil. 

cc Picão revogadas as disposições em contrario. 
c(_ Paço da camara. dos daputatlos, 24 de Agosto 

de 185<>~ - F1·ancisco Om·liJs BJ·a,ldão ~ » 
o Sr. 'Loi.tuo d.a. ounhn (pela ordem): 

-Sr. prc•.>idente1 uno só porque Qst•' projecto con
tém matoria importante, como pôrquo o Sr. mi
nistro da fazenda, em seu relo.torio, nos diz quo 

. se trntu. do estabelecer uma nova base para co
branç'~ do impostos _do. nutureza tio de quo trata 

t ' .. • . " 

se permitte um adiamento · do mesmo projecto ata 
que seja. ouvida sobre elle a comm\ssiio de fa· . 
::onda. · . · · · · · 

. . 
do mandar á. mesa um roqucrimento por cs· 
cripto. . · 

J~ê-so, npoia-so e entra em discussão o seguinte 
requerimento: · · 

d Peço 11 atlinmonto do projocto em discuasão 
ató ser . otwida sobre clle a commissão de fllzenda. 
- Ldtllo da Ctmha. )) · 

o si•. R.1bolro do Andro.do.: -Sr. pro· 
siuento, êomqunnto niio esteja do accordo . com 
todas .ns fi\edidas propostas no projocto que se 
qn.or. mHar, comtudo niio deixo de reconhel~er quo 
o commet'cio . brazileiro se àchl\ em posição tnenos 
vantajosa em relnçfio ó.s facilidades que tem o 
éstrnngcil'o de · comtnercinr no Brazil; sem poder 
concordar ~uo se recorrP. a medidas odiosas. quo 
hnportiio umn hostilidade á. emigração ouropéa. do 
qnc tanto precisamos, julgo qtto se póde lançar 
mão de meios indi~ectos que ilão prejud~q~em a 

t. • 

esses metas, a meu ver. são n isenção do serviço 
da guarda nacional e do recrutamento "'ara o~ 
co.ixeiros das. casas commercinos braziloiràs. 

UMA. voz ;_;Mais precisão os artistas. 
O Sn. 'RIBI~IRo DE ANDRADA:- ••• e a isenção de. 

certos impostos para l,ls casas que tiverem só cai· 
xeiros brazileiros. T~es med~das, Sr. presidente, 
não podem encontrar mconvomcntcs serws, e ten· 
dom a melhorar a sorte· do <~idadiia brazlleiro abdn • 
do-lhe n carreira commorcinl o oollooal•.o em. certas 
relações; em posição melhor quo n do estrangoiro, 
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quando hoje estão ern seu proprto pniz em condição 
inferior. (Apoiados.) .. · . . .. . 

Julgo tambem~ Sr. presidente., qtte .outras medi
das àe e_oderáõ adoptar para não offender~se ,a· co
lonisaçao de que t~nto o pai~ precisa, e .para con
vidar ao estrangeiro a aux1har os unc10naes nos . ' . - . . . . 

o Sr• L"-'titão da .Oun.b.a :-Sr~ presidente, 
não tornaria a palavra. ee o nobre dcp\ttado no 
pouco que dissoniio attribuis~o no _adinmcnt~ quo 
pro~uz o ftm de protelar á dtscus:mo. l;ló proJccto. 
Se t}verdo pass~r na üanmra o prmCJP.lO de que o 
pcdtdo do um athamento para set· ouv1da qualquer 
commissiio .importa a morte do um projccto,. el!_tiio 
acho melhor acabar-se com as nossas commtssocs. 

O regimento , senhores , · cstabolacendo que ns · 
commissõcs deviio ou possão ser ouvidas, nilo pódo 

. - . . 

itnp~i?itamonte inclui~o no l'cg1mon~o: eu nunca ·. 
pod1r1a mesmo um adtamonto com R mt011çi'io . do o 
fnzen•nler como morto de um projocto, som tlm do 
faltar com a .cortozia. scmprtl devida Ro autor dosso 
projecto. . . · . . 

Eu dissó, Sr. presidente, quando pedi o adln
mcnto CJ.UO 80 disct\ic, . qao contendo o proJooto 
matoria m1portanto; o tonrio•nos dito o Sr. minlstro 
da fazenda om sou rolntorio quo o SC?Vcrn~ tl'l\tn,·a 
du ostabolccot tllnt\ nova b1~so pnrn nnposu;õos da 
natureza .dcssns . do quo tmta o . mmnno J.ll'Ojocto. 
ora cu de pnrcccrqun a commisüo do. fuzcniln foljso 
ou'Vidn, para que a illustro commisRilo, ouvindo o 
governo sobre esso projocto! nos illu!!tt·asso com 
um parecer quo pudosso serVll' do lilelhor base pnl'B 
a dlscussito. . 

Por es~a~:~ consido~açõ.o3, S1·. P,l'esidont.t), ô só por 
essas, fo1 quo mo ammm a pedir o ndtamonto do 
pr~joc~o, o :(lOrtanto P?ço a9 ~obrõ doputad~ licon~a 

por mim 
JüClo. .. . 

O Slt. RIDEIRO D~ AN'DRADA : - Não tom razüo 
alguma. · . · · .... 

o Sr. Ed.t.1.o.rdo Franqa. :-:Pediu palavra 
contra o adiamento pm·qU:o r~conheço <J.~o a mo.toria 
do projceto é du uma necosstdado palJlltante pal'R 
a populaQi\o brazileira.;, · · 
· O Sn. LEITÃO DA OtTNUA :-Ninguem nega isso. 

O Sn. EouARDo FRI\N~A :-Pois se ninguen1 nega 
isso, stH~ mntoria volhn e debnt.ida, se além disso 

já a camâra desto.municipio também representou 
no sentido de um dos artigos . do ptojecto, para 

·que; senhores, estar-se adiando semelhante 
questão ?I 

Eu não digo que seja a intenção do nobre autor 
do.requcri,nento do ad~a}D.!'Utt;> n;tatar o pr~jecto, 

um projecto ás commissões . . 
O Sit. LEITÃo nA CuNuA :- Isso é desmoralisar 

as commissões da casa .. 
O Sn. · EnuARDo Fn.\NÇA:.....,.. Eu não estou des

. moralisando as commissões da casa, estoc fál
lando de um facto que acontece qliasi, sempr~ 
mórmcnte quando se trata de certos objectos. 

Discutamos, senhores, o projecto. E' nocessario 
que o Jlrojecto seja discutido, porque ó nccessario . 
que o brazileiro possa ser negoctaute; .o que é 
impossível entre nós. (Apoiados.) . · . · 

Não digo, senhores, que todas as medidas O.prê- . · 
sentadas devão ser aaoptadas, mas a discussão 
desse. projecto ~ um meio. ara podermos satisrazer 

de tao reconhecida utilidade, qu9, ndo ~Me deixar 
do ganhar com elln; · todas as d1scussoos que se 
movelli. so,!>re objec!;os de interesso vital. ao p~iz, 

· cipal, têm todavia uma grande vantagem, a da 
mostrar com evidencia os males que prové1n da 
falta de n\edidas adc~uadas quo ponl1iio termo 
a soffrhnentos reaes. 'I anto se fallou em incom
patibilidade e Qm circulos, ~ue em fim t>assou uma 
lei que os consagra: niio dtgo quo SOJa o.. melhor 
possivel, mas omfim jl\ foi um passo · dado, jt\ 
fizemos . alguma cousa, o (lOrtnnto acho bom e 
eonvóniotito que todos os dtas so repisem certas 
idõas, Rorquo loQo obteremos . o . quo pre\lisnmo8. 
E.ntena~ uo já c tempo do entrm·mos . em uma 

trota o prujocto. O co1nmorc1o, principnhmmto o de 
rotnlho, ó por n.sshn dizer n partilha oxclusiv~ do 
C8.tran oiro: o cldRdifo brazilclro niio so pódo dar 

· ·· · do c babillt~do quo seja · 
um bra~ileiro, siio tn.cs os embaraços quo encontra, 
O t\tÓ SILO h\eS llS JIOrsegulções <J.UO lho UlOVl'ID, 
quo impossivol so llie torna. ii ,·ide. do negociante. 
nr1o poilondo voncor mnohinat;õos _planejadas . com 
quo o ~rrotliio · do commorclo. ou o perdem para 
sompro, oo o brazilolro dopols do ter Ycncido 
grnndos dlnlculdndcs conscguio cstabclccer~se. 
. Esto estudo do CO\\SRS não pMó ?o niodo lll~JUm 

ounlinuur: a condlt;uo do brallllotro no Braz1l 6 
i\ _osf.o l'ospoito muito infol'ior 1\. do I)Strnngeiro 1. 
Nno: isto tu1o cJoyo continuar nssnn. 
· Julgo alCm disto Sr. pi·esidonto. que niio estandO 

prosonto o autor do proJL~cto; ó do oquidndo que 
nito vt\ o projecto romottido · 1\ l!ommissiio, porque 
ostou corto que ollo hado otforecer. tnzõos muito 
Yilliosas cotn que o justifique: e ou esporo na 
diséussiio ajudar no nobre autol' do projccto·cot'n 
o meu fraco contingouto em fn.\'or de uma das mais 
palpitantes neccsstdndes do nosso paiZ'. . . . 

tnonto que so. discute. 
Lê·se, apoio.· se o ontro.· conjuntamente úm dis-

cussão n seguinte . emenda. . 
(< Em lugar de-commissiio de fazenda- diga-se ~ . 

--commissões de fazenda o diplomacia.-Can
.dido Bo,·gcs. » 

. o St". 'F.lgUcira. tlc 1\t:ono :-Sr. presidente, 
ainda hn poUI~Os dias eu sustentei a noce:ssidado 

. do serotn ouyidas duas das coí.nmissões da casa 
sobro um p\'Ojecto que foi submettido ii. discussão, 
o cohoronto cómmigo mcsi:no, eu .nno posso deixar 
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quo o.!> frnncczc:,; tcth'io :1aauto ao · seu commercio 
os mesmos direitos, ptcrogntivus c rcgnlias quo 
tivessem os nMionuc::;. · · . 

Ora, dnndo·sü. ostos factos, entendo quo é dn 
·:mui o r convonicnc. in que a cumt~. ra só tomo novas 
deliberações 1\corcn desta mnleria depois de reco
:nhccel' <}UO as. disposições contidns. no projocto 
não oficndcm Ms tmtndos, nii.o. nos ourignráõ por 
:fim n rovogar a nossa proprm ou1'n. Dovt:ünos 
fazer leis quo tonhão por fim sorom utois e p<'r
manentes, o nuo simplosmonto mostrm• os nossos 
sentimentos, por mais pntrioticos quo cllos sujão, 
em born logo depois tcnhmnos do recuar, rovo• 

e inconve-

suas eonunissõe5, . c sobre a matú~in tomo uma 
decisão justa, couvcnicntc. dccis!io que possa ser 
permnuenicmcutc_ con.servnd~. npczar a_o todns 
quantas rcclnmnçoos dipl<;~mnttcas se possuo 1n?cr: 
c\~ sómo?tc queEo qtto nos q'üundo fizc:m~s m12n 
let . cstt~JRmo~ tno seguros de nosso dtrOito, tao 
convencidos tln . sun utilidndcl quo o govei·no niio 
possn de modo ncnhu111 suspender n sua cxecu~ 
ção s0m incorrer em ccnsu~n. nem quo o poder 
legislativo, á vista de ~·uzõcs mais . ou menos · 
p•·ocedcnles do llic~mo governo, consmta C!ll rc- . 
vognr o seu . Mto, quo so . fundava na c:vtucmto 
utilidntlc do pnii. Ou~~nmos portanto as . commis
sõcs dn càsn ; ellns siio nssnz illustr:ldM para 
poderem d{lt' um parecer completo sobre a ll\l_ltc~ 
l'it~; cllas podem recolher o uprcsontnr-uos mmtos 
dnuos ogtntisticos, o hiio de desenvolver a qttestão 
comu é do espetn.r do suas luzes o om 1:umpti
mento de seus uovcres. 

. . 
1 JOC 

todl\Vin quo em 
ve7. do ir ús com missões do fn:tenda o de. diplo
macia, como so toni proposto, fos:;o ello nntea à 
con1missão de ·commercio, industt·in o nrtl\s, por
quanto qual .ô ? fim do projocto.? E' fnvot:ecer o 
commercio nnc10nal, fa.zêl·o sahn· do nbntuncnto 
em quo se acha etn rolnçl'io no cc;>mmercio estrtm· · 
geiro, íazor .como quer o nobre deputado autor .do 
projedo com; .que ~)S lmcionaes. acbe~n na carreml 
uo ~otnmcl'clo !húlOS do subs1stencm c foduna. 
Ora, sobro isto parocc·mequo nenhum!.\ cóxnmissiio 
é lrlnis ~t·opl'ln a sot· ouvida. .do que n do com
me'rcio, wdnstrin c nrtús, o pol'tanto yoto pat'n. 
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vá com preforcncia n esta com· 

sitlo remettido l\ couanissão de marinha e 'guerra; 
mas se isto não se fez, porque não occorresso ostn 
idéo., agora pede que. seja a essa commissão re· 
mettido; . · · · . . 

O Sn. · PRESIDENTE diz ·que em occasiiio oppor
tuna O honrado deputado póde apl'CSCnlar Utll 
requerimento neste sentido. 

A discussão desta mo.teria fica P.dinda. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEl\f DO.DIA 

l'ROCESSO DO Sn. DEPU'l' ADO l'ACCA. 

ontinún a uiscussiio do l\reccr uns COIIllllÍSSÕt'S 
reunidas de cotlstituição e justiça critninnl sol.n·é 
o processo crime em que e róo o .Sr. uopubulo 
Pa.\;ca. . . ·. 

. ' ., 
occupar por nlgnns minutos à atten•;i'io da cnmnrt\i 
tomn ndo parto na presente dis<;ussüo. . . . . 

. A~itando-~o no p~rla~ento uma questiio do 
d1rc1to pubhe9 consbtu.::wnal, a que so prendo r. 
intolligcncia das garantias o immilítidndes quo M· 
tão inlicrontes no cargo do roJlrcsentnnto do. n11c;iio 
brazileira, jul~uei que sobre cllo não duvin {lmitth: 
silcnciosrüncnl.o o meu voto. . . ·. · . . . 

Niio espere n cnmara q,uo dcp()is <los discursos 
quo clln f.f'lri ouvido dos 1llustrcs orndores guo mo 
prcccdê~ào, cu 'tenha a P.rcten~_:io do vir dnr m.aio~ 

. mmil rodo qunlqtwr d. as camnrns, IL com{~ot~n,~ia 
desta, segundo u letm do aH. 28 da cons tluu;uo; 
em quo esse proécsso continuassn ou doixasso 
de continuttr, som quo jti.mais so reformasse ou 

. · alterasse o dccr~to do pronuncia proferido pelo 
júiz fotmador dn culpn, sendo q\tn om tOllos os 
casos do quo tenho .noticia u decisão foi scmpro 
- q no não continu~ssom. 

Hoje, porem, qucr·sc estnbclccor um procedente 
contrario. · . 

·As nob:t·es commissõcs de constituição o do jns~ 
tiçt.L criminal, n qnotn. foi prosento um pt•ocossiJ 
crime em quo so acha pronuncindo um nH!lllhro 
dost1\ . casn, trouxorão uma innovn~iio t'i. l!_rntkn 

. seguhllL_, e, t;J.nl!-do t\ cmnarn us r.ttribniçoes do 
podc1' J~td,tctnrlO, propoom-nos qno . nltoromos .. 1\ 
pronunc1n desse mesmo processo. Sobrl) csto ponto 
sômento, sobro o élusterio qno no al't. 28 . lln con
stitt~i~uo ptotondotn dtu- ns commissõos1 ó qtw. ftd-

Coinponllo-soo parecer de duas p:trtes , a pdmoim, 
q\lo envolve n qilestilo constitucional, o n scgundn, 
tt qno ,entra no e:<.llmo .o tmn.lyso · tlo procoss?• 
dCS(to Já doclnro a V. Ex. o á cmnara, Sr. proSl" 
donto, qtte ·não tratn.i.·oi st:mão (la primoim. A 
cnmaro. cc:unprchenuerá quo, tàndo etl sido quom, 
na qunlidt~do de chofo do policia destn. côrte , den 
os primeiros . pnssos. nosso processo, collig-indo 
as provns, o prondeJ~do os réos. ~elle envolvidos, 
emoorll. fosse oütro O formador da culpa, hiio tnO 
é licito entrar na discussão do seu morocimento; 
eSS!\ tnroft.L (tei'xo nos tribuuno . .; judiciarios, qlltl 
d.ello tomart\õ cónhocimonto compctontomonto . . · 

mr.tf)da o poder conhecer quo.l .a competencia ·da 
.camara na· applic:lção praticá . da. llisposi~i\o dó 
art. 2d da constituição, empregarei .rlous meios : o 
primeiro será.rccoJ:rc.r á fonte. primitiva do direit?

1 1ndo descobrir sua mdole c natureza na constt. 
t~i·;ão do~ póv~s que. nos precedêi:iio em Civilisa
çno c orgnmsaç_uo socm_l ; .o _segundo, pela . . analyse . 
da nossti. propr1n conshtmçao. . 

Senhores, 1\ il~Vi?lahilidade dos membros do par
lamento . e o dtrcJto destes do zelar esta grande 
immuni<.ladc de scüs membros como prmcipal 

: - ' . 

~ ' ' " 
f1(1'~·~~~1nm IHlbWJJ'iítt, sit .~um ma 1>ax : >> c tll\ con-

. · Hlitul,;•in 1los r,rt.igos Gotl(_)s, o soguinto: u ExteHdi
tw·lut:'' 11nx ct secttl·itas ali · qúite,·dedm dies, con-
. ·, ., . , ' . ' 

· G.un o l m dn manter a ordem elll suns d1!1ihcra" 
-:i1u14 ,n tUgnidndo c in.Jep,mclcncia do sua corpo· 
l"llÇllu, o pru:lntnonto iu~rlcz !}Xcrccu scmprü o mnis 
tH~crlclntu\l'Jo poder,. nuo somcutc contra os n\mn
hros •lzL cnsn o pcsgoas est1'nt'ahns, por injurias 
fiJitRl4. 1\. t'Upl'csont!'lçiio nacional, como punh1do os 
vcxumes tJ violencias ftJitas aos membros domes
mo· parlamento, o. a. seus criados, qualquer ag
grcssiio conuncLti<.la contra n propriedade dollcs. 
Assim, por exemplo, todo nqucllo que pescava, cor· 
t~''!lmmld:!Lot~ pot qunlttnot· onh•o modo dnm-

' . 

os mnil"thros da casa, nem contra os quo injuriavão 
o offondii'io a dignidade do pnrlmnento; fn!larei 
sónumte das quo forii.o dóct·etudas contra os. que 
atact\rão ou forão" considerados como tendo por 
tlm tttncar· a iutrnunidudo parlamentar. · . 

o primeiro decreto oxp~dido . dircctnmente 
polo parlamento inglez . pnrn gat·nntir a im'lo
lnbiliundo de setts membros, foi oxpe(Hdo no 
roinl\do do Hom·iquo VIII, oril 15.!3, . quando o 
dcpntl\llo tlo um bm:go, Jorge Fc!ro1·~· dir.igimio~sc 
uil pttdmnento; fo1 prcSL' pelas Jnshçns do lugar. · 
Inf•ll'lnndo dcstl~ ptlsiío, o pnrlaimmto ol·dnnou no 
porteil•o da mt\SS:\ tl~to so di1·i.gisso t\ prisão . e 
pt•zosso Fon·t•r:> em 1llordatlo : mas tendo o car
cct·ciro c o shenfl' do Lonllrc;; não so res istido t\ 
cs~tt intimação; como tnmbont Íí'\1:\ltrntmlo o por" 
toito, os dopuh\uos obt·igl\riio ao sherítf, ao car· 
Mt.·cil'o o t\ p!Wtl) . nccttSt\UOt't~ tlo Fotrors n, com- ·· 
P!ll'OCúl' J>~l'nilto a cam.nr<\, · o os mn.ndti l'ãó condu
, • • · t resen a 

· dos jttizos o ttn . mnnoim mnis ftn·t1ull, confir: 
mnsso ussn. decisão toml\dt\ poi' cllos membros 
dn c1mmra dos comnmns pl\nl · assegurar sou~ 
prh·ilogios. . ·. .· 

~,oi umn innovaçiio f oito. nos usos constituciorlne~:> · 
daquollt) .P!li:t o quo ~cott om regrtt. P.:n: t~milos 
nnnos fo1 mtorrromptdo o ttso desse thrmto, e 
nosso intcl'vullo, como nntos, n pmtica oru que 
o ~eJ?ntado P.ro.so pnta . obter a sua. ll.bordnde 
oxlubtsso llnt JUtzo o sou mandado ou decreto do 
priYilogio: mas uo nnno . de 1575; · no reiül\do de 
Murin., n ctlmart~ . dos communs \~oltou ao uso do 
111t>smo tllróito, b por essa occl\t:; ilio foi sómente 
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· .· p~~a pôr em libcrúadc a um certo . Smalley, que ora . 

apenas c1iado .de nm <los seus membros. . . 
· . Nesse mesmo .l."eino.do e no subscquentemnitos 

actos desses se praticárão mandando a camo.ra 
dos commuu:> · encerrar na Torre de Londres, ou 
pondo sob a guarda do seus atlicio.cs, todos aquel
les qtto atte~tavão contr~ o privilegio de seus 

. . , t nnos o 1·ema. o 
da rainhu Iso.bcUoi resolvido por um estatuto que ·. 
nenhuma citt\çüo ou assignnção para effeito ·do 
Íltzer comparecer .um memoro da camn.m perante 

. , o po crtD. cr· 
cxecuçti.o sem obter prévia . permissào . dá cama.ra, 
ou .de lhe ser· . dado conhecimento; · e que tOdo 
a~uello que o contn~rio praticasse incorreria na 
Vtoln.ç~~ do privilegio, o comot.a.l seriá. . punido 
de pr1sao ou outra qualquer pena imposto. pela 
ca~~ra .. Prccis? poTem é~ confcSstlr que se esse 
pr1nlc~10 tcmha. ~~ garnnt1r o deputado contra as 
detcnç{tcs injusta o nrbitmrins, intcrrogatorios c ou
tras .luctlidt\S opprcssivn.s, com: ns <tnaes, a despeito 

· da pt·omcssn da.liberdauc dt~ pal:wra~ tinhiio sido .. 
violcntntlos algtúts tlos muis t..li~linctos membl'os 

, c l ia · u r v c a eno mn >a· 
ruço . á administmçü.o dajusti\~:\ civil, dando lugar 
u que homen~ improbos c UtJSrcgt:uios ro.sscm pro· . 

· cur<l.t no seiO da rcprestJntaçao Ul\Clonul · um 
· · c . 1 c ·os zmzcssc nco ·t·r l os a 

acç:lo lia. j ustil.:a. · . . 
Foi por cst:t consiucraçiio qtw · pouco n pouco 

se forüo reslrlngindo esses · >t i vilàgios por · di • 
. . . . , (c 1 ICrmc . 1 nuit, . orgc ., · 

c pax:tt~ulo.rm~nto J>~lo c~tntüto t..lo Jorge lli, quo 
pcnn1tt1a . ncçuo . c1vtl contm ({Uttlquet nlcmbro 
t..lo pat-lnmcnto' sua fnmilin c . uoiuesticos: éon
scrvantio todavia para com o primeiro o direito . 
de .nt'io · ser preso em. quanto · no pt\r l~clo. priYi· · 
leg1c do pat-mto quo o faz ~ngr~do o mv10lavcl, 
e quanto ao t..leputnuo . pelo espaço do .4.0 dias 

· depois dn proróg;~çiio e 40 dins nntós da rennü\o 
do parlnnHmto. Mas <:m. m:\térin crimínnl obscrvt\ 

· B!n.ckstono qu~ nuncn. csso vrivilcgio foi . c~ncc
dtdo ; de m.rme.tl't'~ que em cnsostn.cs o .... nnc1. nl, · 
. e . ·o mco prav1 cgto o . p:w nmcn o. parcco 
ser que elle tmíh~ conhl.!eim<1nto hntncd\nto da 
pris:i.o de quRlquer <lo seus mcmln~os, com as ra· 
zõcs qul.l a moti vnriio, o . não fttltiio ex em \los diz 
·o or quo ta .. pouc.o c1 ot; o que pcssons pr1· 
vile~ia~ns tenh:1o. sido punidM de ligeiras fnftns 
o .crmunnlmentu pro~éssadns n>\. dnrnçi'ío dos trt\~ · 
bnlhos do ·· p~trlnml•nto ; · merecmulo este proce
dimento npprovac,:iio llo~torior c sancção do mesmo. 
~is-nJli esta, meus se.nhoros, n Migeill desse J?l"i- . 
vtlcg1o. <lo . llcpnta•lo e o modo por q\\O tem !ndo 
gatauttdo o executado na Inglaterra destlt.l ""' nnnos 
mais aft~sttu~os. t!_ó q~to temos · ~otie:ia da historin 
do suas ll'lstttuJçocs l1bcmos nte hoJO. 
· A catüarn mo pcrmiLtin\. agora quo vá procu
rar tamiJetn o. origüm desse direito em out.ro paiz 

. muito mais antigo do quo o nosso no u::;o o prn· 
ticn do . s.rstcmn. coHstituéional. . . · 

SenhOl'O$, n .primeirâ voz quo enl . Frnn<;n se 
agitou n matN·ia. da . ütviolauilidado ·do . l'ilpi;o· · 

.~enfutltú . <.la nnçiio foi no nnno de ·11H0, untes 
:mesmo do ídfa a constituiçi'iô da primeira as-
scrüblca. · 

Te11do sido toso como ·. romotor da ucrra Civil 
JRU. .rec, repre,;cn an c de IolOl;a, c chegando esse 

facto no conhccirnento da nssemblt~a constituinte, . 
esta, julgando offendida. u invioh\biliunde do se\tS 

.. )llotllbros ~ p\lulicou, com data do 2ü do Junho 
daquelle mosmo nnno, tun decreto pelo qunl do· 

. clnrnva do ncnhmn Ctl'oito n prisão ordonada contra 
o deputado . de Tolosn, pcrmittindo quo . os juizes 

·continuassem no processo, o . ordcnt\ra no me!!nno 
Lmitroc qll() . fosso dar conta do sua . cond~lcta lt · 
aSsomblón1 a t}unl depois de O tor Oi.tVido e exl.l.
lllÍnll.do o Uó~ocio, decidiria so hatia matt!,~a, 
se dovin. ter mgnr a uccusaçiio. . ·· 

Pouco tolnpo ut'pois ontro novo inchlcnte pro-

' . . . 
. . , ' ., . . . .. 

voco. u essa qtlestãol tratava-s~. de dous .. represen
tantes do povo que se achavao comphcados nos 
successos de Outubro de 1789; veio intão á lem

. bra.nça. · da · assembléa. o decreto Làutrec, ·· e · per
guntá.rão s(:l éllé · e~a ·sómente app!icave~ a? ca~o 
daquelle depu. tado ; a . resi.Jo.sta lo1 a . pubhca.çao 
de um novo decreto décidindo ue as dis o ·• 
çoes o e _ e ~n o ; encerro. vão princ1pios 
geracs. que .erao · apphcave1s a ~~aes~uer .outros 
casos 1denttcos . . Por · essa occwnuo, d1scutmdo-se 
a mnteria, ·disse o eni(\ da · tribuna franceza 
aq1.1e e para CUJO · nssen vago pe a morte àinda 
por lll~to tempo olhavâó todos os seu.s · collegns 
qu~ndo se. trata~a das. questões mais . graves: . 
<t Estou longe, d1sse Mirabeau, ·de partilhar · os 
embaraços . do. nobre prcopinaute que . acaba de 
f~llnt, quando . suppõo que es!a nsseiübléa terá 
difficuldado em resolver a q~es~~ pendente; nossa. 

· mnrcha . está. iraçada, estão JU consagrados os 
principias que · regulão o. matorio. ; a assémbléa 
nacional não 'póde ser nem juiz, nem accusadór. 
Uma só cousa 1he p•n·tl!nce: . é tomar conhecimento 
dàs accusnções f01tas a do\ls de seus membros. 

a e o esp1r1 :1. e1 li. nossa mv1o a 1li n.de. 
· A nsScmbléa nacional quer que n.cíth'\l.ln de seus 
m.embros seja n.ccusado sem. que clla. mesmo julguo · 

· se hn motivo para accusaçiio. ,, . .. 
umzo mczcs cpo1s · e:;ta 1scussuo es n. ou

trina dtl inviolu.biliuu.dc do representante da n~no · 
.foi consagrada . nos arts . . 7 I) 8 da constituição 
do 17111, coméç~·mdo dosdo então a fazer arte du 

1rc1. o pu 1c.o cons ltUClOi\tl. aque é pntz, trnns
mittirillo·so · nas . disposições de 1793 (art. 4tl, do 
1'79b (arts, 110; 111 e .1~2), .tlo · 1799 (i:ut. 7~, de. 
1814.(nrt. Si), ucto nddtc1onal de 22 ·de Abrt de 

. 1~15 (nrt.15), carta constilucional do 1800 {art. 52), 
.. c finalmente ua constituição de . 1848 (árt. 37) • . 
O principio tem. sido mais ou mono~ modificado 
segundo os ~.:impos c circum.staúcias qu~ act~árào · 
sobro. o legislador constitumte e a s1tunçao do 
plliz : mns cti\quanto · ao fw1do cl\o é o lll.csmo, 
garanto a inviolàbilidnde do repros<mtBnte da 
lU\ iio a · onto do · ue não sc·n. . uma chimera o 
tvro exerc1cao o sc-uma.n ato~ · onvcrtcr-so po~cm 

a camnra. êm t'ribunnl ·UO j\\stiçtl, on.t'rar no cil
llhecimento · uo processo erimint\l para quo.lificnr 
o delicto em uo outros ·u1 iio ncnar-se incurso 
um do seus mem to~, .; · proc<idcnto . q_ue se nao 

. cncoiltrn, pelo mcno~ n11o tenho uot.lCJil, nom na 
bistorh~ constitucíónnl da uo,çiio inglcza, nem da · 
nnç.ào frt~nccza: E . devemos nós suppór que essçs 
·l1aizes, qu() conquistnriio pnhno a. palmo suas 

iberdtides; quo esses . }lt\dmnentos tão ciosos do 
SUI.\S go.rn;ntins o innnunula<lús,, õ.bnudona.ssom esse 
novo mc1o de as fazer .effectwas arrogando-se o 
direito nté .do serem.a respeito do seus. 111embros 
jwzes da c\tlpa, prcscl·evcnüo . a outros . tribunaos 
os limites do julgamento jlela. qualificação . do 
dclicto? .. · · 

·Não, senhores, o que devemos suppôr é qtle nem 
o pnrlumüllto. ingloz nem t\S caml\ras frn.ucozas 
jul~R.rii:o jt\mais que · essa n.tttibuição fosse c~m~ 
J~nhvel com a nntut·cza do pn.rlmnonto sem gravo 
offensn. do grande principio d_l\ c.livislio dos po
deres. O tlHú üllos protoudêmo, o qne fizemo, 
o quo sempre pratici\riíó, é qlie ilonlmm repre· 
scntttnto da n:l .iio ossn. ser discricionariamonto 
diskuhiuo por qua quct' dos outros podcros do · 
cxorcido · do. suas funcçõos , · o . pnra · tsso se ro-

. set·v:irt\o o direito do decidir. próviamonto se a.ind1\ . 
no caso do· suspeita . de crimo · d oviiio .contra ello 
proceder os tribttnllOS competentes. . . 

Vamos ·agora ver · poln nnalysó da nossa pro
pria const\tuiçüo M a. c!u~utrt~ dos Srs. dep~tados · 

· :pó<lo entender. osso prtvtlegw do t!lodo dm.J~o, 
e além da .lat1tndé por que tom stdo eJ:>.tCnl\tdo 
ontrc as nnções à quo mo rof~rt. ~ . 

biz o urt. 28 dn. nosso. const.tu1çao : « Se al
gum senador ou deputado. fôr. pron~nciado, o juiz 
sm~pon<londo todo o \tltor10r proccdtmento, dnró. 
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conta á resp~ctiv~ co.ritaJ:li., ·a qual decidirá se o 
processo dove continu!].r, c o membro sel' ou não 
s~tspcn~o do. ex~rcicio do suas ~ncções. n Sr~ iltê· 
sulente; por mw.s q,_u~ me tenha dado. ao trabalho 
do ler a confiltituiça.o, o de . refioctir sobre cada 
UJÚO. das suas .. theses, ainda ~ão P}l<!_e encontrar 

autorisar a crença. de ql1~ a. camara dos 'rs. depu· 
tt\dos se converta em ramo do poder judiciatlo 
para . decretar lima · pronuncia ou .. reproyal-a. ·· 

. Mostrei, Sr. presidente, com um princípio his
. toric9_; q.u.!! . a _g~atltill; . estabêlecida ·no . art. 28 do. 
constt~mçao do .trupcno ero apenas- uma consf)· 

· <.IUencia.. da invio~nbUidade do representante da 
naçãq, que ella .c.t"a um e.ff~ito lromcdiato da or
ganisaçiio dat; nssembléas, ·interessadas . como do
vem ser, em z~lar quo os seu::~ membros não sejão 
subtrahido.ct do c::tercicio · de suas funcçõcs por 
ma&cim violenta ou injusta.; . niio vejo porém quo· 
~sSH, .previdente dis{>osição aut':mse .a camara a . 
1r alem do uc . esta marcado, 1stó c, , ~· ex_crcor 

pa.dumcnto levado a esse ponto seria, alem de 
mjust.ilicrwél; odios'). . · · . 

Sr. rn:csidunte, a. divisão dos poderes é um prin-
•• 6 • .. ' • l • • • • '. ;'\ 

íónno. n uasú d~U> liberJadcs publicl\s. A consti
tlii(,;uo diviJiL> daramilnto os potlcrcs do estado ; . 
e1h~ qner que o poder jutlicittrio seja. tiio intle-. . . .· .... 

OpÍnÍÔ!}S COmbato. :Í'Ol' privilcgiO parltim'~ntar CU':' 
·tendo a faculdad~ que tom a camarn dos Srs: · dept\- · 
tndos de entrar no conhecimento e exame da ca'i.tsn 
quedou motivo ~o julgamento .de. culpabilidade 
d~ um · df! seus m~~.br~s, e . s_aber até quo ·ponto · 
fo1 l;'tl6 ettn.dtt a s~a mv1olnblltdadc, não por actos 

. ' art. · . .2tl. d.n. constituiç_ão, que o ac~o do poder ju:dicin-
l'lO conbnl.lO ou detxe de ~ontmuar: 

. ~is-aq i1i . como entendo ·a· natureza desse pri'vi- . 
leg10, e como C)}tondo que ácerea do seu excr-

. cicio pratico uevc proceaer ·a · camara dos Srs~ ·· 
<l.cputados:-:-Yê __.peis-o:nobro ·tlcp~tlt;l!do a div.crgl!ll..-_.:.. 
CU\ quo. h~ entre ns nossas opmme~ . sobre · este 
pontO, . lmllttmdo cu o exmne dn cnmal'll n snlva1· 
!1- .. in~iolabil~.d. f:1tlc ,do sousmenibros pela offo.nsn, 
lnJUl'Ill ou lDJUSttça qne se lhe t\lnlm feito na. 
1 ualhhtdo tle membro do parlum~nto, c o nobro 

' • • I • 

em todo~ os p"ontos compr~hcncÚdos ria ll\rga oscalu. 
das. ucçucs fmmnnas pl'cVtstas c Mu.utdndo.s rwlos 

· cotllgos penacs. · · . . . 
• \" .. l. ' • • •. . 

na aprcciaç:\o .c decisão · os procossos qüe })oi.· 
cumprchondercm membros desht casa devem ser 
~:mbmcttidos u nQSSo cunhccimcnto, a. can111_r1l <los . ". 

o podê r legislativo,· como é o poder cxccuti v o, . PN·gttnto cu, <Jtl:\cs siio ns qualidades, i:tua! é 
o. como.~ o poder tnodcratlor. A constituição neste o apnnngio dn institui.,;:'l<J do juty?. Cert.utwnte ó 
ponto não fez senão uma cxcepçiio1 o ·.foi . dar ú. julJ!ur segundo a su11 .conschmcit\; pois · ucm, a 
cmnar1\ dos Srs. senadoros o privilegio do se\: c~t~3.r.o. dos .St·s. dt\pubuvs, tendo lltt\'i\mições jü-
ta.mbem, crt\ n1gumas · occi\siõcs, ramo do poder diCI,tmns:. c~:uuo querem o~ nobres dcput1tt!_os, po-
jltdiciado; mns constituindo o. senado C'm ram') de.ru1 dcctdtr cot~formc o Jttry, ella quo nao Yê o 
do poder judiciario definio clnrn.nlcnte os casos pt\lCÇS,so__. que lWO VO as provas, qno niio \'V â 
em que isto teria lugar. Quaos ·sii.o esses casos, mqnH'JÇUO das tcstomtmha~? .. ·, 
senhores 'l · · . · . O Sn. l<'mur:m~ DB .MELLO ch\ um n.pnrte. 

Stlo itquellcs quo c·stiio consignados no nrt. 47, 
o quo constitllem, notai bem, nttribuiçiio oxcln· O Sn. StNütnu' :--Diz .(• nobre rloputmlo que a. 
siva • · · · · · ~ cnmnrn :walitt tttdo ell\ sua commissfio a uc 
dl:viduaas dos membros di\ ft\milin. imp~rinl, mi· . o_ncgoe1oe Sltjmto.:S\:. prcsl ~nle, qu.nndo t\q\les
nistros de . estado ; conselheiro:,: do . estado 0 tt~o uosso cxamo do pro~osso fôr po:;tn N'ltte o 

. senadores: Q dos dclictos dos deputados durnuto pnrlmucnto c um poder cstmnho, . qmmdo ne!>so 
o oriod · · r 11 • • · t~xmne ~ivcrmos só or fim zelar. e · !l.rantir as 
siçl1o mn que . a constituiçãó eollfill'iO a um ramo uím\mm n.t os .. _c que · pot~ em to snu nmu at1, 
do pvdcr estranho nttrihuiçõos pi·op1'inmonto ju- c como condlÇnú do seu lu~ar, competem no ro-
dicinrias. Não sei pois como é quo . os noul'es présentante da IH\çüo, ou dtgo n V. Ex. que, col
depnlt\Jos quel'cm lloduzir . do n:rt.. 28 quo cstn. . Iocrulo . Nll ouulqucr posiçiio nost:l camaru, cm
nttriuuiçiio. possa tambom competir à Mtilul'!\ (los hora .(\ r.omniísbilo quo tenho. do cxn\nituu· ·o pro· 
Sl·s. dcputnuos. . .. · . . . . . cesso sejt\ compostn. llo U:1ümbros qno tenhiio umn. 

Senhores, cntmidnmos bem 0 pl'ivilegio qu.o nos opiniuo politicn difl'tn\mte du minha, nüo du,·idnrei 
c.orupcto. Ao poder ju.dic.iQ.rio foi doixuda. t\. fncuF dar \uil voto tle confiançn t\ csso. commissito, cexto 
ilado do tomnr · conlu~chnento do llclicto ntó 0 o convencido do qt\o cllt\ torilL cumprido n su!l. 

. · ponto em quo ha suspeito. do que uu'i. mon1bn' do misst1o gamntiüdo n inviohLbilidado do parlamento; 
corpo legislativo acho.~so tumbcm nollo envolvido; mns quando so. entender que devemos exetx:or 
ntó este ponto o poder iudicío.rio, ou o. justiça flmcçucs do poder jndiciario, como. llo pl'oscnto 
d<i ta iusLaücin, ó tão inaepcndento ·e compctonto caso oritcndcm ns cotmnissõcs de cujo ptWecer se 
para tOnH\1' conhecimento ilo processo, COlllO o ó trattt, COllfCSSO qu? · npêZIÜ' do . profundo l't.'Sl)Oito 
o senado }mra.fn.zer · 0 julgt~monto desse processo: quo con~ngro aos tllusb'cs mombl'os, _o da Jlltlitn 
a _camatn. dos Srs. deputados só tem uma com- illustt·tt~lao do quo reconheço quo suo dotados , 
petoncit\, o ·esta con1petencia é purnmento pariu- cti. niio submotLcl'iu a . uünha consclon~ia com igual 
münt..'l.~. Não ~1npr~go.roi a · p~aVl'n-politica-por· d?cilidHdo. E z>orquo? p~rq~tc · nn.sta npi'eciaç:io 
ll}le m\o de~eJ? \\gttar ~~~cs.t?os .. Isto quer d~zor dtvN·sns podem ser a:; opmlOes, dlvetso o modo 
somente ros etto no rtvlle ,0 uc tem 0 do u- do cnr.lmn' ns vurindns que$tõos que delltt dium-

ac o como membro do parlnq~.ento, o rtudn mtns. - , l · c • .. · · · c. · ~ s t\ os 
. . hnmanos: cntrottmto quo no caso ncinm exposto 

UM.\. Voz :-E
1 

isso mesmo. o motivo do. minha conilançn fundn·so om mn 
O S!l; Snmmu' :~lias entro mim e b nobre di:Jptt~ principio certo, bnsôn-.sc m~ razi\o plo.usivol de que 

tatlo existo mna g1·o.nde · i.livorgoncin rio motlo do noülnun mom.b\'o. dosto. cnsn so.!frerin. j{tmnis que · 
onterider osso privilegio parlnmontnr. O nobre . 11. inviolllbililladc parlumeutnr fosso por qtuuqltor 
deputado não quor .fuzor distincção eutm ns Pl'O· fó1·mo. infl'ingidn. (Apoiados.) · · · . . . 
:rogativas que são ·concet11das no deputado como · E pc1·g\mto 01~ ngora; senhores, paro. que. fim 
membro do paí·lamonto :o nq'uello.s que terri como seriit ossn. nossa insttmcin..? Quo.l . ó n vantngel'n 
cidrtdiio. · · ou utilidade de oxcl'cer ústit cnnmrn . funcções quo 

O privilegio pnrlnmentn.r "tu.l· qttnl oi.\ 9ntondo, suo pl'Oprio.mento do poder judiein.rio? Sert\ po1· 
Sr. presiden-te, tom tm:tlimit.a quo ficn muito aqtlem vontt~ro. paro. {!;l\ro.ntil-o.? -Mo.s sa.~ co.mo.ra. se j\.ügnr 
du.quello que lho duo os nobres deputados cujns nntonsudtt oin algnmns occns1oos n roform:w a. 

TOl\10 2. 12 
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90 SESSIO El\1 7 DE JUNHO DE 1856 
pronuncin para menos! púdo tnmb~m ter_dircitó 
.da refonnal-n pnra mms; se, (l\.lYCndo o nao fizer, 
será um tribUitnl parcinl e odio:.o; se, podendo 
o fizer, o qne. sem? o que fic:!l'à sondo? tudo, 
menos uni. tribünal tendo por fim garantir a in
violt\bilidadc dos rcprcscutantcs da tmç:io, u sim ... . ' ... · . 

O art. 28 da constituição diz que se .algum 
.seuadol' ott deputmlo for pronunciado, o · juiz 1 
suspendendo todo o ulterior tn·oce~inH!!lto, dnt:a 
conta. • rospcc tva c.a t\1'1 • uo . e un 
gRçii.o de enviar o procpsso original, ~naml.t\ ~penas 
qu~: de . contà; esta .e .a_ mcs.um dtspostçtto .<I n.c 
se contem nas constttmçoes uos povos que cttu1, 
com . ~. <!!fl't!r~_nçil. ~uc. a lh ssa f~í . nu\is sábia c 
prt~ndcnw, nao sc-lnmtaml.o n ex1g1r qutl so peça 
ao parlt\lnento }lCnnissão para se processu1~. ~m 
de seus membt·os, quando ocm paroç;t ao l.nzms
t~rio public~, mas otJel~~llldO qnt; . disa. p·Tmissão 
so seJa pedtda c conc01.hdu. depozs qno pelas :wc· 
rigu:1~Õc3 dos tribuaaes acharem este" que lwnvc 
motivo parii pronunciar o del>utauo ott scnaclot. 

.Todaviu. entendem nlguns qu~ ~ proc~sso de\·e 
vn· :\ rainnra, bem qu(l a éonshhu~no nao deter
mine no ju.iz 4le pronunrin <JUC f:H:n. Pssa rcnnes,;:n, 

, . .; ' .•' , •" 'nl'nt d, Súll 
dPver l'llYinr um rdntorio do fcit", que sirva de 
base t\ decisão da CIUllrtrtt: sobre est.:~ pnnt.) uiio 
fnrd qt}Cslào, j ~tlgo ln•'Sllhl conv<'n i('nte a pratica 
·: rr · • • . , o 0'1\l' sntlo elle 
o nw hor rclntorio, poder!\ so.r\'Jr (c hRS•i á (1\>ei
siio da cnm:wa, c esta por meio de suas eommís
sões; ('SIIH'rilhantlo o fncto em to•lns ns stti\S i'ela
c;;õ~s, conheç;1 nte qri.e ponto um múmbro dtL 
cumnra foi violc•nt:tdo ou pers·.·~nitlo, c dccidn so 
o proccssil de\'ú ou mio contimtnr, n~slringindo. !l 
esse ponto n.sua fnculda~fl!, porqttú qnnnto n~ m.at_s, 
pnm ~nrrtnhn do bom JUlcrmnPnlo, n conshhuçao 
eoncclle um fü1·o privilegiatfo ao melllhro l.ln cnnl:\1'1\ 

· on do scnntlo quo tiver t\ drsgrn\' íl. do commüttcl' 
mil crimo ; · esse ft\r,, é o scm1.do. 

' .. • ,, · ' . 

O Sn. St~nwo': -I<;.' pnrn iss'' r1n~ a constiüti<:iio 
1\:\ mn ftiro privilegiado ao depnta•h1 accusntlo, uu1 

· · · s mtrristra•los do aiz 
c qttP por sua illustrnçiio, satwdiwi:l, prudeuci:l l.' 
indcpPndúllCit\ gnrnnt,~ a mnior jnsti':a iln apr~·
cia0th das proms o no julgrtm•mt~ tlnnl, tanto 
em faYM do accnsodo,. eomo ,ta sOt'JI''lndo oll\•n
tli•hl; q\\O nccessidmlo hnvin, poi~, do) fnzer-sc! um 
n<wo tribuna\ do pronunria lln ('UllH\m do~ Srs. de
pub:~uos?. A (l~Hl os .n?lwcs tli~I)l~ta.;los :~llPgiio ?O~l~O 
JUShf ~atn·a ú m~nll!cll'ntc, (' ntn C'lll mmhtt O}lll~\1\0 
cmrtJ·nprotlnco1ltC'. tio o proct~s;.;o tiYcsse dú \'Oltnr 
~t:'sta eamnrn pnm o fôro commnn1, ninda se podo
ria tllzt' l' que o receio do qui) 1wssc tribunal pt'e\'a
leePs.sc1n rilZÕt~~ est.rnnhlls _de justiça exigi:\ q_tt•~ so 
co\.ln-,so do maiO\' protL·c~uo o dcputndo qne m ser 
entt·egnc no julgamento, porq\IL\ pot\Priiio 1\S pn\
x0Ps politicns do mom••nto inlluir m.ni~ on lllcnos 
nesso julgnnwnto; llli\S ton•lo o dt•pntatlo n gill'nn
tin qm1 lho d!\ n constituiçilo, por cs.sc fMo. pi'ivill'
gindo, p11r1~ que o processo lm do nr rt!llll recohcr 
umn suncçi\o h protmMin no sentido jttridieo on 

Sr. pl'e8idcnto, tcsmnindo tttdo qtt(\Uto tonhl) 
dit.o, concluit•tJi quo tanto pelaori~c'm e n!lttu'•)ZD. 
do prh·ilegio, como pdn lolnt un constituição, 
nfio vejo ponto ulgt1m pelo qu:1l n cnmt\l'l~ Llos 
8rs. deputi\dos se possa julgnt· nntorisndn. n ex.or
:ccr uma nttribniçüt) do potfer lndit!iario; só Yelo 
quo os senhores quo sustentao o pm~ecor vno 
procun\r nnnlogins ·na nttribni~iio especial c pri
vativa que n. const}tuiçiio cqn!)l'rle ti énrnnra para 
decretar u. ttccusaçno dos muustroii llo ostado, o 
duhi quet·om concluir que so n cntnm·n tom esstts 
atti'ibui.çõos, tmnbom pôde ox.ercor func~oes judi~ 
cinrins nos processos de seus membros. 

O Sn. SIQUEinA. QuEmoz:- São o.ttribuiçõcs de 
accusadot. . · · . . 

O Sn~ SxNx:r.mu': ._Sr. J>residentc, hontcm em
pregou-se o argunúmto o ·que nós proccdiamos 
aqm como jury de ncc~snção. Eu queria que os 
n(lbrcs deputados me dtsscs!jcm, no caso do ser 
.tsso exnc o, como erta c ser .osso nosso JU gu.
mento sobro semelhante materta. No fõro com.;. 
mum Yeinos nós quo quundó o primeiro conselh() 

. do jurados não nch1WO. mnteda para uccusa~ão >Or 
a ta e esc arectmen o so rc o .cr1meou seu nu or 

estava ncimtelntlo, o modo de rntiftcnr-sc o . pro
r.esso com a acquisiç1to de novn5 provus, afim de 
que o crime niio ficasse impune; nv1.s a camo.ra dos 
Srs. denntudos cmno procederia no caso de uma 
pronunêia · incoinpletn, ou ni'ío bem fundamentndu? 
Procederia como um tribunal nrbitrario, c ou des• 
prezaria o · processo por falta. de melhores e~~lare
ctmcntos, bem quo convencu.la da c\llpnh.Ihdade 
do sou membro, ou o deixaria subir n. o julgnmento 
do senado com uma pronunci:t münos bem fundf\dn. 
Os nobres Ul'putadús se düvem lembrar que Oi\ 
c cmen os quo orneccm a c0nvt<:çuo o JUtz na 
formnçiio do processo n~Jll sempre são sóment.o 
aqtwllcsque coust:io do mü;;mo processo, ü esse$ 
quasi nunca podein subir á in:>tnücia supel'ior. 

(Ouvem-se atgmlS a1m1·tes.) 

O Sn. F. 0-:T.\ VIA:o;o:- Ent:io para que ha re
curso para o juiz do direito? 

O Su. Sr::-:nmu': ~ O juiz de direito, quando 
julgn que a pronnncin prl)cisn tlc reforma, rcem·ia 
o·proccsso c mnn~tnjuntnr no\'n.s proYns para sanar 
qttnlquer nnllilla•h•,on pnrn mais mnplo couheci
ment:> da n'rdntln o cn·cumstnncin:> que po~siio 
influir no julgnml:'nlo. · 

UM Sn . . Dt::l'Ul'Ano : - E pnm que n rclaçiio 
conhece de unm prontü1cia profcr!da pelo cht.•fc do 
puliChl? . 

O Sr:. ~t::-..·umu· : -Pois n rclaçiio não tem di-
• . . ." .n .· 

(Apoiado. Rt!c:lamaçao.) 

<Jonelno, poi~, o meu discui·so, Sr. presidente, 
dizent\o quo se rcconhe-:o nn. cn.túlll'll. dos Br;;. depu
tados o direito dá oxnminnr o processo, qunntlo 
t• submettido no sou conhochncnto, ti sómmlto para 
que dln possl\ fonmw o sou juizo o snbot" uto quo 
llllttlo o pc)dcr judicituio, no exercício llo sua~ attd
buic·õcs, pt'ldl', ató sem o querer, servir do instru· 
lllVIito fiO poder CXccuti\·o, otl. n ViUgllll«;l~ O púl'Sll
gn.iç:1o , lJnrti~ulur conlrn um dó scns membr,ts ; qut> 
ato alu cxpm~ o podt•r dcstn c:unnrn1 o quo. tudo •) 
qw' ft\t· n.lem t! um nhuso, J?Orquc icndc a exceder 
os limil.l'S mnt•cntlos pcltl mdolc llo pndnnH.mto e 
púlas dispo!:;içõos du constil11.içlio. · · 

Sr. pre!Üdcnte, tcnclo ucuhndo ~ que. tinha à 
diz«H' sobt·e ossn mttt.orin, n:io doixuroi a iribnnn 
scin tlizor lhms pnlnvl'ns roltttivmnento t\::> cousnl'its 
que dnqui parhr:\o contl'fl, alguns magistrado:~ quo 

.. - . .. ' .. 
disc.ussiio~ l:;onhl)ro3, eu cnlondo quo qu!l.ndo o nm~ 
gisttadi> uxcrco nt.tribuições quo lho sti.o . marcadas 
J>Or lei, é tuo indopentlonto, o oxercc com tantn libor
da.d.e o sou d~t·cito, como quRlquor outn> funçc!o· 
nano do. ma1s elevada cntogoru1.; ellc estt\ .sttJOlto 

· ti rcsponsnbilidndc, mt\S o superior t\s censuras. 
So o poder jndiciai.'io ó. objocto do consums dt'!. 
pm·to da camttra dc:s Srs. deputados, . não ponsl' 
~~ camarn .õos . Srs. doputudos quo está livre tam
h om dns censurns do pu\"o. (Apoiados. Reclama
ções.) Os julgadores quo tomártio parto neste pro· 
cesso, Sr. presidento, oxorchio uma attribuição quo 
llH•s cnl confcridu por loi (apoiados), fizcrão o seu 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 16/01/2015 11 :21 - PÃigina 12 de 20 

SESSXO E~l 7. 'DE JUNHO DE 1856 HI 
dever (apoiaclos) ·como defensores .da sociedade ; a 
sua conducta está superior ás censuras que lhe 
quizercm fnze1• (t}guns membros <lcsta casa. . . 

Yoz.ES : ~ N·ao, não. . .· 

UM Sn. DEPUTADO: -:- Isso ó de mt~is. 

tiÍ1ct? lugar o. nobre deput;~uo pelo. provincin uns 
Alagoas, que acnbott de oécúpnr a nttenção .rla 
cumam, aqncllcs que imbuidos 1.1:1 leitura dos pu

JJlicistns qttc .tmtão dn · theoti!l do direito con
stitucio.nnl de França c outros pnizos, · qúcrem .Cv!n 
us ~o1·alns, o talvez P_!'oCC(lonté::i . r~zões. com. 1.1uc 

O Sn. SINn.wu : .,.-- omo jmies, ellcs nu.o tem c · · 
dar coutas scniio ãquclle que não precisa dos netos éontitLtcio~nc,; · sem o.nulogir: com a n~ssa qu7stiio, 
pátiL conhccet· tias intenções; mas julga dos neto.:; quert:lm; d1go, . com to.es mzoes, CXJ?hcar c tliter-

ela. consciéucia c u.o tem das intén õcs . do c uon1 !)l'etar uma ltísposiljão de · nossa ler fuudnmcntal 
os pratica. • · · - · - · - · 'sttt . osere 

(Vivas é ,·ep~Jtitlas rec~mações.) veN~0tcrcciro gmpo, c este é pot; . sc;n rhtvith o 
· o Sr. zu.charlns: -,-Nuncn. prec1sci ·mn.is, 11mis numci·oso, l'lstiio todos nquelles que,· cnca-
senhorcs, de vossa bencvoloncia. do llUC . neste ran<lo com horror a qucstiio Yilla wfva dó ]fhzho, 
momento. · · nftü dcsejiio levantar nem n ponta do v~o; que 

Devo justificar .o u1on voto, c vejo-mo síat- a ~olct'<tncia Lcm ou. mal entendida quer que se 
gulnrmcnto embaraçãtlo no modo de ftlzêl-o. conserve ao menus por onl ~obre esse processo · 

O meu cmharnço nasco <lo l\ivcrsa~ co.ns•~s. !)at':t evitarem-se inc·..'hcrcncins c C•)nflictos. 0,; ·· 
Primeiramente. os )lieus collegns que têm sns- ndvcrsarios (}tlü lliviso . r.cstc gtllll() achão éxccl-
tclltmlo o parecer por tal ÍÍH'lllt\ Se hOllVCl'iió nn ll'nh lneio u~ l~S'lUÍ\'l\l'~Sc no l'Xmnc do pro)CCSSO, 
t\cfcsU. udlc. ll}ll'CSellÍ.tll'llO tantas C t !lO bem <Íotlu- C de tlinittl~ U~ll juizv (t'UI\..!<}llCl' SObre O lllOUO IJOl' 
ziliM mzõcs sobre :t m:tttltin~tf11\rtlttl~--10!1\ll-ilftttlatedlt:r-pu~f--iiftl-e-t:H!t'f~~!hlff. • .ttr~. ll-1. t!E' ~l-a:L~I;a~•o+.l-"I~U~}c()di-.:•J'ffii\U~t,Aak)tl,go'-llflfl'l'QODn~utlln~----
llerei adiantar. E1n ~l·gnntlo lug:w noto quo os auvcr- dado, :l<'a,.;tchtu<hl-:so na qnest:io constitucional 
sark>i do parecer têm sobre .o a~sumpto em l.lis- c · cliz·.'mlo: cc d11!xemoH c~tu~ mitHlt·z~l.s, não f;tl-
cuss:1o itic!as tii.o fixas, ue scni Ylto ~i)llo ~) csfi)z·ço lülllt.JS ni!:'to C}liú n:io .; d:l. uo:;::;a conlpct~!:Jcia. u 

prescnt~meutc vigu~· . u~t'nntc p:mt Q(~(~~lpiH:·- pm· 
larg<l t}sp:u;o dl.! tempo n. tril.Jllllll c c!uci1.hr ·a: 
IJUcstiio . . ! ~tio apoimffis.) Necussit0 . poi~ · qne a 
er<ttUü"tl tllll l' : · · . _ · · • : , 
Henhoi'es. sor·Jilu·h:L contu.r com clla ~- N iio 
sei. · · 

Eutl't.l os homens de lctrá.-. Í•)i smnpi·c rc'gTt~ 
trnt:.n· cotn · imlulgcncia t'tqucllcs qtw, · niío (Jor 
~lona., ueilt por ustcntaçiio. 111as pot· timtpl'ir 
u . sc!U üc\'ct't l\}Jl'~\'\lntiio um c:>cript~J. Sú n-> 
t·.ommissões dc:;t1L Cli.niam, c JliWf.icnlurmcnto us 
do cousti tuil'lio c justi~·n cnmina\, 1\o prc~wnt! 
caso, . pm·cco não gouu-om uessn prcrügath·lt 
COIUUlUtn a totltiS. OS (}lll.l l)i!.CrêVt.'lll JJOl' OU\'i
guçii.o; pOl''}l\i\li\.·.1, ~enhot•cs, _ · tcmio l' ·'t~cbit\o ut·· 
dem da eamal'l\ pnrn exuminfn' ·o fH'Oi.~L·~>s · 

.. ~Juc su nchn. pt·ún uuciu.uo mn d J :-;uns lllL'lll ht·l·~ • . · 
~ fonm~lar um ptwétor·. · ii.S comhtis:;õcs l'''s~1inlu 
tmmodutt:unoutu n cnm}n·ir o d•!\'N' lltto lhes fui 
impn:;to eomo e:Lhil\ em . !:!\Uh; fot'l,in:;, u t_lpru: . 
laudo <I rcsuHwlo tio su;t l'l!flc:'l:iit> o e:;tlulo eu
r.onh·lh'ào, em vez lle ilúlttlgoncill, <.• mnis inh·n
t.lvcl · r.colhimonto. Nii:u lutsliL\'a, seuhot•és, •ztto 
os orgli.O!i cnn:.;douciosos o inl.le(leiHlimtc,; lln itn
pronstL iuvcctivn::;:c~mit ·o Ll't\Ut\\ho dns cummi:>siJ:~,.;: 
l)}'a, Ueée::>s:u·io I)Utl Oli }ll'O~··t·iol:l collugl\~ lhl . Ctl• 
1nm:a dopr.im,hBem o no~i'o pa~·~cl!r, t[\ll\lilkn.l~tlu-o 
do UllldtiUS!:IIVO}, uh:ltU\lll U llllll ~ei O tzlH! ll\lli~. 

Totlnvin. ó chegmlo c moulel\tt.l llt~ . l'll:\l'O:.t1ti, .e 
cn c:~portl n bettevo!oudu · tJouicla. 

O pnrecor da!:l connnissõ~•:~, 8r. pl'<.!:!h\enLo. ngitl\ 
t1Utls quustões, nllltt (quo tl lll'etimhuu·) tio <lit'ldto 
cun~:~tituciimal, o ol.tlrtt .· tlo t it•C:tJ crhuin.\l · t••· 
carci em mnbas, eumoçmHlo, pula quc::>L,ió cull~U-
tucionnl. · · 

A quol:\tt1o con:~tiLuoJiulud. que, como :t Ct\ln:tm 
J1a nott~uo. tolll 1Lll8otTidll q uusi toLltt n flll'~·a tia 
tliscns~:1o. so \'Ctlüz nos seunluh.•s tCt'lllliS: t( SI,) 

. n; CIUl~am llot-~ úe}mtallos, ill:\:>1111 t:l11UO pótlu . illl[Jlh' 
~1lcnmu 1\. qlü · · · , . · •• 

· Jtuncintlo mn t o !!CUS • lllOlll bros , usttí. t:tm ll1ll\ 
()tn seu. direito mmul1úúlo cont\nun.r o . )H'oco~~l,, 
não llol:l ttmuos tln pronundin, mas Cl)HIU cutou-
tiel' quo é do j tt8tiçu c 1.\it•oito. J> · · 

O ,Pm'occl' tlas •~omtnis~õos ruúni<las do con
stihúçtió () ju::~tic,.~tt ct·imiunl, rosol vendo Hflit•túat.i
\•mncn to tt preliminar ptvpo::~ta, · uncontt·a. m~ ca-
lnlll':t trc~ grupo::; lto advursarios. . 
. Nq primeiro grntJo so cmüpt'.uhcndem jnizc::l . e 

mag1stl'i\UOS quo, nltamonto vtósos dn~ pt·orogtt· 
tivus dO HOtt officio~ não toloruu nclll somb1·a üu 
.j mlicatnra 0111 outro poder. 
• Achüó-so no sogtmdo gl.'U!JO, o nollu tem ui~-

L'\; L\! IH) : - .• 110 apOllll U-

Q .sn. Z.H'II.\ttns :-Niio me refiro em particular 
a .nmguC:l.n, ? HSpP~o quo o nobre deputado w~o 
.. .. ) . ' ) .. ·~ 

11ue pe i, <}mtndo cu ti\·c tnnta çdl\1 o noui'c tlepu~ · 
to.do, · · 

Tmtnm\ó·SC de nmtt tlispo,.içiio constitütionàl 
do paiz. senhores, o ctue l:U mprc · fnzcr para in· 
tcrprctnr c~sil disp?siçii.) . é C);:uninar. ?S termos 
l'lll •ttW esb t~)ncdndr., ns \'l\7.l)CS pohttcas que n 
c.lictt\rl1n, as citcmnstnucins em que tev<~ ·lugar a 
sua adupçii0. e umito ptll'lieuhwm •. ulto os nrostos 
que lho digclo respeito. Isso ó o qui.} mo pnroce
•tuc su dovo fnzer 1 t! n:1o folhmu· t\ histúrill. J.e 
Jl!\ÍZ~~. c:;tnmhos, llcll\ tt.!lllOilt.m·-se tl témpos ~mH-

o· tlireito ronH\\J\)? 
·. O SI&. Z\<'IÜitL\.~ :-Xito ~ei · n que . proposiio 

,.,mhit cssú n airte. A hlstodu. (lO direito c<•nsU-
tw:i~mnl iug c!t. c mncc~ lUtO () (Hl c un~a pili'tl. .· 
so · lllÜ.H'JII\'I.tt~· um toll:to do. uma Clínst.Jtluc·iio 
(...llwiado.,·.) Vnl\los pMt.anto à conslituiçito. · 

. . tienhuros, o d<.'}mtado bmzilciro, nssim como o 
si~nn•lor do . impct'ib, tem nm · fol'o privi\ogiatlo 
liUO llt~S USSl'~HI'~l à C•JllStitU!c,:iiL~1 ~l Ul\Utlo Ih\ H I' L J7 
t ctcruulla etilo u lltL t\~lnl:nllçuu e:"~.e\ustvn do 
~enntlo- t'OHiu.:nJ>' dos · tl•!lit:tos ilHlit:hlua.:s com· 
M.dlitlos. llt!los s.JllltciOI't.:.~, e tlos tlelidos dos . dtJJIU~ 
iallo.~. dw'wll\J u ]>IJl'iollo dct l..:yislatto·a. 

E, além disso, nom o deputado, nem o senn
<ltH' p•'hle j ;'u,•nl~ ser pl'uso pot· ttnttJ\'idtv1o nlgumn.. 
sul\'o pnr ot'lh1ill llc ~;n_a rcsp~dtn\ camnrn, 111enos 
c•m llllgl'fllltl• dt'lkto elo pmm du morto confm'm~t 
o Hl't. :H da lui fuudntuoutnl · 

Dado t.•t!so pl'i\'ilegiu 1lo fu1'o, do . (jltO trnta o 
m·t . . tf cila•lc.1, e tlltlorgatlo ~\tl · de}..mtudo c ao 
scnl\ll(lt' :t inllnuuidatlu 'ltto t:tz ol>jct~lo uv :tl't. 27, 
Jll'ivilugi'' o imlltnnhlndü que o Ht.lllt·e deputado 
wbl. l'ovincia llns Alug,'•n:; nu o põe\~ contestar. 

J>úl'gllil O Oll : . 1}110 tl Cl\llCC, ll • I , . 
cs;;ns prul'Ogativas eonslitucioanes 'l üruio, senha· 
res, qae o pl'ivil()gio o immnnidnuo em qnostào 
silo da um nlcauce hnmons<>· 

Pl'ivitogio do furo o a imumtlitlado iutport:1o. 
em vurllmlc, ntntl oxtt·uorditHU'Ílt deroga~;iio du ili- .· 
rei lu comnltllll do ptt~z. ttllln cx.copçfío notll\'ul nos 
rn·iucipios constitueiouuos. Assim ó CJtW (l, consti
tniçuo t.lcc\nm todos os lmtziloitos ignaus pomnto 
t"t lo i; mns, em mtdel'in cl'imiunl, o deputado c 
o SClll\llOl' niio sU.o igunc~ aos demais bn1.zitoiros 

· pcrtwto n ll'i. t>im, f:;cuhoros, todo o !Jrnzileim 
t}UO couunetto um llolicto vui rc;,pondol' pot• ollc 
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privilegio c immuniutlUC do deputado, 
irei tllostm.ndo. 

O$ nobl"cs dcputil.dns quo impugniio o pn!"Ol!cr, 
npoiahdo-~o em razões dndns por cxposttorcs 
diJ dir(litO consioitudounl. dos paize.s cstnmhos, 
onde os ucputados não ~o~üo da,; .I~rcr~·,ntivns 
qt\.::> tem o th~ptttndo hrnztletro, dcvtao Cll:\r~no.:; 
uao disposiçõus cstranhns, qno não h·m analogia 
com o no;:;sL) cast•, .tna,; algum texto •1nc lho fo::sc 
sl'nl('lllantt', c qtw, no cn~anto, fos~e lá cnten
úhlo . eom a. . .; restril'.çücs quo· os nobres dcprttados 

' . ' . . 
Ora, Sl'r ia facil aos ndvcl"$lrios tlo pnreccr d.::s

cf!brir no tlh·;!ilo cstrnn~eiro nnm llispo,.;içiio nnn
lo;;a :i: tpw e~amin:unos: titnrei o nrt. ~~n da \nrta 

.. • • .. , f , .. , '\ "I • 

~ . -
c1 l\",:uhwn {WI' ptldc ser p1·.:s(l Sl!ll!iO po1· Oi'dcm 

{la rn111m·a .•. 11•:m julgádO · s~Jntio jHJJ' dia em ma~ 
t..:1·ia c1·iminal. '' 

francez nhgólulam~J~te st:nwlhnntc no no,:so dii•cito 
constitucional, ,J, coll\ a •litl'ercnça I)HO o q_uc ~n 
ciirtn constitucional tlc lt':iO, no nrt. 2\l, thspuo 
em f:\\"tW do par, n nosgrt CIHtstitui~ii.o di_spõc em 
f::wo1' tio ~kpntauo . e do senut.lor, 1:;to e; o pnr 
de Fran~n. ü:io era prego sem ordem t19 sun. 
CUJllnl'll, C SU ndJn. era j ttlgaJo; O SeiHlllOl" Unl
zilt'iro tvm I)S JJH.>smos p1·i\'ilegius tjl\e tinha o 
pur tlo Fr:'!nç,l, privil<>gius do tiUC tmnbcm goza 
o deputntlo do Druzil, c não gozava o deput,l.lo 
fr:\ncez, t}\\C era ~njl!ilo ao (o)ro Ol'tlinm•io . . 

··· :... ·. '; ·· .. ·-. - .. ,.,.... . . · · . . . ,,.., .• 

t'flt;slitudot~nl ft·nncL':I. n rclill;•tto dos pri\·ilégios 
elo pur uo Frnn-:1~ mu face. t!~nrt. :.m da l'lll"tl~ de 
11-!:lll'! _Da,.;ta·mc c1tnr n OJ.l!nla~ do um cxpos1tor 

" E' esse. um pl'i\'ilt•gio iuu;H•nso, o tio IJIW lllil.! 
" oz:i.o hS nwwhros tia l'nmnra dos lh•pntmlus; l' 

lttH;l (·Xt:cpc;tio ao ~r:IIHlc )Wludpio cnnsnghul.o pt•lo 
mt. 1" tlu cnrt.lt, qiiP lkdul'lt totlostts fmm·e;w~ lJ?·ua~s 
dia nll) !la 1 • ~i. l \iltlpl'•.'hOIIllc-se am tal }11'1 nle~10 
soh o hnpcrio da curt•\ coneetlidn (odi·oyJt:{, quo 
tin•1·a n .pre tlHit;tio do r ccnnstill.lir um pnnato !' 
t:li.l'IIIPln •lo unti~ ... , o qnnl linha s t•nwlhnlltc pn; 
,·ikgin : ma,; soh o ilupoi"io tla ctlrtu do lS:.lO l ' 

licilt• pensnr •tno n con~illc rnç:itl qu~ ti .-.· \·~ _rodefll" 
t\S m e lllbi'(IS •.le 1111\:1 ÜHS CI\HUU'Il~ lllló t':O\Iglll OS hl 
cspccio llo d esmentido a. 1~111 dos pl'inl'ipi_os fnn
tlamenlnes tl•l nosso dtrl'Üt) Jllthhco, ltHll'lllOHto 
t)tt:mt1n n:io. se cs tcmHn. o pl'i nlcgio nos me!llbros 
dn onlra e uwa rn. u 

i\ o tem u rrf)l":\ ns illnsll•es Ílltpugnnthll' t'S dt.l pt\re
cor como i}ml mHludo art'Otlados lia rnzii.o q tt!H\llo 
esq necidos tle q no ó dcput:Hlo do Bra:li l tmn pe ln 
CviH;lit tliçã o do pair. \üll pri Yilcgio, < ue só t1.we ., . 
nn~·fío pt;Opüc-se 'ontcnüer o pt·ivilcgio do no::
I!Opnt ado com ns restricç()cs c limitações que os 
C'Xpositor os d o direit.t.t frnncez sngu\llll nn. inlcl
H~reneiil du HtWnntia do tlepttlnllo no. Fran~u. · · 

"'Perguntou 
0
0 noht·o deputado peln lwovincia dns 

Altv,.c)as : · qno utilitl!tde, quo n occssulndo . lm d o 
tno 0 /:Xtí'nso prh'i!rgio? Hesp ondorei nu ~1obrc d~4 

llUlndo com 0 \.Ül"U por.,.nntn. : c s tumos lWS consh · 
tuirHlo direito; O\t interprotando direi to consti
tuido '? 

Sn ostivossomos eoltslitüindo tl lei funüaltll'ntal, 
nüo ú impossh ·el qno e u ncotüpn.nhnsse u nol.n·o 

rcsulliio dos prhilcgios. que lhe oriio concedidos. 
Lrmlmuci sómontc quo a nossa constituição mio 
foi obra do povo por meio de seus represen
tantes, mas 1m1 ucto que Yeiu .de cima, a con
cessiio de üi11 pl'incipo ao seu povo. 

Esse. princip{', senhores; que cmnncipo:va-nos, 
propunha-se ao lnesmo tempo fundar uu1 throno, 
que em o uni co n~sta p1lrlc · do mundo. Era 
natural · quo prucm•nssc .escorar o se\l throno 
golitar i() nestas regiões, pedindo á scicncia poli· 
tica os al\·itrcs mais adequados a rcsgllardal ·O . . . . .. . . . .. 

f .. • .. ' • • 

~i)cs prt~prins a consolitl~r a nova onleu1 dM 
con,;!ls, uenlmmn so lhü nlltolhou mais couve· 
uii!Jlto do que utn senado vitalicio o por tal modo . . . . .. 
oi.H"t1. politie~ uo fnnJndúr 
apoio. 

· !'\li o cof\Sl'llti~.·- pois, o 

ficasst>m, em mntcria crimitu\1, · equiparados ú. 
massa do povo, c determinou que nenhum puücsso 
ser proso som or~lem de sun cnmara, . nem ser 
julg:tdl) sonalo por clla. 

Podia em ri~or niio tc1· conferido nos dcpulndos 
o mesmo pri nlogio, pntlia, imitnndo o exemplo 
de .outros pnizHs, tlnterminar <}no o depntado 
th·(•.o:s~ a gnrnnlin de nàv !i'~nr sujcitç> /ts ~on:;c
qncncu~s tl~ um processo cnmo sNn l?rcy1n licença 
o nu tons11~ao d1\ sun cnmnm ; tnns o prtnc1 po ni'i.o fez 
isso, c<tnipnron. o deputado no senador, su con~ 
O.llC .. t_.j" . ..... . ·• 
do sun camam o ju l~udo l>or eltn, qúanôo o dO}lll· 
tatlo é preso pol' Ol'dom de sna cumara, mas JUl· 
gado no senado. . .. .· 

t: • 1 t .~s • 
tiio cx~cllso prh•ilt•gio cor.lo O~flW ' · · · no senadt~t' 
a eon:-:tdernt;üfi do que cxcitarm dt lh tomento 
.dt\ parte do pc. \'o a uosigualundu li ~u que, nei>ta 
pill' t é , fossem tratnuo:> o~ m.tn~tbros do üt'na o ~n~trn 
eamam, tendo os da Vltnhcm favoro:> o pr1nle
gi.-s (]\lo so recnsnss('Jn nos dn camarn tomporn· 
rin : dir-se-hin 11uo o pl'incipo, cm·to do npoio do 
senado, tloixa\'1\ ·a\~ uspirnçües in,•nsoras lhl potlor 
nm 1\Cl'Csso . fndl contra. os immedintos reprosen• 
\ante" tln nnçtio. 

. O t el'to ê 'lue o depnlado t cn1 pcln eonstitui- · 
~:lo um pri\·i egio t~o extenso em mnteria ~l'imi• 
nnl CtllllO o propno scnt'l.dor. A gamnlla do 
r nprcsenLnntc na l•rnnça limita-so n n iio intentar-se 
o•t n iio continuar contm ello um processo sem 
licc nt:tt o nntorisnçiio d e sun cninlll'.l : outro nós, 
niio se p ecio licençu nlim nutoris açiío . .:'' Cl\mnra.. 
dú-so-lhc conta do processo, .o ella nno conocda 
ou r ecns11 licconça pnra rQscguir ou nuo o pro-
eess o nos n u.nnes or1 n nnos, mn.s t ec1 c 
devo on não continuar o processo, sondo, no CRS() 
lln n tlit·nmtivn remett.ido o d.oputa.do para o sonmlo. 
o t1do tem d e s er julg11do. E o quo itnpor ta .n. 
exprt:;;;sii.o decúle, .l:lonii.o quo n camnra devo conhe
cer do pr,?cos:>o pttra rosolv~r so . o dopu~ndo 
dc\'O ou nao s er accusado o JUlglldo l Proformdo 
tal decisão .a cmnat·a não dá yma licença, uma 
simples autorisação, conhece do facto, como ~117. 
o juiz qne t ovoga ou sustento. umn pronunctu. 
(Apoiados.) . 

O Sl!. BArwo;,:A :- Interpuo antoridado. 
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O· Sn. ZACHAn:t~s :--Mas ó occasião. do éxatninnr 

·o art. 28 do. constituição: no representante (]o. não. sor processado som licença 
de sua c amam. so tem . por fim ·ui> ri na l-o de at
tentádos . políticos, mns entre nós o Ikesmo ·não 
succodc, · porqu:e n. constituição niio se presta a 
semelhante intelligcncia. · · · 

· O nobre dcp~\tado pelil. próvi>:~cin das · Alngc}as 
que fez . lU~1a. v .agem á- Frahça .P~ra restringü· a 

' , · 4. -.. .. ... • 

politicos, ou se abrange todos e quncsquer moti
,·os que possfio compt·ornottm· n lil1crdaâo c indc
p(H!denc.ia dos .membros do parlamento. · · 

E ti lmo em Blackstonc c Stephcn: •c Que o priYi
legio do parlamento foi instituido . com o fim de 
proteger os seus membros, niio só de · inconunodo 
que lh<'s quciriio cmtsnr seus concidadãos, mas . 

. dn opprcs,-iio . do poder un corôn. )) . . 
Niio tendo n constituiç:1o impo!';tO rcstricçiio 

nlgumn ao privilc~io do deputado, deve-se cntcn
dür que esse priYitcgio é completo, ó como uma . . ' -

o . .., ... ' 
dt-ixnr que llw toqumn nctn .n opprcssfio do go
·crno, nclll as ':iolnncins tlc sotn concidndiios. 
· Tiio é só o goYerno quem· pbdc 1)11crcr opprimir, 

• • • .• . l',, . • 

• \ • • ~ ' J 

Qunlt}uer tmtori1lnuc juriiciarin, por su:\ propria 
contn ou ceutJmlo Íl inlhtl'ncin. de nlgnm prepo
tentl.', dcs;;('s fJUO ahi existem pnlo paiz, ~sh\ no 

, • • • _ · ' 
1 

• • L·o . d'· 
um processo, n ~amara niio se llclcnnlnn pt)t' ele- sua. cnmnrrt SNll inter\"cnt:iio de motivos pvlitico~. 
llll'llcin, não nrremcudn. tlssa prcrugativn, que só· · . Admittüln i\ rt~stricçuo dos Jnoth·os politicos, 
mento compete ú. cor6n. segue-se quo .o deputado .tcnl gnrnntin · contrn o 

Ser:\ o neto da cniuttr1l, que ex ·•minnmos, um goyeru", mas ni'io contrn os pocicrc,; tlo pniz, qnc 
neto ~e nd!l'inistt•açilo? Alé.m de 11ue fora so1npre podem fnzcr-lhc t:mto.mnl .como o gon•rno; segue-se 
uml\ mvnsaó . lle poder nlhmo, occorre u qualquer nindi~ que, rcconhcchli\ n iJ\fiuml.r.in c.lo moti\"OS · 
quo .exnminnr um processo . o impor-lhe silencio, P(·'ilicos· 110 processo, (\ Cllll11\\"'\ ucviu impôl-lho 
uiio ú neto uo potlcr cxecniivo. · sil, 11cio, embora o deptilndo conunottcss~ 1·c:,1mento 

Rcsi.n. pois confes~nr que, eXl\llliunntlo um pr.>· um delido p\'c:wndo dos nt\lo~. o qno pelo rontr11rio, 
ccsso, o dcciuimlo que ollo não hmhttmais mmca niio túndo ·nmn cnu.:;n politkn tinJo impnlso no · 
andrimcuto, · n cmnnra e:wrcú UlÚ \:crJ:tdoiro neto procc,;~o, o cleputmlo., ciuborn. innoccnto t.l oppri-

---:---t:dliel!p:XO:X<i1le:!tr~jttuttlttltieeJiifaLtl.-, --taue!tt6o--t.hit1oo-l}l>l"'l"ot}[ft'l'er iltr-tltH~tle1r-:i"tl-+-}l;l-l. ®.,-tw• ·;J;· l-:~(1 1" subm cHi elo no tnmso d n nccnsadio 
diciul com~) o ~dó jui~ que o1n recurso tlccido quo o julgtllncnto. Nn opi n iiio do, qU:o nssim disco r· 
a pronunc11\ nao pt·osJgtt. . · rem, c, éómo·o uohrc d'cputtúto pulns Alngoas, rcs- . 
· Acabd do dizct·, sonhorcs, que · n uecis~io da ti"ingcm o direito da l~:uunrn no quo clles chnmiio 

• , -. , • . ~-: ' • · • · .- ~ . - _ '•t;•11da ]'al·lnmc·ntm· a Jlli~oiio dn cnmnrn. · 

em ';is~t\ (li.zor aqnillo 1üosmo . qlu~ n gnns impu- do distinguir pcssoas,·sú ouvia ns rnzões tlS par-
gn!ldoros do pttreccr tóm: posititmnento sustentado tos, nfim lltJ dM n cnd!\ u1ú o •}UC é sou. So, porém, 
quando nflirmi'io quo n ctunt:rn docil!e. do de_stino n politicn o suus conYcl\iencins tlictnssem ns doei· 
do \woccsso, ~6 tomlo nttençt~o ~ c~n.stdornçoes o sõ·~s quo se tom tlo profPrir1 .cssti doosa t.iradtL dos 
n\obvos pol!tteos. Esta restncÇtlO, nupostn 1'1. cn- . olhos u vcndn pnra conhecer n todo!!, mas üosue 
muro. pelos ndvúl'St~rios llO pnrecer, ó vordndci- c<;sc moinento reni.mciuritl o pttdor, o so tornaria 
l'nmonto sillgt\lnrl Pnrn. que n cumm·n se guiasse umn mulher perdida. · . ·. · 
em seu juizo sobro o p1:occsso sómuntopot con- Os nt'éstos conccm.ontcs tí. questito qtto nos occupa 

. sidet·ações ~oliticns, fôt'l\ mister provnr-so que o convõm ser cstudndol:l, pol'quo n.iio podem nuxilint· 
pl'ivilegio tmhn por fim sómoilto ~mparnr o tlopu· gmndemonto nn intorprotn~iio do téido quo buscn-

. tmlo contrn os attontados polittcos. Nu França, 111os <'ntendct'. Segundo ossos nrostos toilos os pa-
I>('lt\ constitui~i'io do 18!8, n gtlt'antin outorgnda rocorC's quo concluem pelti não continu•,wuo dos 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 16/01/2015 1121 - PÃjgina 15 de 20 

SESS10 EM 7 DE JUNHO DE 1856 
processos a.pprO\'ados, 'flllf!r no ~>cnndo, quer na 
camn.ra dos âcputados., nuncn se t·ontestou. nem a 
uma; nem a outra cntn.ara, o direito do cxanünnr o 
processo, c conhecer do mcrcchncnto dos. autos, e 
decidir se o tnembt·o p1·onuncindo deve ser sujeito 
n nccusação e julgamento. O senado o a camnra em 

1 c :-~o r edcm cx.actumcnte uo mesmo modo 
q_ue o juiz que, recebendo em recurso ml1 summa~ 
l'lO, julga-o improcedente. . · ··. · · . · 

Ainda em 1!:)52 o senado . apprO\'OU um parecer, 
laYrado elos S1·s. viscomlo de Abncté e mar ue~ 
de Olinda, do que n!'io posso deixar de fazer menção. 
Ha.vin. sido enviado oor um juiz municipal de l\li
nas ao s.enado o proússo de injuria, em que eslava 
comprehcnditlo · certo deputado mineiro, e o íunda
mento para nüo t.cr siuo remettido ú.. canmra ~ra 
não sct• .o cl\so de pronuncia, mns de julgamento 
definitivo da Hl\~allll do l'eferidojuiz. 0 Senado, pó.:. 
rém, enviou c.;;se proces,;so a'\ caumra tle conf()rilii
dadc com o porccet·, que dizia: cc E'. ob\"io quiJ a 
uisposiç:io do nrt. ~8 da constituição pôde, sem '.l 
menor duvida, c deve ser exctcidn, quer nos pro
ccssus em ue tCin lucrur o dcs acho de ronuncin 
qUér naqttC' cs em que a nquii'lç:l.l) c tcstcnmn 111s 
devem st•guir-so logo os Wrmós de dcfnsa c julgn.· 
mu1'1to, v1sto 1)UC neste caso,. cotno nos ou~ros, n. 
nttribni ~rro j tt(l com de ús <.'amara~ lt' bltlth·ltS ó 
dcctdir se deve procc cr-M 1\ uccüsaçu.o e Jtl gn
mento, c o mcmhro S(•r G\tnli•) suspcusü dü cxcr~ 
cicio de !;uns funeçõe~. •• 

Deste nrcstose conclue uc.uao iniiiodosettado 
:t<; cnmnras h'glslnti\·tts teu o do t\1' õ. seu vo o 
sobre. um processo em cwo cstcjn pronunciado 
•1unlqucr do sHus ·uwmuros tlecirlcm s11 dcr!e P''o
ccdm·-sc d accusaçcio é jul!UlmcJn to. Expressões quo 
heni claro tlcuotiio qut\ ns cnmttrus nesse neto O:"~;.cr· 
cc1ú Ultlll nttribuiçüo venlmh.•irnmcnic judicial . 

Examinarei agora, St'. presidente, n l~rJ?olhcso 
,le mandar n ca:litmt que o pa•occ,;so coutmuc. Em 
rclnc;ão n e~tn .hypot.ltese, lltmhmn nresto c•xistc, 
porque o pru\letro p.m•cel' '1\\e conchtt\ JWopondo 
n. cqnt~nttu~ílo_do processo Q n, susplinsiio tio úX~>r· 

' ' - \ 1 ' . , . ,. ,. . . \' . '., 

so t~ehn. cnnlisl}nssiio. 
A novit\utlc do cnso explk:t, em pt\rtn, as t.Htncnl· 

dado~ qu~ t(•rciio n < twst:"ío quo. uos cUlliJH'I' a·osol-
' .. ' ' . 

cnmnrn tem ohdgn~:it) tle I'I'Slll'itar n 1 ronullda, <lll 
~c pbll,l nlt.oml·n, flxü1Hlo, t'L visbt düs nntos, o \'(•1'· 
untleh·o cl'imo por.qm• tlf'vn i·e~polHlt'l' o tlt•JH\I:ttlti 
pt·ouuncintlo. . . . 

~hts a um·itl:ult•, sl!ll11ot·,,~. niil'l lulstn p:n•n PXpll
cur os IJIHhttl'cH;ns n dtllkuHatles qtw tmn üllN>U· 
trnilo n tploslúo . . lillltl. di't'lllll~tmu•ia qlhl uctún 
pot\I'I'OSI\\IICiltt\ JIO ú:')lÍI'itll ctp 11\IIÍ(os, O Silh CUjlt 
prc.S>lilu nih~ poncos vnt:HI:1o, ,\ u lll'godo ._ Yi\111· 
~0\lf\ dt) !\llltliO.-'- (..ljltlilll/(l$,) 

E' üuln Ílttalitlntlo IJIIP 11 p~·in•i•iJ•at \'C'"- lpte ~'-' 
Yelltiln ntt etmlnt'a ll1Jih)!;{:it\ tit•olilllilt•n· ~>llst•ilndn 
tto plu·ccct~ viü$Se (•ssa q ucstfio presa n mtut t'1tüsu 
tiio tristcnwnto ceh~ht·ú I (A)lointlos.) 
~o n'outras tlir•mmstanculs· sltrgiR~l) n (IIH~stilo 

pt·clilnillnl', üit).tli!Hcil u:'io llitreccrin elln cotliO 
ug?ra• o pro\'tt\·elm~nto nnlitos cL>llogas, que hoje 
YCJO aeartados de lllllH no HIOdO do entenclúl' RCOII• 
stitui~lló, cstnriüo de nccordo conunigo, repellimlo :1. . . . ' . - . . · . . 

• \ • ( \ • -~ ' ' "'" • i . • 

. uo mn juiz nmn.icipnl .ti suporhw !'t dtt camm·n ~los 
do.Putndo~ (ttpouuíos) no processo, em. gtto so '.n~
phca t~m HH"lm~'~rü dn úil~natn, qtto u.m Jtuz llmlw.:~
)lltl, Cl1Jtl. o.ulontlm\o tlorlVtt:Ro du. lm, dc;;de c~ue chz 

. - o dt1pubdo por tal fttclo níl!oncll em tnl crune.....,, 
nilo podo súi' t•ontl•al'indo pcln. cnmnrn1 que deduz 
Slla ~~ompotencin da lei utts lois1 <lo sot·to quo ou. 
hn do ellu dizer tino niío houYo crimo o nilo pro,.igt\ · 
o processo, olt hn do mnnd.11' I'L'spomlcr }?elo cl'itüo 
ibaicndo nn .. pl'onnncin; embora . o mms li~oh·o 
oxatne dos a.utos l!ouvonçn quo niio. ó ússo o dclicto 
eoumHittido, qrio lHH\\'o manifesto engtmo na clns
sitlcnçlio do crime t'oitu na prpnuncinl 

Redl.tzamos a questão à. sua ~uior si!llplicidadc: 
no caso de mandar quo contmue o processo , a 
cantnrn. póde, s'2_gundo as provas do prpcosso, fixar 
pnra a nccusuçao do deput.acio :um dcllcto d1verso 
aaquello em que n pronuncia o' suppõe incurso? 
· Respondo que a camara teni esse .direito e nüo 
Ode déixar do exercel-o. · · · 
Se a cninnra dós deputa os niio ttvcsso a acu • 

(.1:.\do do apartar-sé dn classifica.cão do delicto da. 
prouuncin. · e t\ltcrill-o., o ~rivilegio conferido ao 

. ilc utauo de não ser s 'e1to. o. accusaçi'io e 'ul-
gmnento sem pro ta · ectSão c .suo. camuro., em 
vez ele. sc1·-lho lienefica, collocal-o-llia. em poior cón
diçt'io do que qualquer ótlti'o cidadão. (Apoiados.) 

9 cidnd11!1 que commcttcrcom um ~oputa.do al~U!ll 
Ct'Hnc e fot' erradamente prouunClnd<;> pelo JUIZ 
funua:lot~ . da culpa, tem l'ccurso contra esso erro 
ou injustiça no JUi~ supcdo1·, que naturalmente 
1\ltei:nrt'\ a pronuncia, pondo-a do accordo cotü a 
lei c com. a prova dos autos. O deputado, J>Orém; 

· cujo pl:occsso fõt• })rcsonto R. ct\mu.ru , ha de, se 
fos~é cxacta n do'lttrin;t . que aliá~ ~ombato, Sér 

· 1 'CI.!ssarhuncntn mandado · ara o u1zo onde tem 
de sm· jdgrulo, sem qu(l .o erro da prottuncm so 

· dcsf;tçn, sem <}I.W se reparo :i. injustiça que no seu 
companhcirn do ddicto foi logo reparada no juízo 

11. um I O Jrimciro 10r uo recorreu ara um 
juiz superior t~ü fornú\dor dll. ctt pn, Vai. t..u vez c~ 

• fcndcr~:;o com fiança, porc(UO assun tlccuho . o . ma~ 
gistrtulo: o scgutHlo hn. do ser preso porque ·a 
· n: rn inícríol' no 'uiz munici 1:11 niio õd.~ tocar 
na prt.muncin I . 

Enttdt\llto, senhores, a cnmnra, a qucln se nega 
'J ditcito dQ nltcrnr I\ pronuncia, pôtlc aniqüihil·a.; 
mnutlnndo uiio continunr o procc:~so. N'um CII.SO, 
<tl.umdo uCILbtL cm:t o 11roces:>o, ml<'. so .diz que n 
cmntwn ofl'omlo n autoridado do juiz íonnu.<lor da 
culpn, o inv:ule o vodm· judicin.d{l: no o~tro cn.so, 
'l.u:md~n Cllinn~·at. uparta-so tliL pl'OillltlCUL na . de· 
tHgatn~ao dt) lluhctt), pelo. qunl. o. qcputndo ó ~cr
tln1ell'll1Utlllto rosponsnv01, aha . do~cobrcm os un· 
}mgun,Jorog tlu Hlr!--'Cú\'. um nttont.il.do dn. cmnnl"n 
' : .. " . ,_._ ' ~ 

un hai tio nmLhm· ,io totlo com o processo; oU: umn
lhtl•o t.:\l 11\ll\l }11\l'l\ ·o · ~em\t\r); ni\ó lm uin meio 
tez•mo I · 

:t scil ençu. con cmtlntOl'la. s t n .ii 
do doptttn,lo pt'OllUncitt.do, ti cttma\'t\ vitnllcia . não 
póllú dotermi.u:l.\' . quo o réo apl'O:Sonto-so 1n·oso, 
ufitull,iti.dú ou S?lt~, _porque so t:tl .. fiz~~~~ usur~ 
pl\l.'Íl\ tUl\(\ nUl'lbUIÇllL1, t)t\0 1 Cnt l'ChlÇI\0 UOS do,· 
plltltuos, compota oxclu~tvmnottto IJ. cnmm·a tem
ptWtl.dn, om . fttco do . m·t. 27 dn ~onsti t1\içiio .. 
Mn~ dizom: (é o .scnnllCÍ so e11tondet' quo o tia· 

I'lttttdo dovo .so1• preso requisite-o ú. · cmna.\'í\, 11 
Oh sonllot·o~ I isto ô t~diur, uiio ó resolver o. qnos
ttto: · So ton)OS 1 como t\lllrmo, o tliroito de flxár . 
o dolh.1to, ·a occasiií.o . opport1.tna ó esttt, não c~pc
l'O:ritos quo ~:>o t•omettu no sonndó o processo put'l\ 
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depois decidirmos se o· caso é de defender-se o 
réo_ preso, · afiançado ou solto. · ._ . · . 

Se n jm~tiça comm•tm não pôde resolver n prisão 
do deputado (.apoiado) .• se 0.0 senado não com
pete ·resolver sob1·e a prísiio do utn membro desta 

· camara o.ntesdn sentença condenmatodn(aP,(IiatZos), 
a consc ucncia .·é · ·tio devemos nós fazel-o. · 

· . A questão, porém, da p1·isno, ou fl.ariçu do réo 
depende essencinlm·entc do o.rtigo, ou artigos do 
codigo criminal, 0111 qne elle esteja incurso. 1!!, 

· ois não ódo a camarn. re~olvcr u n·ísiio do um 
1 o seu~ membros implicauos em . algum proce~so 
som préviamente decidir qual o nrti.go , ou qnaes 
os e.l"tigos <la lei q~c olle violou, o ó i1npossivcl 
sustentar-se que não tcúha a camnra plena liber
dade de nprecinr o mf3reciinento uos autos . para 

· declarat o delicto pelo . qual tém de rospont\er o 
deputado. Sujeitar o juizo da camara M juizo 
da pronunCln., Çmborn errado, embora inj\\Sto, é 
o cumulo dó nbsurdo I ·· . ·· 

O nobre dcputndo pela' pro"·iucin dns. Alngõas 
disconou sobro . a fôrma p~.>ssivd dê dccreti~:r-so 
n ui a nccusnçi'i:o do deputado, e disso quo não 
era app .tcnYo · aos crtmes m 1v1 ltr.cs c os. mem
bros desta cnmara a. lei de. 15 de Outubto de 
1~21. . . 

Eu ónso divcrsai'ncnte,. e creio · ue siio np lli-
CllVClS . 110. CaSo ~m I]UCS !lO as IS})OSlÇOCS l ll Cl 
llo 15 de Outubro de 1827. O urt. 170 do cotligo 
do proçosso . critninnl, .e a lei· do.U do Junho uo 
1~1:;, mnadiio obs11rvár no.s crimes tlo rcsponSil-

1 1 a e c me 1\"l uacs os opu n os o tn·occsso 
. à?cusatorió, quo ~em lugar na nccusn~fio .dos nü
mstrvs e conselh01ros do esta.t\o, com n dllfercnçil. 
do guo, em vez ilo 'commissiio nccusa·.toru, il.ccu
sarú o r.rocutador dn corôa, sobor::mio., c fazenda 
nncionn • E como o wocC$$0 uccúsatorio compre
hcnde ·os netos c dihgeucias anteriores no conho.
eimcnto e decisão iltao.l dn causa, eu cntcudo que 
n lei do .15 de Outubro do 182"/ ó applicavol, tntt
tatis ntutattdis, no~ dclictos dos dopntndos. 

Asstm os pareceres relativos {1. nccusnçiio dos 
mini!:;tros do estado u conselheiros do estado tõm 

.. tlllS 1S USSOCS; , sen O R sogun Ol O. lii.S epOlS 
de tcrminn.dn. n . prhn('trf•: o rriosmo . mo. pn.reciil. · 
que so doyêra observar com os parccorô~:~ l'elnth-·os 
á nccusnçiio dos deputados, ois importn uma ga· 
an m 1 a \ ezn 1Bl\ • . . 
Quando. so truta . de ministros. o conselheiros llo 

C$tndo, mnndll. a loi do 15 do Ü\\tnbro llu 1827, 
quo docidindo a canmm quo tom lugm· 11 . nccu• 
snçiio, n . tloét'ctntá nesta fónnn: A C(llltm·a dos 
delmta,cio.~ dc~)·et~ a acrtt-~açtfo cotltl·a ]1' ... jJOi• 
tal cn.mt~, IJ onvta ao · st~nado. ate. 

'firitdoR d.ous 1\l\togt•nphos .dcsso <locrcto,. um J 
envia !lo . 1\ cmnn1·~ <los ~mwdoró:i pn.rtL to r llll{t\l' 
l\ i\CCIU\ILÇit.O O O . JU\gt\tnOI\tO, O O 0\lt\'l\ 1\UUH\tL•St} 
M gO\'Ul'UO pura {U"óduzlt• 03 St~il!-i t.'fl'oítotl jlll'i• 
lllcos. ·. · · .· · · 
Es~a fôi'mo. tlo . procodot· contt•a os mini:~tms o 

· consolhoh·os tlo cstnllo, . quo pl'ús~rovó tt loi do lú 
do Ottttdn•o , .Pl\t'eoéu-tuo tumbom npplictwol no!{ 
crimes iiHli'Viuunos l\os üopult\dos. . 

Mas om todo . o caso entendo · quo se o.s dispo
l:liçõos da lei tlo lã do Ouü\hto, rolnth·ns t\ fó1·mo. 
do docr.etar i1. ncc.nsação, não $.iio n~plict\voi~ ~o. s 
d~p.utados n<ls cr1mo,; de · responsab1fidmlo ·t) m-

· fornmll\ ~mbarn.çar a camara nó oX:ót·cicio do um 
direito t.., ~mportan~c. O essencin.l e reconhecer
se o direh. tue competé t~ canin.ra de a.ltemr a 
pl'onuncia •1uando a pronuncia fó.r orron~n, e de
crotnr a nccusaçtio, conforme fôr de dir01Lo .e de 
1·úzlio. 

Quanto t\s formulas, ao o parecc1· tom uma ou 
duas discussues, se rüi remessa do processo parL1 
o senado deve dtzcr-se : q êtzntal'a âac,•cta a ac
cusaçllo, otc.1 ou dirigir ó to sccrotnrio do. cn
mara um o.fftcio ·ao lo scct\ltn.rio do . senado,· são 
questões de pouca importancia~ que propriament-ó 

pertencem .t\ -mesa, e . de quG as· nommissõe.;; re
unidas de constituição e iusUça criminal se abati-
verão de ti"atar. . · .·· · .· · · 

Tnmbem suscitou~se duvida guo.uto ao modo 
pratico !)."' prestar-se a fiança de que falla o pn;. . · 
l'ccer; 1nas, em yerdndc, não vejo nisso difficul-
d c 1 mn. Do mes1no m do · · 
dos ministros e conselheh·os de estado, nos cri

. mes . do~ deputados, .o ~utographo u.o decreto da 
· accusaçao q11c, pelo governo, se fizesse chegar ás . 
autoridades ordinaria:> .obri nl-as-hia a é ·· · 
o que ·1 es ·fosse ordena o: ·. 
. Mas •. disse um illustre doputndo: -~' O juiz pódo 
ser obr1gndo a receber a .fiança~ ~) E' ellc um nu· 
t0t11ato quo recebe· onlens. de um poder estranho? 
Quo pr.opo~içã~,. soul!ores I Vivemos e!n,um tempo 
.em que c Já h<;ltO lhzer-sc que um JU1Z munici
pal téria ir<>ito . de oppôr~se a · uma ordem da 
catnl:ú·a elos de):lutndos, quo o mandasse tomar 
fipnça tl um dopntado pronunciado I (Apoiados.) 

Totla a. vez que a camnra dos deputados !ügir 
de· pron\mcia.r-se expressaUientc :\cerca do dolicto 
-do ueputado, e. por conseqnencia do . sua rtsao. 
nuo cumpre o S(Hl ever, e o quo az c a 1ar um. 
pouco, demorar para . 1nnis. tarde a . solução ·de 
uma questão- quo só n clla compete decidir, o 

uc devo decidir prccisamétlte lltl occRSiiio ctn ue 
oxanunn. o proc.e3so. 

Pusso · agora 1\ seoumla parte do parecer 
A cainara compnTI11;nd_e quo . eu, }la .1..unlidnl\c 

uc membro da comn,1s~L\O do consht.utçao e po-
ores, eY g a p lCl a ~ "' no 1 1 ma\Or 

interesse · do que ú. scgn11dn, comqnnnto lhe pres
tasse toda. a attet\çõo o .su?screYesse plenamon to 
o parecer. Sendo a prolmnnnr .o ponto mais ata
cado pelo:; · ímpugnadorcs .dó parecer, jnlguci,mc 
obrigado a in~i.stir 1111 intcrpr~t!lçiio de um tcdo 
da constituiçiio, •1uo mo pllrcco · a mni:1. razo.'l. vel. 

Qualquer . que scjn n opinião. quo. se adopto 
úcorca da clnssiflcnção dos dolictos quo des&n
,·olve n 2• partó do parecer, isso me pateco menos · 
importnrite ao que o ):lrcccdont..o '}Ue se \'ni firmar 
relntívam~nto no modo do enton~er n .competencia 

. . . 
surn, forçn ô confessar quo dou um ç-rande passo 
nn dose lbcrtn tln vurJndo; pOr<I,tta:mo, tlos tres 
doliclos . do quo ~nll.n a. pront~nctn, nüo . ha. hojo 
quctil sustoulo mnshr nu\IS do (lUO um. Ou SOJn 
o crimo tlo fnlsida\do, como diz o ptwoccr, ou 1.10 
pôrju\'io, como qttct·cm nlguns,~ ou o do osicllio· 
ua~o como raros ulndn . su~tl~11t11q, o co,l'lo ô quo 
tódos diz~m c~uc oxisto um . dehcLo sumonlo: o 
termo do dchctua tlt~ pronuncia tllngumn mn!s 
snstontn. . · 

'l'ocn nos jul'lscon-mltos dn cnsn doflnit· pt•cci· 
slllilOiltu t}tuü foi o doliclo conunotUdo llelo doptt· 
tntlo, o so muitos tlolidtM comlncttcu, totloil ellús 
so àoclnrom oxpl'o.'lSlU>lmlLo. · 

Quem snbo1 Ol\l \"Ol'tlndo, qnnutos tleliclos se ús
conuum sob a crostt\ dn opulont~ fottunn, ot·ige~.n 
do processo? Ao lor-so o rolntono do nobre uu
nistro da justiçn, ntú parece quo hot~vo algum 
crime contra a se urnn~~n do pessoa e ndn, ~lgum 

• ' • 4. ' ~ t 

visto com'ó di~ i)oticin tlo fí\cto sob o titulo-. So-
gm·ouça individual. . . .· . 

'Pela minha pllrto, o pelo quo toca nos ou.tros 
inombt•os dns contmissõos tounidns, não lta ca
):lricho, o monos interesso otn quo seja antes este 
ao quo aquello dolicto; antes tun do quo dous·ou 
tt·es. (Apoiados .. ) O qnc queremos, o_.que sustEm: 
tamos ó qno se declnro o delic~o pol' que va1 
responder o· . doputnt\o. Entretnnto as. commis::~õos 
continuiio n pensnt· que so houvo mu dolicto, c 

· quo este 6· o do falsidade. . · · . . . . 
'l'E.'m·se faltado, sonltot·as, da znconvemencul do 
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,(lroiW:r 8 co.mnra um jU:iza . qualquer sobre nelas-

. sificaç.ão do delicto, est::tndo ainda pol' set·om julga.
~.os alguns ré os, . ~ pendentes ?S rcctirsos do outl:os · 
JR. !<OU<l.cmnatlos_ uos_: tt·es. ~rmws Ja. prónuncm. 
SenlQ!hante tazao nu o se1 como · Sü poss~ allcgar. 
;f Apot.aclos.) . . . . · . . . . . 

B.econhccido o ditei to · ~a cam~ra j cómo tenho 

os elogios qnn tivcn\o, c todiWH\ as . dê~isõcs 
ulteriores sobre o processo patentearem alguns 
erros ou íullns Jc tacs nutorido.des ·no mesmo 

Tetlltü, Sr.· prcsidl}ntc, justificMo col\to posso o 
nicu voto, c concluo ogruucccntlo à ca~nnrn a bc~ 
nevolcnci.u c nttcn<;iío (;VIII que mo ouvib. 

o . -

pcndezwia, a sua ·Jignidado, o sustontnr-so no 
posto quo lhe .nss; '1tt a t'Ol1stit\tiçuo, o lho con
fiou o voto. nacioHttt : ó pois esse at·ti••o uma àncm·a 
do soguran~~n., lllll salvo cozHhwto tfado a os rop1·e• 
scntantos do povo pn~·a quo, al'mndos com ollo, 
pos::~no desall't·o~tt?tlttnlonto cnb't\l' no. lido n que 
oslo\'a o oxormcw do süu tHnndnto, cortos do quo 
s(lm o consolltiHlonto do sutt rospoctivtt Cfl.tnm·n 
nenhi.uri podol', nlnda mesmo o <ln tuhúinistra~i\o 

· da justiçc~; · tuui · a<:~:lio sob1·o a aan lHwrdaclo in-
dividual. · · 

Assim, Sr. ):n'osidcntc, o, sn nUt\ p1'(.1rog~ti vtl quo 

carnawü, formarão o sc·u juizo depois de um maduro 
cxnl.ne, o chcgàrüq a estns.conclusões que ptopoem 
t\ cnm~mt: << _contmuo o pro,cesso quanto ao crhno 
de fnlstd.ndc ti\ o sómc!t~e, · SeJn su~ponso o deputado 
pro1mnculdo do cx.crclcto, o finalmente soja sujeito 
i\ ~l'isiio s~. não pre~L,u Ulnn. finllçn. idonea. ,, • , 

Sr" prcstdcnte, s~:> ns lllOsmas nobres conttnts
sõcs · quo cntendo1n o propoem <}Ué o processo deve 
continUI\1\ e qllü deve ser suspenso dns funcçõcs de 

.. ~·epres~nhmto o dcputa~o t>ronun~i~o; segundo 0 
JUl:i!O lllUs~rndo U~S OObtCEI C0ll1l!llSSOCS1 VÔ·S~ ois 

I . . . . I S \ 
{ e guunlar-so 11. regulnr l\tlmiriistratçiio dajustiça~ 
parn o llno toca-nos a . iugrntn. tnrefa de deter
minn.r n . suspcusiio de. Cltercicio .llo r~prcsentnnto 

" ' ' ' . . 
ns uwsmas c•Jnuniss~es :lJ.uo o.Y.clu(f!l a 'bypot cso 
do sustcntnr·s? o oficctlvo .oxct'clcto do i"opreson
tu.~llo . pl'vn\mCltld~ p_or litclo do uma C'tcept;iio 
f~!tlí a Tcgra ordmcu·uL da uuminish·a~iio dn jus
tu;(\, . . . · . 

E' o caso lló I}UO n. Jqstiçn. ordinn.rio. tcnhn o 
sott ctmlo, (JOl'(~Uo uilo posu Ul!liS · ntt bulanco. das 
nltas con \'CIIWt~cms <lo e.3tudo, mn quo nli~s muito 
pro~,>ontloril. o mteresso dn rógulnr udnlintstrn~ilo 
da JUStiçn., quo O UppttÜl~O, COilf~l'lllO foi, pl'OCCS• 
SfltiO c se acho. pro_nuncmdo, SOJU dosvmdo do 
sem exot•cic\o ,do l~opt•osen~o,n~e, do quo par~iy
sttdii. a · nchnuustmçnq · dn. Jt.tstlrn -a . seu tespmto. 

l>oi·tnnto, . mous senlwres, si) vos . reconfteceis 
qno o dopntado proniutcindo dove se1; npeado do 
exet•cicí.o dns ft~nccões de,. representante, . se po1·- . 
tt\.nto reoonh~;~cets que Ulto hn embat·aço n.lO'unt 

. pp~pUn~ot'Mi.to. no ,Proc()dimentó rc.gulur dO. nd'mi
ntstt'ttÇttO. da Jnsttça ·· ~ sou rospelto,. como vos 

mlcb:o pl'i vilog~o : que sô · fol'.' t\Uto~·isado pol ~ 
constituição. pcilo principio de. transcendente uti
litlu.dc do mt\nter~~e, de escudtw-so o ex.etcicio tlus 

. func~õos. do . reprcsotttll.nto? · • . 
. A ,l'csp~to do dopttt11.do ·do qunl_ so decl'e~n.. · u. 

contmnn"uo elo procosso o susp~nsu.o do oxol'ClClO, 
não h11 razão nlgumu. pam. que n cnmara tiro pm·~ 
tido : dósse moi o oxtt-o.ordinnrio quo lho· fornece o 
nrt. '28 dn. constituiQno. · · · .. 

Mtts, Sr~ p1•osidonto; a isto · so objocta quo niio 
ct\bo mn ra.zijo qno n. cn.nmro. doEI deptitndos, 
tomnnllo conllochuonto llo um proccRso, ombOl'l\ 
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· reconheça qU:e .houve algum ·. fundapterito para ser cesso, » o. camat·a das deputados deve inspirilr-se 
pron'!lnciado um deputaao~ mas de · outro lado ::om conhecimento pel'feito e inteiro ·. da e$pecie, 

. ~preciando devid!lmente .. es!_e pr(lresso. e reconho- deve n.riclirar. a questão· por . totlos os . lados ; c 
cen!lo, que n~lle a~ pra~tcárao trregularJdade,s; qué visto que se tra.tn.. de um · feito judicial, de um 
por erro de .mtclligencm. ou de vontade do ma~ . pro_cesso criplinal. pe~e examinar! . pesar, estin~o.r 

. gist!'~.do encan-egado da forma~ão da cu}pa é feita bem este fetto, prmc1pahnente pelo seu lado JU· 
~a c~a immercci.da ao depu~do ·pronunciado·, ridico. Assim não estro.nhei, .antes entendi, Sr.· pre-
além .daquillo que direitamente lh~lilB* • .,_,---n:-oo-~'r-t-81'fGe-n:· tO-,::,--{fl. 1t:. ~h·~T.'~--m!U-ll' ~-41J· sueta.n.lellLtO... -lJl. [lllJ:L__:..:__ 

de razão que em taes éircumstancías a co.mo.ra · procedido quando encaminlioU: este · processo não . 
seja impo.s~ivel, inditferente . a taes irre~ularida• só. . á .commtsstio do constituição conto á dcjustiça 
des, que nao ~cutla .com P.re'V1dente remedro, pondo ctiminal. · · · · · · · 

· Sr. presidente, a esta ·objecção, que parece conhecimento . desta questão, c porque, segundo 
muito preponderar nó espirito dos nobres ttJcm· a . natureza especiàl ~el~a; sendo. uma questão d~ 

· bros ~as commissões, visto que por assim dizP.r fôro, um proce!)so cnmmal, naturalmente . deve 
tem s1do · o seu argumento · nerculeo, opponho · pésàl~à c cunsid;eral-a. ~erfêitamente, . não só quanto · • 
esta outra consideração que me parece. e de força . á . sua substancla, porem quanto ás suus formulas; 
ln~ior, porque so deriva essencialmente dns bases que 11ão são inutílid!ldes, porém . esscnciaes. con~ 
r~ndo.mentaés da .constitu\ção,. V.6s, para · corri- diç~e~ da distribuição. de justiya, que sem e!las 
~udes uma espec1e que entende1s que so acha cabmã no tumultuano e. o.rb1trnno; .· porque a . 
trregular.l não hesita1s· em atfrontar, contrariar camara, digo, assim inteirada deve com toda n 
U}ll granae principio, porque eJll vossa consciE)n- · discrição resolver o quesito que lhe é proposto, 
cu1, · compulsando este processo,·.tomando conbe- « continite . o processo ou niio continúc, ,, · pode-se 
cimento ele. · • • · • ti 'l a ão · dar-se como onto incontestnvel 
foriio l)raticad~; decidis logo que a camo.ra dos . c que ·não ·deve ser ·contesta o, · quo li · cn.mo.ra 
deputaaos se JUlgue . com . o poder suprümo de so julga ou póde julgar definitivamente a: espc.::ic; 
i~t{~rir ncs~ que~tão, de corrigir por U!Jlo. de- e ·se julga definitivnmcnt.e, é poder _judiciario? t 

• • bo s o uc · n. ca.mnra . ro rtamente faz 
irreau ari adc I I usnndo da nttr1buiçiio do o.rt. 2ti c man er . o 

Nno cumpre primeiramente considerar o caso cx.crcicio de seu representante! acauteh~r por meio 
de compctcncia, reconhecer se é possivcl, com· seguro, por uma força prt:opna; que nao seJa dcs· 

· · · · ·· i e lari- vindo âo exercido . cJfcctlvo do seu . mo.ndtdo o 
ade, pàra que não aconteça que se .. conuÍlt:lttn l'eprcscntautc twonuncxa o. · · 

. o contrasenso to\·oltante de, 09 l?ropositti, a\liás . . ~. se mntitcndo assim () .representante no seu 
muito louvavel; .se corrigir uma trrêg\ílaridudc, · mc.crcicio porque entendeu que . pesava mais J)a 
praticnN1e unia maior de mais tri&tcs conscquen- · balança das altas conveniencins do estado que 
cio.s, · comõ neste · çaso seria, porque em .troca dB cllc conti11uassc. nctivo no posto ~m .ll~e. o co li o-
corrigir um n.~to dcsvio4o dns regras, vós otren· cou o. vow nnc10nal, do que fosso SUJelto á rc~ra 
deis· o grundc principio do. c.onsbtuição q'Uo esta~ ordinario. da li.dministmção da justi~n1 a re9pClto 
bel eco a independencm, a ·harmonia dos poderes, de · uma. cs}lccic àad1t que apreciou pruaentementc, 
e quo tito precisnmentc tem traçado a ésphern a. camat;a decide. <lue não continúo o .respectivo 

· dentro ÕIL quàl càdt\ um deve .girt\.r.? t •· processo, és tA vt~to, scuhot·cst que msto a ca-
Mas disse-se: « ~qtti- t.Umbcm a c1unnra dos mara ust1. ·de um. direito constttucional, o não faz 

· · · ic· i · a ui tmnbetn func- · obra d~ immoralido.do escandalosa. (A·poiados.) 
ciQnn como · tal, e el a não · sé arroga um~ nttr1- . ua.n o · .assun in e . expruno, e .. na m c gc ctn 
buiçiio que niio tenha por virtude mesmo da sua do quG u. clinuu·n. sen1pro 'pt"oêedct·l\ com honesto 
constitmçiio. » Sr. presidente, onde o c_omo a con- conimedit~tento, .do sorte_ quo p )'el>rcscntnntc 9uc 

· i - ; u · um sem€1lhnnte 'urisdic ão . · fõr mnnttdo cóm ox.cc çao fetto. a regra da JUS· 
pllru. a camni:s. dos de~uti\dos? · 01· tudo quan o .tc;a ot' mann, nu o esteJa · mq ma o, m 
.estA cscripto nn. const1tuição, por tudo . quanto . . exemplo; por ,ter sid'? pc~to cOino .uoli!lquente de 
csü\ desenvolvido nu.legisll\ção, seaundo a mesmn. uu\ desses cnu1cs _cUJa stmplcs suspe1to. da par· . 
c('instituição, . o que vejo em rclnçuo no caso de · ticipaçâo to tua o . l10mom ·quo . teve a infelicidade 
vrocedimcnto ·criminal . contra o doputudo ó pnr1~ n. · . dó ser compl'otnottidu nello com a perda do toda. 
tormaçiio da culpa, inclusivo a pronuncia, o juiw a fot;ça utoral, indigno, (.lllHllla.Uto nii& .ln.vnr·so 
commum á regra ordiil.llrin. c quanto 1\0 jul~v.monto da riu1.uula, (lo lnuóo ·do criminoso, já nüo tli~o 
definitivo o senado constituido em juizo pr1vativo: do ~l~Ol'cer ns altni Cuncçõos do rcprcsontanto da 
mtls entl'e ·a pronuncia e os tomios ela o.ccusnçiio llt\t;iio, mas ü\t.l!illl{) tlc.' hombron.r com ós homct'ls · 

· e )ü!g~ménto definitivo pomnt't o stmR~o, n ~on~ t}UO prusi\o sohr!.ltudo a moral. (AllOimlos.) 
sbtUtÇilO .est.aboloccu um roqmsito vuhoslssuuo .. · Digo portnhto, o sustou to; quo I\ CRllinra rc-
paru t\. posição do!J rcprosontautos dt\ 11nçuo1 pm< solvonuo. tJshnt\tcsl~o nilo tlow oht'nt' inltis~rtjtn· . 

· quo nt,dt\ menos á do que o é~plicito · consenti• mente, devo bcill posar n J11ornlldnu.l.l do pl'occsso, 
lUento ~a sua respectiva. ciunarn, para quo poss1~ . · do,•o . tor em muit1L conta os . uh•cttos da rectn 
progredtr o processo · fetto contru. . quulquln·· .r o nlluiinistl'ut;iio dn justiça1 <JtW iwportiio os mnis 
seus incmbros I Tnl ó . a disposição do . art. 28. . caros o pcl'llllmon tcs . intntosscs du. sociollndo, c 

Este tut. 28 dú. .â, crt.mt\t'u. legislativa o podc t• .entiio chogna· · a\ tlocisiio: <<mio coutinúo o pro~ 
disck'icionul'io do dotormino.r a coutinunçuó ou niio cesso, ou continúo. ll . . 
continuação <.lo processo: esta facnldado cllt~ tem o Sr. ptcSidollto, n decisüo 110 sentido do niio 
direito d() cxercet• como todas t\s funcções qua.ntns continuai' o processo Ol' cctto ô uma decisão P~" 
por vu· uc e n. cons \uço.o os ao Jnl\l'CI\C ns r ' l , 1 , . • . :neSiiiO 

· m<;!sma · cn.n)nrn: pot· in~olc1 por ll}\tUrezo. pt·opria processo, . ou, na . pl~t·ase. a comm~sü~, o ·~c~l' 
as desomponhn. . todas . dtscncumarmmente, no seu · · olle mn porpctuo stlonclO; uill.s . uao. e llec1suo . 
livro arbitt-io, nuo ho. outros limites seniio ns te- dictada pelo. camt\l'a como cntidndo compotoutc. 
gtt\S . do justo o do. honesto, moi·nlinonto fallil.ndo, quo, entrnndo no conheciinonto do pl'OCó!:!so, v ti. .. 
senão os princípios cO.rdines consngrn.dos precisl'l.· nollo . mos mo pt•oferit tmi verdnd?iro julga~non to · 
.monto nn. constituiçuo . quo o. devem sompi'o insp.i.- do sllu. mcl.·ectruf'Hlto, ou no sentJdo do n.dumtnr 
)'ar e diri{{ir <lm auas dolillernc;õcs. . · . a sua marchn o tl(ltorminar . o. condomnução do l'éo 
. Som d11v1do. . n.lgumn. . tí. co.marn . dos deptttl\dOs . proqossn.d<!, <itt dfl · pôt-lhe toru1o julgo.ndo-o nuuo 
p11rn decidir .osto quasüo que'lho é posto· om cluns · on msub::asLento. · .. . · -
lJartes.. ~m vcrdo.deiro dilom~a cnjos. P?lltos siio : Senhol'es, n . jitrisdlc~lili · que a · constituição dá 
u contmue . o pt·ocosso ou nao contlnuo o pro. á cnn1uro., o o modo porque cotn ella n.ctitn sobl.'O 

TOMO 2. . . . 13 
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processado I . . .. 
}~ com \'aziio, Sr. presidente, porqtle em ver• 

dade . praticamos um .acw q';Ie não p~dendo sus- · 
, . 

c de toda •leícrencia do procurador da corôa, para 
que dcsdc,lo~o não ~eja con~ideradç> como u~a 
escrcscencm. merte, como um agar1co que nao 

.
podia se prender ao processo senão para dos· 
forinosea.l~o I I I · · · 

Mas se .o senado ·em sua sabedoria e nsando 
do aou direito de jui1. disser . . ao procurador dn. 
corôa ..;.. o voto da. camara dos deputados não é 
scniio aquUlo que . devia . ser.: ê a auto ris ação sim~ 

· ples c ~urn. para: u continuação do proCc3so, e 
susponsao do -axer~icio ~o . deputado pronunciado 

. , ' 
procurador àn cOroa, fórmulai os actoa de accu-
saçilo segundo · a . p~onuncia que só \)Odia se~.com
po~ntemente ptofer1da ~ela respectiva autoridade 

Nesta caso, senhores, esta · camara . teria sido 
tratada com a u\tima humilhação, .e o .que é mais 
ainda I . aeg\lndo a medld.a do mereci monto do s.ett 
pz:oprio feito .•.. terinl11os por nOssa · propria de
libet·ação tragado os restos das fozes do calix da 
amargura. • • e completlll':-se~hia a obra que tão 
adianlada jó. r;1i I..~. E' escusado accresceutafre-
tlcx.ões a (113t~ . respetto. , . . 
Ma~ ~('. o senado. por excesstvt\ prudcncià, en· 

tenriesso que devia como que chegar a mna trans~ 
acçiio nossa ospecio de decisiio da camara dàs 
deputados, relaxando das verdilt\eira8 prescripções 
da lei e consentindo na irregularidade da nlodi, 
ficaçiio da pronuncia, vossa decisiio. nito serviria 
senão para · ctl.nsar grave estorvo aos ditei tos e 
termos de p;ccusaçãp e da defesa, . o senado atl
nuttindo-a teria preJulgado questões importantes, 
(tue sô depois de ·maduro m~ame podião e deviUo 
set' decididas. · . ' 

proposta ou que nos iuc\llca o pa.recck' das iUus
tr~s commissões .não póde em .caso algum. ser pro4 

vettosa e proflcua em seus resultados, nem .é 
pautada segundo as regras da constituiçãot das 
tJnnes nt'io nos é dado . presei~dir. 

Sr . . presidente, resta unui. questi'io sobre a qual 
pen·so q~o fundou-se · principalmente o illustte 
âeput.à.do pt~.ra lev.ur-nos . à convicção ds que era · 
m\l,ito conveniente temperar o processo segundo 
as ver(ladeiras regras de direito, .· para que elle 
progt·euissa tal qual devo s~r : ·esta questuo · ó a . 
prisão do deputado pronuncu~do. . . . 

Meus senhores, li mesmo. constitttição oonsit.lol'a 

' '· ' 

.c!tta _questão da prisão .d? de~utado e da eonti:. 
nuaçao c.lo proces:>o mmto. distinctamente · até 
formão prescripções de dous artigos distinctos da 
constitUição. · · 
E~, Sr . . presidente, não reconheço já esta ne-

c~ssldade .de se tratar d - · · - · 

me oppon o a Isto, e. não · me opponlio, porque 
em fim deu-se a fatal .. n,ecessidaáe. ·de . desempe
nb.at:mos e;;ta tarefa 1ugrnta, de autortsarmos a 
prJsao de :um deputado! ella õ conscql1encia na-' 

· tural,,lo_gica! no e_rocesso fei~ do voto que ns . 
comtms.r;oes mculcao e . que a ·cnmara terá de dar 
para continuação do mesmo processo . 

. E nisto, senhores, não enxergo este iriconve
mente. que se antolhoupor um modo tão medonho 
a um tllustre ~cpl'ltado ; não vejo que dahi venha 
tãl Jnmno ao mfcliz representante cn\·olvido neste 
roccsso ue 1 · · • · · 

· qucbrn. de direitos nbaixo d€l qualquer outro cida- ·. 
?~o. N~o, P.aro. que tal niio acontecesse bastn\'a o· 
JUIZo pnvattvo do senado, que seguramente ·deve 
Vl\lt:>r muit'l d v · · · · · 

· como ~n1·antia, salva-guardn do om direito que 
lllO USSlStn. · . . 

Demais, se realmente mesmo u c· · · · · 
se trndnzu· do um mo. o mais a · ictivo n.·conse
quenci~t natural dó pr~ccsso em.qtio foi posto como . 
rêo, ó lsto cousn mn1s nnturnl; desde que fatAl
mente p~ro. clle c para vexame destn camara deu-se 
a ncccsstd!ldc de se formar est.e processo, desde quo 
pelu l\\ltoruladc competente ío1 cllc posto como réo, 
âesde .gno n.s commissõP.s constHtadas desta camara 
i tlCl,l~cno q_ue o processo ó de nutureza a dever ter 
contm'Uaçno;. desde que esta c amaro. pelo seu voto 
houver ~rdonndo a. c~nlinunriio do processo e n 
suspcnsuo do exerc1C1o de rcprcsenttinto 1. , . Mas 
clle nesta ·· · - · · · · · 
quer ouh·o c~d~ uo s sev~ras disposições da lei: 
·p~lo no~so dirc1to, pelos dtctamos do bom sénso, .. 
uno crn posstvel, n~m crado modo algum decente, 
ue se .con d' · • · · - · · .:. 

pretildas poderiiio ser, porque seriiio enr desvio das 
rç_gms . St\?jo.monte prcscrtptas pela .constituição, 
nuo pode1'mo ser t.ómadas pelo pubhco em gerru 
senão .como concessão graciosa, que não nos õ ilado 
fazer. (Apoiados;) . · · . 

· Emtim, .Sr. presidente, eu vejo· o. hora {ao adian-. 
t.~da, a ctmuu·a tão flltigatlo. de prestar-me alten-
cao ...•. 

UM Sn .. DEl'U'l'Ano :- P.clo contrario. 
O .Sn. SAYÃo Lonu•o:...... . • . • liB discussão de 

. uma lnnteria ({tto, poi' ·.assim. di?.er, jt\ se !4cha 
· exhnuridl\, que cu dovó pôr termo ao meu discurso. 
Porém nãõ concluirei sem aindn di~cr umn. palavt·a 
om relu.ção ·ú prcl'ogatíva constituciomü do aH, 28. 

Se, como et1 jt\ ponderei, c com muita insistencia 
obser\'~iquç era tanto conselho do prudencia como 
dever n~oroso nosso reconhecendo no o.r.t. 28 da 
constitutçlí.o ünm n\ta prorogntiva, uma \'et'dadcira 

11- ' I ' t io - -

' . . , 
o.busardoltadesviando-o.do gri\nde fimaq_uo é con
sagt·ndn, pn1·a que esta garantia salutar nno so con-

. vcrt~t em pt1vilog.io ?dióso, em podl'n do escandulo, 
qtto otrondendo dit·ettos o portttt•bundo a orllit" dos . 
uut.ros podçres, tenha de ser roprhnldn por nlgum 
mmo r~ucclOru\t'io o por ventura. fatal, por outro 
lndo . nao é monos tnmbem nos~o dcvot• imperioso CJ 

. conscl!to do prn<loncin. m.n~têl:n na. nlturo. em quo 
ollafot posta . . nu co•lstttmçno; 1st. o .. ó. que nos cum
pre entender e sustenta\' que poli\ faculdade duda. á 
cmn~ra de o rdennt• n não c~ntinunçiio do processo 
so poo_um. termo pe~empLorw no rnesmo processo, 
que na,t) tl dado mms ~m tempo nlgum a qualquer 
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jUizo, tornnvl}·se sem ·o meio ·certo de assegurar-lhe . 
o vexame e a perseguição (apoiados); porque. se
nhores, eni ultimo resultado, qüando a camara. a 
respeito de um p18Cesso de escandalosa persegui- . 
ção, usando da prerogatim do nrt. 28, decretàSse-

. não continue o processo - importava o mesmo que 
ar:ra:ncar o deputado do juizo do' senado, ondo tinha 

. . elle as maiores garantias de justiça para o.rrastal-o 
com alguma .dcmora ao juizoordinario, em quo na 

· hypotbcsc figurada. note-se bem; já ha,•ia. sido com 
.escandalo t~nta.da a pe~egwçiio I (Apoiados.) · 

postçao tanto mais afilictivn quanto mai~ grave 
-oifensa fosse tênladn contra o ~eu bom dtreito li 
porque, senhores, na hypotheso qúe, se figura de 

. • • . . lo .. - ~ 

· creto.çâo dâ camara só importasse uma mera sus
pensão o que de reàl ha~t.~ria 'l Que se conserva-va 
suspensa~ sobre 9: eabeça do deputado escandalosa~ 
satnente persegu~do a espada .. de Damocles para 

. mneaçal·o dia e noite 1· · · · . · . 
Considerai, senhores, quo · uma tal posição 6 por 

délilais afi"ront.osll.' e insupportavcl: debaixo do peso 
d.e uma perseguição iníqua e dogl'àdante, ó espaito 
e coração humano. se revolta c geme, e é dommado 
pela idéa ft.xa de vioga1· os se~s aireitos e confundir 
.o per11eguidor.; prolon a~ um tal e$tado e tyrannis~r 

nação? 11 (Apoiados.) . · · . · . 
E visto que umn tal opinião niio foi . enunciada 

.cóm toda a convicção do nobre deputado, porque, 
. . Sr. prosidcn~o, n~o ô dado a nenh~;~m dos represen

tantes do ua1z dotxar d~ ter consctencia_de quo uos 
.arts. 9:7 e 28 da constituição ten1 uma egide segura; . 
um meio ·tutelar e infalllvel de sorem resguardados 
de todns as perseguições· do poder'· q_ue não ô dado 
á uenhunta autoridndc nffrontar uuqnamento na 
p~ssoa do qualquer ropresontante a. indopendencia 
~ dignidndo da representação nacionaL Tenho dito. 

ALou:-;s Sg~HORES ~ -Apoiado I Muito betn I muito 
bem. · ·. 

(0 wadot- ê cotnpl'·it1te-ntado po1• nu(itos Srs. de
putado$ c mi11ist1·os que'vc1o ap~rtm·-lhe a mllo.) . . 

'A discttssão ·fica ndiada pela hora. t.Jevnnta-se a 
sessão. · 

Scssa\o em 9 de Junho 

l>nEStDii:NClA DO SR. VISCONDE m: DAEI'ENO~ 

-StHd~Rio~- ~a::pedietttt1.- ·Ot·~em do, dia.- Cai.
Xel.ms lwa.a"'l.lel,·os e est,·angeu•os. D.t.sc1wsos dos 

. S•·s. Drandao c Oat&d·ido Bo,•ges. Adimnento.
(J,·eaçao âe uma (regue.:ia ,ia côrte. Vota!-;ao.
Pensi$ils •. 1Jisc-u,·sos (j.os S1·~· . B1·andilo, Candido 
Bcwges e SaylM Lobato Jmtio1·. App,·ova{-'ao. 
- p,·ócesso do . deputado Pacêa. Disctwsos dos 
,s,·s. Magalhlles Oast1;o, Ba1·1•eto Ped,·oso e Ri· 

· ·bei~·o de And,•ada. Ettctwramento. · · 

. A' hqrà do costume, feita a êha~ada• ·aehãô-se · 
pté_se!ltes . o~ Srs~ visconde · ·~~ · :Bá_ependy,: 'f.é'U.la 
Oand~do, ·~v)lkens :de·Matt01s, Gou.v.êa. Mendes da 
Costa, barão. de Mauá, ·snva Guimariiesr.~Peteira 
Jorge, Luiz So~eá< Carneiro de' Campos, -vieii'a 'de 
Mat.t:os~ . Lindolto, Rlbeiro de ·Andrada, Teixeira :de 

· · · · •t- · ·· Fer-

téiro de Battos, .Brllsque, Fleury, PachecO· Jordão, 
Rodrigues Silva, J. J •. da · Rooba, André.- Bastos, 
Ribeiro dâ Luz, .Fernandes Vieira, Lisboa~ Pl'reira 
da Silva. · · · · · · . 

coinparecandó depois da chamada os Sr8.· J. J. 
da Cunha; .Dutra ROcha, Luiz Carlos,. Paranaguá) 
Góes Siqueira, Saraiva; Paula Fon.Seca .·Bandeira · 
de Melll>, ·Ribeiro, Figueirª de Mello, Barbosa «la 
Cunha, Brandão, Candido Borges, Macl'do, Barreto 

· PtJdroso; abre;. se a sessão. .· _ · . 
. 'Compareeõrão de ois .. ~ ' aberta a sessão . os 

· . , . , . OOreira, Aratlja Lima:., --,--- -
EQuardo França, Jacintho de Mendonça, Lima e 
Silva Sobrinho, · Zacharias,. Sinimbú, Littamento. 
Bárbosn, Sayão Lóbato Junior, Bretas, . Titára, 

· ·· · . • ndes. Jan3en do Paçe, 
Gomes Ribeiro, Frederico d~ Oliveira, . Queiroz, 
_Paes Barreto, Hyppolito, Magalhiiea Castro, Pa• 
ranhOs, Mello Franco, Henriques, Angelo Ramos. 

Lida a · acta · appro-
vada. 

o Sn. to s~cru:TA.RIO dá. conta do seguinte 

EX.PEDI&NT& 

ser pro~ldo na cadeira de t.aohygraphla.-'. • me&t\. 
Idem, da mesii da · Ordem Terceira de. s. Fmn

éisM, da provlncla da Parahyba do . Nort.e, pe~indo 
().ispensl\ aa& leis de .amortização .para l)088U)f até 
OOt 0008 em bons de ra1z .~A· comnusslio de. fazenda • 
· · Partlcipão incom:modo ·os Sra. José Mathias e 
· Belisario. · . · . ·· · 

Vai á. :nesn, e lida e remettida com ú.rgencia. a 
seguintó indienção: . . . · . · · · 

.· «Indico que se ch!!.me o to supplente pelo Ceará . 
Aprigio Justiniano da Si!"!l Guimarães para tomar 
assento.- Fernandes V~ra. » · · . 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. . 
' ' 

... CAI'Oi:IROS BRAZIL~íROS E ESTRA.NOEIROS 

Cohtinúa a discussão do requeri~nonto de adia· · 

elevn o imp(\sto das lojas e estabéleon'nontos com• 
mercio.es quo tiverem mnis do . um caixeiro estrnn
geiro, o isenta ' da guarda n.a.cional o do reortt· 
tamento os cai:daros brazile1ros. . .·· 

o sr. Bra~dl.ó :-Meus senhores, ha idéüs ·. 
que parecem lutar com: . unia . certa . infelicidade 
quo não admitte·razoavel explipaóilo, . e , a este nu
mero p&rtence a da· .nacionahsaçito . ~o. com~q.er
cio o. retalho no. Brazil I Por mais que em dt· 
versas . épocas so tenha 'demonstrndo quo ó esta 

·uma das · principaes necessidades sentid.ns pela. 
tli\çilo, pot· mais q\le !\ opinião publiea por seus 
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legittnoà orgiios se 'tenha· tna~estado sob~e · este 
as.s'!l~Dp~; ; sem:pre.:que · - ; dé1le~~se. trata n~ corpo. 
legJslat1vo surgell?-. :· r~PU!{n~c:a~, ·O apparece ,qUem 
~e oppo1lba l realisaÇãO: :de. tao,unporta11te quanto 
indispens~vel · I(ledida.. :E'istô. por certo uma .fata
lid~de.:,que pesa :sobre o patz l E' uma desgrãç~ 

leirot' . ; , . . 
·-.:t;re~ · an~os . fazem que :eu disc~to · esta m~

terta; .que J~ por outros que aqm se sentárao 
. .·. . . . ~ e am 

vejo que se '·pretende adiara'. ·acolhlmcntodesse 
· pensamento. ~acional, a adopçiio dos 'meios ten,. 

dentes a rcaUsal-o l · · ·. · · · . · · · 
Trata-se ac~alniente de discutir um · projecto 

po~ mítn ~fferecido . B~!,bre àquelle. · assumpto n~s 
ulttmos. di~ da . sessau do anuo passado, e c1s 

· que um 8411amento · A. proposto. por · um. nobre · 
~eputado . pelo Para\, talvez para ·que . esse pro-

. Jecto . vi\ morrer na pasta aa respectiva com- · 
missão I . Senhores ist:> é âtroz; mas tratarei de 
examinar os fundamentos daquclle adiamento. 
· D_iz o .nobre deputado q~ a idéa contida no 
pr~Jecto é grande, e complexa, e q_ue por coilse· 
gum~e carece ser estudada o exlimmada; ao que 
acerescentou ut . · 
vincia do !l.io de Janeiro, dizendo que · ella cn-

. tende com .o . tratado que temos com a França, o 
que conse(juentemente Clm:!ce Rer considerada 

la comm1ssão ·.de di lomaci~. ar o-
rem que os ous nobres deput11dos estão em erro, 
pelo menos nas conclusões. que tirão, e verei 
se posso . demonstrai-o. . · . 

. Senhores~ é· eltacto que a ldãa da. nacÚmallsação 
do · commereio é grnnde, nu~os . tambetti . é · certo 
9.ue · ella ~ antiga no . paiz, que tem sido .deba~ 
.tida e .sustentada desde ·a primeira legislatura 
que }louve .n() Brazil, e que portanto não po• 
dem·ser ignomdos pelos represent.antl'S da nação 
os argumentos e ruões q_ue demonstrão o seu 
'taracter nacional. · . . · 

OSR. Ll!:ITio .DA. CuNiiA: ~E com que ;.'azão 
se ·ha de isentar os caixeiros .e não ·os· artistas.? 

O _sa.' BRANJ?A:o:-Tratarf3i dessê. p9nt0 na dls-
cuss~o do prOJecto ... ~ . . . .· 
U~ S~ .. DE~TA.DO :~Mas V. Ex~ está · discutindo . ' ' ' ' ' 

o SR. BRANDÃO:-.. ~ e por ventura é , esse um 
ass~mpto tão complicado. que não possa flet dis
cutido . sem ·preceder o · arecer de uma conunis- . 
sao . · ·re1o que nao, porque . ~ · ~ssa 1 aJ pas

. sou. em· p~tE:! .no corpo legislativo, e se não 
produzioos salutares effeitos que erão de esperar, 

. foi porque o governo sophismóu-a no regulamento 
que deu para execução da lei da guarda naciõ-
nal. .. ··. . ·. · · 

O Sa.doan~inAs NEVEs:....,Isso é'de todos os . 
regulamentos. · . . · . · · . · · . 

O Sa. BRANni.o:-Vejo, portanto que ~or esse 
lado não é mister ouvir a qualquer comm1ssiio ~a 
casa P!lra que se abra o âebate sobre a ·matena 

· O f\utro meio apontado para obter-se a desejada 
nacionalisação do commercio é o do augmentar-so 
o . imposto que actuslmente a iio os estabeleci-. 
men s.commerc1aes . <tue verem mats e um cat· · 
xeiro estrapgéiro, e creio que tambem elle niio é 
tão insolito o extraordiilatio . quo demande o estudo 
de uma ou d' duas com missões ara ~er adoptado. 

1g que na.o m o 1 , porque J et . pa e a 
nossa .legisl&#o, não se.ndó . por eonscgumte idéa 
complicada o nova, cnmo o nobre deputado pa
rece crer .... . . . 

O SR. LEITÃo. »A CUNHA. :-Niio . aerá para o. 
nobre deput&.d~, porém ,e;,para mim, . e por i~o . 
eu peço o nd1amento, v1sto . quo essa mo.tena · 
tem relações com um tratado feito com uma nação 
estr~ngeirn. · · 

· O Sa. BRANDÃo;...,. Senhores, é .bem triste, de· 
pldmvel ver que sem ro que se trata · de uma . . . .. 

nal lá apparece pela .frénte o tratado que temos 
com a França; é esta. a et~rná obj eeção daquelles 
quo mostriio não haverem estudado a nósso.la-

. . - . ' 

outras ·épocas ··com· o pãtdotieo. ftm ·de naciona· Creio .que serâ. ·faciÍ e mostrar que não.... . 
· lisar o. · commercio entre .nós forão morrer. nas . A questão se reduz a ·saber se o projecto prohibe 

:pastas das eommissões da ~asa, como se, pre· o commerclo estrangeiro, ou. se o auiJmentc:l de im· 
·tende fazer com o que eu· tive a honra de oft'e- posto que · elle estabelece ·abrange . a tôdo~ os 
recer . â camarR? · . · . · . estnbele~imentos de commercio, pert.ençiio . a q-qom 

Se não aceitais a idéa, ao menos discuti·a; . pertencerem, no caso figurado· de terem mais de . 
. apresentai as razões quo tendes para negardes ao um ~aixelro estrangeiro: basta ler-se o ilrt. 1 o para 
pe.iz este vital melhoramento que elle reclama, conhecer-se que não existe fotmulada distincção 
mas não queirais com o silencio matar .tio justa algu.ma, e que por conseguinte, .não . tendo .a 
quanto legitima aspiração. · · · Fr1mça . direito de exigir pilta. seus subditos f a-
. . .o sn ... Lu-r . . -ro nA OuNKA: -A q\\e. stão estt\ no v ores que não são concedidos aos . brazileir<>s, 

""' noqhutnll . nppllcação tem contrn o pro}ecto as 
modo de reaUsar a idéa. .. · · estipulàções àâquellc tratado .•.• (Apoiados.) 

O Sa. BMNDÃo:- Senhores~ eu ·entendo que · o sa. Su:.vA GuiMA.RÃ.Ks :-"'Está destruido com-
quando so trata · de assumptos tão graves e que pletameute. a objecçiio: · · · · 
interessão a todos os braziloiros, 'l!lalquer neto 

. q~e tenha (lor . fim adiar a discussao torna•se O SR. \RANt>Xo: --..•. sejiio ellns ou não per- . 
~1guo de mUlto reparo •.. ,.. · petuas; o isto que chego a este ponto, a camara 

o Sa. LEITÃO i:u. OuNHA.:-E quando se estudou me permittirá qu.o enuncie a minlia opin.iiio sobre 
o se pro ec o que 01 a o para o r em o h. te. · d · t t ~ · t · 
dia 25 de Agosto do anno pa.ssào f. . . Sen ores, en n o que esses · ta a"os. perpe uos 

. ~li. um ·verdadeiro ao surdo, filho da ignorancia 
·O· Sn. ·BIWil>Io:-0 projecto, · cujo adiamento, · •da má fô; digo mesmo que a clvilisação deste 

se discute, . consagra 1 • a idéa da naolonalisoollo seoulo nilo pôde tolArnr q_tie continue n. prevalecer 
.do comme1·oio por meios indlretltos, porque a semelhanio oontrasonso. Tomos nó.ã por venturs . 
e:r.periencia mostrou que toda tentativa em outro ·leis perpotuaa? Nito. : como . pols nos se~á pem1it· · · 
·sentido· era · ino.dmissivel; · '> mais importanté tido fazer · tratados porpetuos .(1 irrevogavets? . 
d~g,u. ell.es meios e ·a. isenção .qu. e o m. esmo projeoto Quem nos deu o direito de lançarmo~ grilhões 

. inilioa do · serviço aoti!Vo. da . guarda nacional . e . . âs geraQõe. s vindouras, G do. assim entorpeee1111o~ 
do ·.recrutamento em favor dos ooixeiros. brrusi- o progresso do. industria, dás artes o da · .clvtb· 

·lelros. .. · · . · · · · . sação do nosso pa.iz ? · . · 
O Sa.' ·wn;KENS DE MA.TTos :-...E os . ar~istas? E noto a cnmara ·que esta opinião que enuncio 
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· jó. fohmstcntn<la pór tttn dos primeh•os 'hómens 

publicos do· nosso prdz, o 8r visconde de Carâ• 
vellas, de saudosa recordação. Dizia elle em um 

. pllrecer dado no conselho de estado~·. que·· não 
comprebendiao que 'crn tratado perpetuo. o •.. 
. UM Sn. DEPUTADO:- ~Ias o tratado· existe. 

:- XIS e m s r o. 
O Sn. BRA...~nXo ! ~Me parece mesllio que nesse 

tratado feito- c~m a França não .se acha. enipte
ada a 'ex 

recordo de a ter visto escripto. á mtirgem c alguns 
artigo~;J não sei por quem; qo maneira que ficarão · 
sendQ pe.yetuas nqucllas estipulações qtié um 
desconlieCido co~o tnes ,classificou. E' isto o q~e 
consta da collecçao de le1s que se ncha. no arcbtvo 
desta camara. 

· UMA Vo7. : - Isto não vale nada. 
O Sn. Bu.~o:io: - E porque conycio n. alguom 

fazer ~uella. tão absurda~ n.ddiçiio, ·ou . explic~ão 
. aos arttgos do tratado, . n:to podemos nós lel!tsln.r 
em fn.,·or dos 1tossos com ntriottts ?!I Nuo · odcmos 
ao menos 1\VOrccêl•os, ·para que na indns ria 
eommercinl não continuem n ser esmagados pelo . 
estrangeiro, que sém contradicçiió é l>resentc
mente o arbitl'o da .bossa fortuna c o senhor abso-
u · · asnossu.s praças'/ I Isto por certo me causa 

a mais p:·ofundn indignaçiio · · ·. · 
Scnllorcs, quand~ assim ·me cxpliqo, I!\C parece 

que nno me acho 1solado no aiz · 4 tive a doce 
conso aça. o e. vor o~cupa.r a tnbun!l_ um tstiucto 
deputado pela Bnhta, o Sr. Eduatfto Frant.n. o 
qü1H lümin9sntucnte s'tistcritou as mesmas · idéas, 
c ~oatrou 11 convcnie,lcià. de ser já discutido o 
proJecto que ~o quer adiar. Ell~ consentirA que 
em nome do patz cu l~o dó ~s parabens1.c ngrailcça
lbe 11 poderoso. coadjuvaç1lo que sa .tugnou pres• 
tar·me . 
. · P~rem, voltnnd_ o ninda á. qucstãot direi,. Sr. 
pres1dento, que quando os JOrnaos ae todns ss 
províncias do· impori()1 soú1 distincçiiô; do partidos, 
qunndo as assemnlP.ns do nl umas dello.s .. uando 
m~smo . as. ':llm~ras municipo.cs, inc us•vo a pro· 
pnl\ rnUDlCJpahdado da córtc, . pedem ao corpo 
legislativo uma modida qualquer para · naciona
Usar o nosso commorcio ó ue se devorá adiar 
um proJcc o orm a o pam nquello fim ? li ro o 
quo ni\o: o .se mlo osto.u ongnna.do mo pu.reco quo 
seria o . ma1or dessarvtço quo a c.anll\ra poderia 
fazer, so consontisse em tal. Abramos a discussão; 
cada ~ual expendn. suns hlóaJJ, lombre os meios 
que llie occorrer, comt.anto qu.· o fnçl\mos o quJ 
devemos .em bem dos nossos concido.dilos .. Tudo . 
que não for istO niio ó por certo digno dos . repre-
nenll1ntes do paiz. . · · 
. s_ ei bem, Sr. pr11Sidente, qu~ ·~ . sus~ontaçito desta . 
1dêa ~IJ-e tr11.1. grandes dc[OJ.ffcu;oos, nmguem. penso 
que o 1gnoro: po1•ém tendo toda . a certetil do quo 
cumpro com o nlt'n. dover1 e obodec~.mdo, como . 
oped~ço; ao~ imperiosos dictamcs tio minha cons· 
c~onCJa, ace1to do bom grado todas as consequen
ctas .. que dal1i mo possíio provir. E npm é sem 
fundamento guo nutro aquella persua§P.o, porque 
tenho e.!D lombranc;a que p~ mais do uma"ez a partos 
mo forao dados nas sessoos antecedentes quando 
se tratava desta materia ue be denotavão tuna 
certà IDa 1gnidade-. Além de que, . quando ttve 
occas. iiio de voltar para minha P_ rovincia ·o. "o 
passado, soube quo ali se tinha feito asso · r 
o pl'rfido boato de que .se hayião d.escoberto es· 
tigios de uma; revolução na provmcil1 do ·.nobre 
deputado o Sr. Taques, a qu~l tinha ramificações 
e.m todo Bra2il, sendo eu o chefe em Pernambuco 
e tendo a tal revohição por objecto nacionalisar . 
o commercio .• : · · · · 

O Sn. TAQUES:..,...,; Não ·ouvi fallar nestas co lisas. 
O Sn . . BnANnio: - Não ouvia fallar? ·f Pois 

admiro. . . Ora, estes e outros boatos se assonlhão 

. talvez· para me fazerem desacoroçoar; porém illq.~ 
dem~se aquelles que as~bn · : pensão, porque sei 
tratar de resto a . calummà; ·auando·ella é cobar:. 
demente empregada; 'e, alémdlsto~ confio na. minha 
conséiencia, na·franqueza com· que me ·explico,~ e 'na 
lealdade com qtie . procedo; consequentemente ·sus

. tentarei seni re ue occu ar a tribuna ·a idéa da 
nac10. na I_saçao_ . o. __ nosso c_ ~m~erc_io~ porqu~ ella . 
da la. no !neu esp111to dos pqt;n~ll'OS dtas .de ~unhas 
medttaçoe~ soor,a os. neg<!c1os do meu parz~ . 

Sr. prestdent~, cu 1_a d(nxando de tratar de um 
a1· tgo o ptOJec que . vez sse causa ao a ta· 
mento pró posto p'elo nobre . de~ti~do pelo Pará. ; · 
quero fallar daquelle que mhlbe perpetuamente 
d_c comp:terciar no ,Brazll a ~o~o es~rangeir<,> que 
t1ver stdo co~venctdo de moedetro. ~also, de ll}tro.
ductor de afrtcanos, de contrab11nd1sta., etc., etc . 

~alvez· que o · nobre deputtl.do: encontrasse· neste 
arbgo m!lterí11 tão transcendente, tão compH~i.a, 
que se v1ssc. em . estado de nã_o ~oder · dilr o s(lu . 
voto sem ouvtr as nobres commiS$oes. ... .· · . 
. O Sn. LEITÃO DA. CuNHA: - Niio estou discu-. . . . . -

a uuncnto. 
o S'l'. on:rtcudo Bor~oa : --. Não h~ brazi

loiro disse o illustro e. 
niio reconheça a uUl (J~de que exi~t.e . ou p de 

· ~xlstlr ~a ndopçilo das 1dea1J consignadas no pro
JOCW CUJo ~diame~to . se rcguer ; mas em seguida 

· t.a111bom d1ssc o 1Uustro deputado quo adfar o 
proJOcto sedn. matul~o... · 

O Sn. Drt-l>ml:o :-Ao menos tom sido c_sta a 
praxe. . . · 

O Sn. CANomo BonoKs : - So o il~ustro cieP.u.:. 
tado está convencido que nllo ha uut brazilefro 
qucniio conhe~a as vtmtagens que devem . resultar 
no pai:t da adopçiio das idóas consignadas . no 
projecto, não sei como elJe pôde crer 9.ue o seu 
aditunenio, isto é, envial•o . às commtssões de 
fazenda e diplomacia, equivale, á suà morte, _salvo 
se entende_ que essas commissõos não s.ão forma~ 
das do brnztleiros, . · . ~ . 

.Ni\o nte levantei, Sr. presidente; · para discutir 
o pl'ojccto, niio me levantei para mostrQ.r a incon~ 

i neia das d' si Õt's 1 e ence ra · 
· tenho realmente . duvid~ â.cerca disso ; uvtdo . 

mesmo do direito que nos p~do assistir pàra 
poderm<>s · deliberar no sentido em · que quer o . 
nobre deputado: o ~edindo que o projecto. ·se~a 
.enviado às commissoes de ·fnzonda· e .diplomac1a 
·não é. meu fhn mntal-o, tenho . por · ftm _só mente 
obter maiores esclarecimentos· que por cei:to. nos 
serão dados pelas nobres conimi$sõos. · . 

No projecfo, Sr. presidente, eu vejo dous fins, 
um é arredar do commercio do paiz todos os es
trangeiros, outro tornar facil o accesso oU: empregar. 

· 1neios 'partt que o commercio se c;mco~tre exclu
sivamente nas mãos doa · filhos · do pait. o· fim . 
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· <lô illu~tre.deputàd.o pôde ser muito justo, .·muito_· 

· · lisongeir:o_ ; 'mas · é . admiravel, _sen~ores, que . em 
·uma época em· que ·se proclama por. todo o mundo 
civilisado a. lioerdade do commercio como ' base 
da .riqueza' e. p~~s!Jeridad~. pu~lica, . $~ venha no 
arl~mento braz1lexro pedtr: o mon()poho em nome 

. O SR . . BRA~mÃo : - O :que peço. é a extincçi'io do 
. monopolio existénte1 é Cl)~tra o monopolio que 

me lltva.nto. ··· · · . . . 
· SR. VA.NDIDO onoEs:- nó, .sen ores, não 

a extincção do mo~opolio, po~q1:1e 9uando elle 
se <lésse · p.a actuahdade ·. as d1sposlçoes do J>ro
lecto o perpetu:uião · êeslocando-o apenas • . VP.-

. Jamos, Sr presidente, se tenho alguma razão 
para pelo menos não saber como deveria votar 
nos diversos artigos apresentados ·pelo illustre 
deputado. . . . · · . · 

O to art. diz o seguinte: .« O imposto que actUiu
mcnte pagiio ns lojas e _estabeiechnentos com

. merciacs fiea desde já · clcvatlo a . 300$ para 
aquellcs ue ·tiverem ms.is de um caixeiro estran· 
genó.' ,, 1z o 1 Ull re epu a o; · <c mas o Im
posto~. estabelecid() . !?ara todos, e. então é igual.11 
Senhores, é um sopli1sma; qual e o fim do h.r· 
ti o do to'ecto ?. E' incontestavelmente arredar 
. o. cottunerc1o. os es rnngeuos, e azer ca Ir so re 
elles um onus q_ue lhe tornará diffici.l o ingresso 
Itessc meio de vtdt\; entiio o que deverá aconte
cer? A.quello que qnizer ter .um caixeh·o estran-
getro con nn o quo cr o ;P,ll ar uma tmpos1çuo 
ao 300$ alóm dos direitos Já esto.belecidos, fará. 
cál'regar sobro o cnixciro estl'llngeiro em seus 
sala.nos esses 300S. . · . 
· Ora, poderemos assim proceder em vista do 
tratado . de ü do Jtli1eiro uo 1826 feito com·. a 
Frnnçn? Dl~ . o illustro de,putaüo que podemos, 
·porque não sabo o .. que sejao tratados perpetüos, 
De duas . uma, ou o iUus~ro d(jputad~ ha àe con.· 
cordar commtgo qua existe uma disposiÇão uesse · 
tratado, disposição creio q.ue consignuda noArt, 6o, 
a. ual nos . veda o. modiáa ue ello · to õo, ou o 

· 1 u_s ro • etm ~ o ta. c co11 cssiU' que .ta tspo-
siçllo uao ex.tsto. · A scgundà parto ·do l.lilemma, . 
porém, acredito, que ntio estA nn.s convicçõos · do 
nobro do utado, · o ue diz ello : « liiiO sei o ue 

. ru a o perpe uo. » . . . . . 
Senhores, ó admiravel osto modo <le argumen

tar I O ~Ilustre deputado nito sabe o quo o tra· 
tGdo perpetuo, e entretanto esse . mesmo termo ó 
empregado no uWmo artigo de seu projccto 1· . 

O Sk. BnANDXo:-Nito tl)m paridade. 
· O Sn. OANDIDO BonoEs:-- Veremos depois; · O 

illustro . deputado diz nó seu projer.to: 11 Os 
caixciro.s brazileiros ficão isentos do serviço uctivo 
da guardo. nacional .. » Senhores, a lei · de 19 · 8e~ 
.témbro de l&>Q, quo orgnnisou n ·guarda naCio
nal, dispensou a certos. cidadãos desse · se1·viço : 
mas, a . respeito de cadi\ um dos que dispensou 
o legislador procurou conciliar as urgenculs do. 
serviço .com a marcha o progresso da indust.rin, 
do commercio e da agricultura ; assim nas fazen
,das de criar. dispensou o dono . ou um capataz, 
ou um. feitor; quando produzirem mais do Ç>O c1·ias 
de gà.do por anuo : nas fabricas · dis ousou o . ' · . ' ' - . ' . 

o el1a tivesse. em effectivo serviço mais' c 2o 
trabalhadores; no 'commet·cio dispensou ato H 
caixeiros .. Vô pOis o iUustro ~eputado qtte quando 
-se orgnmson a guarda nacwnal se tomo\t em 
consiáerat;ão o. conYonioncia da dispensa em re· 
lação ás necessidl\des do commercio . e á iudustrir.. ; 
mas. o illustro doJ?ütado não se contenta com isso, 
quôr hoje utn pr1vilegio · para ' uma classe · unica· 
mente, o isto com. clamoroso. injustiça para todas 
;as . outras. (Apo,ados. } . ·. · 

Quando mesrpo ~ illustro d~p~tta~o pudesse sus
tentar a convemenCH\ deste prxvxlegw para a classo 

do . com mareio, eu .. lhe pergunto :.- ·e , rião terá 
actuado :sobre o. ·seu·. espjrito, sobre . o . seu co
rnção tão· cheio do patdotismo, .a sorte dos · mi~ 
scro~ · ()perarios que trapalhão de dia pelos seus 
ofti.mos pat:a; .comêrcm de noite? (Muitos apoiados,) 
Po1s será.. usto q~e estes carreguem· cóm o serviç(l 

quer -o pr~jectodo illustre deputado, se isentem · 
d.este ser-v1ço os homens do commercio ? . · . . 
. · Note o nobre deputado · que o homem · do com- · 

· · ' o a·· ·r·. . • · · 
P,llra ~orat i e o misoro opcrario, niio. (Apoiados. ) 
::se pois .o. xll~stre deputado enten~c. deyer .Pedit· 
cs~e pnv1lcgto par~ o com~er~t?, séJa JU.sto, 
sej.a con.sequente; stga. os . prmc1~1os d~ sua es- · 
cola, e leve os beneficws da medida aos pobres 
e necessitados operarios. (Apoiados.) . · 

O Sn. BnA~DÃI'):--Apresente V. Ex. um o. emenda . 
nesse sentido. Eu já disso que . aeeitavu emenda 
desta otdem: · 

. Ac.tualmenft, senhores, o_ ~umero das _p'raças 
de hnhn decretado na fixaçuo de forl)nS nao tem 
bastado, em vist~ dns circumstaneins do. impcrio, 
para ca1·rcgar com touo esse. serviço quo tem 
pesado sobre a guarda nncionul; isto é verdade ; 
mas notc•sG quo se pnt·n dnrmos à gunrtla na· 
cionnl a folgo. de que realmente tcl:n necessidade, 
e me parece mesmo justo, nccessnriamchte devc
nios dcerotnr .mniot for~n de linha., c . 11ortanto 
dar-se-1m o rccrntl\mcnto . em ·maiot· escala. · 

Se isto ó nssim S1'. prcsidcnt(', pergunto P.U, 
sorqc · :t • . , 
aqttclll)s qu{). por convcnicncia da agricultura c 
da industria foriio uispcnsàdos do serviço activo 
da . unrda nacional na fórma marcada · na lei· de · 

deJicão ao· conn,ucrcio? Poi_o~ ni!ldil.• porque pa~ 
. esses <{Uor o proJecto um pt·1vll('gJO absoluto; ebtao 
qunos seriiu os. cidadilos ·quo de,·em ser recru
tados? Evidl3ut~mcnte; senhol"os, serão os arUstas, 
serão 01:1 operarios1 st:lruo otnfim os infelb:es a 
quem o illush'é dcputndú não julp:ou no caso de 
serem privilegiados 1 (,lpoiaclos;. Sorà isto justo? ... 

O Sn. Bn.u:n:\.o:- V. Ex. está discutindo o pro, 
jecto. ·· · .· · . . . . 

O Sn. ÚANDIOO BonG~:~. : ~Estou mostrando a 
necossidu.de do sur ello mcditndo c con·igido. 

Aintln muis. Se ft\Zciuos nhstmcçiio do . r~ern
tmncnto o encarn\ltos $imple$il\Otüe o poso dei 
servi•·o etll . rcllt~ão ti guntda nacional, qunl seril . 
a cm}scq~\üncia do priv_ilcgio dnd? t~o • ~ommercio 

. pelo pl'OJecto? Sem dttvtda que,~ tlmnmm\o o . nu• 
moro dos gunrdns poln oxclusno absoluta desta 

· clo.ssc, o serviço, que não pódl' ser retl!.tzido, será 
' . \ ' . 

o cE\lnfntot o tanoeiro, · etc., etc; ; o pergunto de 
novo, sert\ isto jttsto, sonhares?, . . · 

•upponliamos agora quo o nobt·o dépütndo se 
convence dn injustiçn do sm\s idéas, o que para 
sor consoqttonta e~tcudo o sou ptivilogio t\.s outrM 
clnsses; então podemos tLindt\ pet•guntt\l'·lhe o que 
sorti. f~ito do. guardn. nncionul, u que flca e1la 
l'oduilda 1. • . ·. ·. . . · · · 

Segundo . a disposiçtío do art. 1° dn lei de 19 
de Setemb1·o, a gu~wqn. _}1MiOn!)ol foi ~nstituidri. .Píli'n 
sustentar a constttUtQt\O do unporto, sua hbet'• 
dad~; indepemlencia o intogridt~de; mus se o il· 

' . 
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lustre (leputado enten9e que todas. essas classes 
de que ten~o fallado devem gozar do privilegio. 

. a quem se entregará. a guarda de ebJectos tão 
sagrados ·para ·todos .os . Brazileiros 'l (AJ>oiados). 
Será aos eHtrangeiros? Mas o ·nobre deputado 
mesmo· seria um dos primeiros que aqw viria 
roclamur contra tiic. grande mnL · · · · . . 

assao o go , . el e 1 e, . . , · · 
nt~ . qu? elle e~cerra a gumil. cous~ de indecoroso 
aos ónos nac10naes. Por esse nt'ttgo, o:; estran

. · ge_iro.:c; q~c commetterem os áim.es <le e~~lli~n.ato, 
~ao.e I ., ., 

perpetuamente do ncgoctar. . 
Ora, é principio corr~cto que a penalidade deve · 

estar sempre em rolaçao com u. natureza ou. gra
vidade do damno causado ; c se pela. nossa le- · 
gislação criminal esw ostu.bolccida a. pena cor
respondente. n esses crimes de modt> que todos 
qu~ nclles in~orrercm. ns soffreráõ igualmente, 
sena neccssano que o nobro deputado dcJ.nons'
trasse primeiro donde vem. ó prmcipio do esta.-· 
belP.cer-sc ponas diversns .para un~ mesmo crime 

. praticado nas mcstl\as éircumstnneias. Virá esse 
'rll\Cl i O . c ~ ' ' • 

gucntc? isto seria contrá todas ns regras do direito 
intcrn.\ciontt.l. Se:rá porqnu a . pena estabelecida 
no éorligo é p~!qucntL em rclnr;iio â rilvidttdQ do 
CrtDl C I : ' • 

grnça. feita tios brazilcil\)$1 que 
tellionl\t.t\riós scn\ soffrct' tttnto como o cstran• 
geiro I Os brazileiro~ não prcdsào desse favor: 
llOS O r 1 1 ( l> 

punidos co•no oUtto qtmlqttcr ho~~tem .nns mos· 
\nas circumstancias. {Apoia~lo.~.) · 
. Pclt\S ratzõos que tc1iho t\pt·cscntn.do , mo pa
'rccc que tenho dcmonstntuo t\ tul.ccssidil.do de bem· 

· (!studi\1'-Sc o projecto: Vil d!e portanto {Ls com• 
lnissões do fazendn c diplomnciu, E' csto o meu 
voto. 

:rMohnvcndo slltlis qttcrn peça a pu!avra, o rc• 
qltcl'imento ó posto .n., \'otos c approvndo; assim 
1:omo ll.. cmcndn. ndd1t1 vu. · · • 

m {\obnto t'! n > ltQVI\do o !H! uh'ito 
pa.rccet da commlssiio dó cunstituiçiiQ o po m·cs: 

C( A cotnmisi!ãO de cónsHtui~:iio o. }>Odores, 1\ gttO 
fL'i nresonto n htdic11Çiio do Sr. llct>ut.nuo For-

- . . . •,, - ' . . . . . 
nesta. cnttim·:' o . Sr. Dr. Aprigio JusUnhmo d11. 
Silvt\ Guiniat'iics como supplunto }lült\ provlncin. 
lia Oom't\, cxmnlnnndo tL iimtm~in1 itc.hon quo. no 
supplento itllliCntlo comptJte sttppt·it· unta dns fultas 
quo oxist.o llt\ tlQlmtaçtiO Jnqalllln provin.cin. , por 
8ér el1o snpol'it~r em votos ltl) ~r. Podro Porcit~ 
llt\ Silvll. Güh1tnt';\11s i quo jt\ cstti . . com ussonto 

· 111\ Clllnl\i'll: é pOt' iSSO. Ô dú l)f\l'CC()f que Seja O 
8t. Ap\'igio Jusl.iniano <lt\ Silvll. Guhnl\l'iies chn
mmio ·para tomar nssonto como · pt•imoh'o sup· 
plonto peln. provincin. do Ccnrt\. · · 

tt Sti.la da.s commissõo::::, ü do Jtmho uo 1B5G.
D. T. ele Maccdo.--Ic~igttt!Íl'cc ele Melló. 

emu~·:\Ô UI~ U~L\ 1-'llliGUl·:ZU. NA CUiiTg . 

Entra em la uiscussiio, o smn õobato é ap· 
pt'ovndo pn.t·n. pussnr ti ~" o pt·ojccto 11. 15 désl.o 
nnno que cren umn freguezin no município da .. . - ' . 

•• • Entra em 111 disouss.iio o scgnhüo projeeto n. 10 
tltJsto anno. 

•< Art.. lo, lhou. nppt•ovaun n pensão annual 
concodida pot• decreto do 8 do · Sot~ruln·odo 1800 
n '0. Maria dos Snutos Lucns1 vm:vn. !lD te· 
rtente do batalhão n. 12 de inl'anü\l'ia do exercito 
Ignacio Mat•inho Ull. Silva, Cót•rospondentc ao · 
ll'Wio ~oldo de son. nutrido, som preJuhm do que 

· por lc1 lho compctu-. 

« Art. 2°, A · mesma pensão será paga desde ·· 
. a data do decreto que a conferio, ficando para 

este fttn revogadas qu~esquer .disposições em 
co~trario. . , . 

tt Paço da. camara. dos deputados, . :24 de Maio 
de .. 1856.-Pacheco Jôrdil.o.--J'uão E"angelista d8 
N. S. · Lobato.-J. p~· Dias de CaJ-valho. » 

O· SR • . · WILKENs. de MAT'l'os· requer . que o pro~ 
jecto tenha uma só discussão .. ·· 

Assim .se vence. · • 
. o·s a vo os, e o proJeC 

debate, e enviado ã. commissão de redacção. 
Entra. depois em 1• discussão o seguinte proJ 

· jecto Ii. 12 tombem deste aililo: · 
« Art. ln, ·Fica approvado o decreto de 24 do 

Novembro do 11>.>5, pelo qual, em remuneração 
dos serviços do fallecido marechal do exercito·· · 
visconde· de Magé, foi. concedida ás fllha.s legi
timas do dito marechal do . · exerCito D. Muia 
Joa.qu\nn de Lima o Silva, D. M:arii:L Eulalia de · 
Lima. o Silva e D. Maria Amalia de Lima e - . . 

o sr~ Bi•o.Ítuf.lot --sr. presidenw~ pedi a 
palav!a para p~vocar uma. explicaçilo sobre ü 
mater1a · uo prOJêCto . que so . discute. . ·· 

. ::rcnho observado que algumas pensões têm 
sido jt\ approvadas .. na. presente sessão, sem que 
R nobre commissiio, respectiva. tenha. Hido chamada 

. a explicar-se sobro.a jttstiça de taes concessõea ... 
. 

não preCisa c:ta.me. 
0 Sn. Btu:o<n:.\o :-Mo parooo · que assim niió 

vamos . bem : · unndo o t.b.esouro u.bllco se acha 
no ·os . c quo o os sa ém, quan o so ex1gem 
novos impostos ·do uma população qt.le, para 
dizer n. verdade, luta com a miseria, quando de 
t.l\ntos · encll.l'gos se aeha onerado o nosso povo, 
nte parece qUI:! ó muito prlidente quo .o corpo 
legislativo . (}XIlknino *lSSAS pensões. · 

St•. pt•csidcnto, niio vi os documentos qU:o au
torisárüo ll. pensão de que se trntn, não · sei 

. nu:!snto quem foi o Sr~ visconde .de 1-!âgé. 
o Sn. P.r,;mm~..t ri.t SILVA dá um apai'té. 
O Stt. BnANn:\o :-Por isso desejo ser esclarecido, 

pata conscienciosamente dar o meu voto, mor
mente nás ·. circumstancins om quo nos achamos . 

. Peçó port:mto á nobre Có'lntnis~iio de pen~ões 
c ordcnii.dOs qtte mo dê as .necessarto.s ex.pllcaçoes, 
para cu sn.bct· se devo ou não a.companhal-a. na 
opinião qno omittio... · · · 

O Su P.r,;tmmA. DA SILVA dll outro aparte. 
• .... ll 

do prosporillat\c, se as nossaSl'endas tendessem 
u .. . nugmontar, so niio tivessomos passado por uma. 
terrivel calamidade, e . nMin distó1 se nao esti
vossemos a bra~os com Ut\t defici&, talvez . eu 
ni'io tivesse tanto escrupulo úlll dar o meu voto: ·· 
mas acltnndo•nos om tncs circrdnstnnclas. não só 
11ii.o t.enho corngetn do o fnzér sem muita ·reflo- · 
xii:o, como ntõ peço ll. cantar!\ que . sérinmonte . 
mCllito qunndo tiv.er do votar sobre sentelhantes · 
despezns. · 
~e~ta occasiito Sr. presidente, V. Ex. tüe per

mlttrt\ . quo on _faça Utll l'Cllo.ro:, e ''etn a ser, que 
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SESSAO. E~I · 9 DE JUNHO DE 1856 
vendo p<>ricede~em-so. ánriual~erite .. mttitas ·pén
sões, nãó encontro · todavia . no cato.logo dos pen.;. 
sionistas às fainiliii.s.de muitos cidadãos notaveis, · 
qué. prestarão : ao pai r. importantíssimos. serviços. 
Já. o· anno passado fiz esta observação, e até 
mencionei. nomes illustres que pertencem {\'nossa 
us or1 ·, e ·CUJas . am1 ns s . ac ta o na tna!lcria 

c abandono..... · . •· · 
O Sn. · SILY.\ GUIMÀRÃJ::S :-Esses estão dis· 

O Sn. BRANDÃo:-... Sir.vii.o de exemplos .n. do 
. finado ·coronel Jo~é de Barros Falcão; cuja . he- · 

roica bruvuh1 é ntt<astada por· seus ·feitos nos 
campos de l>irajá (apoiado.<:),. e pela d~rr~ta e 
expulsão das forçi\S luzitanas da . provmc1a dn 
Bahia {apoiados); a dó fallecido padre-mestre 

· Miguel do Saca·amento Lopes Guma, que adquirio 
justos tjtulos. a ser considerado como uma dé 
njssas glorias litterarias, c muitas outras ; ao 
passo que as ponsões · só chcgão · para aquellns 

uç .tnlvcz or se acharem na corte t.cnhüo mais 

Isto ê rev{1ltante, o por conseguinte protesto 
que d'óro. em diante nao deixarei passar ·pensão 
nlguma . sem ser infortnado du.s razões que teve o 

Espero pois· que a. . nobre comtnissão satisfará . 
o meu pe<lido a respeito da. . que se acha cln dis
cussão, sent o que não poderei jtim1ÚS· prestar- · 

o Sx•. Cundldó :aorgc;s :-Pedi n pil.
lavra Sr presidente, não parn. contrariar àS Jll'O~ 
posições cmittidas pelo illustrc . deputado que 
ucaba de fnllo.r~ p~ilJ-a simplesmente · pttra. racti
ficar uma .proposaçaoquc elle apresentou, l$tO ó, 
(1ua o t>aiz deve remuneração nos seus servi
dores.· O illustro deputado estó. disposto a vott~r 
pela pensão desde quo lhe digito o. quem .ó reli\· 
~iva. : diroi simp)esmon!e, Sr. presidente,. pllriL 
JUStlileal-a, que u pP.nGao que se tl·ata do dar. ó 
lnuito }.)equcna em rol ilo 8. out.rl\8 quo se tl!m 

once 1 o; e.ssll. pons . o o co c e as 
filha8 .do visconde do Magó, o exco.lento, que on· 
tretnnt.o so acha mcluido no. Stllllnll\ . totul; ó o 
produdo do melo soldo , quo por loi n clln.s 

. Mns, per(lunta. () illustro doputntlo, . qUMli silo . 
óS Bllrviços !oitott por ost.e lnílitar't Não furei lt 
exposição desses ' serviços porque i\ ncho super
flua, direi npenas quo ó viscot~do do Mngó crâ 
lilnrechnl do · exercito, qtto o Vlsconclo . do Magó 
ern proshlente do suprEm.o tribunnl do justico. 
lnilitar, que o visconde de ~fngó ertt conselheiro 
d~ estado, que1 fhtalntente, o visconde de · Mngé 
fo1 o general · brazileiró q~ao commandou o 
exercito. dà. · intlopondeucia mi pt•ovincia tla 
Dnhio.. 

O Sr. Su)•alo Lob'uto J~n.ior :_:Signatat•io 
elo projecLo que se 'discute e relator do parecer qu.o 
approva n pensão concedido. âs filhas legitimas 
do fatlecido matochul do oxorCito o consolhoh·o 
do .estado visconde de · Magé, devo . di:tor algnmns 
pa.lavrR.::J em resposta 1\s observações apresenta~ 
uas pelo illustre d(lput.ado quo encetou a pt·esonto 
discussão. . ·. · . . ·. . . 

) no ro deputm o me porrm .trt\ quo otn pt't~ . 
meiro lugo.r obsArvo · que hoje pela primeira. vez · 
se deu o cx.emplo de se impugnar uma pensão 
concedida por se~·viços militatos. ~· . (Apoiaaos.) 

O S~t. BnANnÍo: -. Pedi oxplkaçõos. 
O Sa. SAYÃo LonA.·t•o JuruoR:- Sempr~ n ca

'lnarà d.ós Srs. deputauos aquilatou esses servi~1os 
liga.nM7lhes · a mo.ior ·· importancia ; ó ·um. facto 
reconhecido' que a importando. de· taes serviços 
nunca foi posta. em duvi4a; nunca, como dis~, 
se deu o exemplo de se 1mpugnm· umn pensno 
concedida po'r scn·i~os militares~ · ·. 

· 'l'Ol!O 2, 

105 

b . ,; . . 

sotu·o . do del\qit do que ostt\ amençntlo? . · 
:Estn quantlit ó muito pequena; o Mm o ill:nstre 

deputado se illncla; . suppondo quo n pensi\o ê de 
1:800$. Se o . horn•atlo del)utntlo ro.tlectll' na clau
sulíi. que est~\. coiisignada no .decreto que a. con
ícl'io: << Picatt.do i:MmpJ'r.htmtlido n l!sta quantia o 

· nwio solclo. <.titd as ag,•aaiadas jti pcJ•cebom, ~ · réco
nhccoa·:'t. que n pelistto litó ó inuitJ . dilnintttl\, · nt· 
temlt'mllo·se t\ importnncin. dos extt'nordiMrios 
sçrviç.os que forã.<J . prestado~ pelo illu~tre gent>rnl 
vtscondo ·de Mngo .em sun longa c mmto homnstl 
cni·reim mititat•. ' 
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O SR. SIQUEmA 

justiça, tornando eJfectivos os· soccotros 8nrnnt.idos 
pcl~ 9onstituiç!io ~i indigencin em _ que ncat·em as 
fannhns uos sGl'vtdoros do estado, conto tambem 
cumprirô. .li.lll dovoi' de .\'erdacl(litt\ cnridnde cln·istu~ 

~i\o havendo illais quem po~:a t~ palavra, ó posto 
a \'Otos o approvado o art. ln, . . . . ·.· . . . 
• 'fendo de fitar udiada pela h1'1l'!\_ a discussão do 

art . . 3° deste projoeto, o Sr. 'VIIkens de Mattos 
pede urgencin para ·que .. cllapt·osiga, fundado em 
qli.l\ sondo simples n . mnteria do artigo, era de es
lWl'ar gne nenhum dobn.to suscitasse~ o ~ssirit ficava 
conchuda a discussilo do mesmo projocto. · · 

ApproYadu a urgoncia · podid(l, o oi1traudo iuunc-

diata~ontc em·· discussão o ark · 2°, ó sem debate 
approv_ado, ·e o projecto enviado á ~ómn\Issão de · 
redacçao. . . . · r sEGUNDA PARTE ·DA ORDEM DO DIA. 

. Continua a discussão do. parecer das eotn~is~ões . 
. reunidas de constituição e de justiça criminal sobre 

o roces o do Sr. de ut 
'o Sr. l'Xo.ga.Huies custro : . -Sinto-mo 

sern Corças, Sr. presidente, molestiad'alma. Vacillo, 
porque se acha a materia es~otndtl, C01llo.foi pro-

·
clal'nada pela rainha da opimão. Mas qu_ em sabe, 
Sr. presidente, quacs os effeitos dos novos para· 
doxos que :vou proferir?! . · 

Sr. presidente, é bem facil obscurl!cer. a verdado 
embt•useando-se os princípios mais incontestaveis, 
c cabe tambein MS talentos brilhantes enrcdal-os 
de modo e a ponto do não poderem· ser desfiados 
pelas capacidades· ordina:r:ias. . _ _ 

· admira, Sr. presidente~ que sejamos · victimâs do 
erro, parccen(lo que zelamos sómente os interesses 
geraes; c porque somos n~uitos nã_o admira, qu? . 

tndo pronunciado, serra Q( endcrom. que eom~ro- · 
metem ~ e:dstencía. politica desta cam!lra aquelles . 
r1ue a$~np prot~ede!n, · p~reeendo qua a dercndenl~. 

tnralliveis. . .. , . .. 
Qunndo1 utra occasiiio1 Sr. presldento. op· 

pnz·me ao ptul cer ~uo so d1scuto, separando-me. 
ílos nobres deputados, meus colli.•gas, membros 
uns commissõcs reunidas, sustentei q\io esta ca.
mara, nos criiues dos deputados, procedia como 
corpo p~litico, qtte niio intO}'Vi~ha .como j~iz dQ 
pi'Ontuicul, nem como potlor JllrhclnrlO. Ne:Jt~ pon
snnwnto tmn sido constantomónto cotnbli.hdo o 
p~rC'~ot' dõs nqbt•os doputndo~ ri!e!nbtos da~ co!n~ 
tmssues . rounu.lns llo consbtuu;no e do . JUSb~n. 
Cl'iminnl. Dizotn :porém os que susténtão o pntecer: 
t1 A constituição r econheco sómonlo quatro pOderes 
l)olitieos, o . legislativo, o judicitwio, o executivo 
o o moderador. u Dizet: ~)m'tnnto 9-uc esta. catpar& 
proc_edo como corpo pohtu:o nos cnmos ·ou dehctos. . 
âos d ·putados, é profol'ir um pnt•adoxo, ou enun
ciai' pulnYras seln sentido. E fui ctt.qtte as proferi 
pl'imch·o _nesta casa.; . · 

' -· ' - . quo esta eamat'a !!6 p(ldo pi·oceder como podei." 
politit() 'do estado ; enaartiio·so, o cngtmão-so cont 
mt~tiraçi\o minha. Sorlf como poder politico legis· 
lntn•o que os ta. camaro., uos termos ao art . . ~ da 
constituiçiio, e do art. 3S da lei de 15 do Outubrn 
de 1827, nccusa os ministros do .estndo? :Não : 
po1·que o podet legi~latiyo ~- delegado á assemblea. 
get't\1_ com a sancçiio do tmperadQr. Será . como 
podetJudiEiario "!Não: porque nos artigo~. o.1tados 
a obrtgaçuo .q\le tem .. a cnmara . O!l dtrotto ~e 
nccusar os tmmstros do <!stado, mlo _Importai. nao 
constitue, nem forma jni.?.o criminal.Como col'po 
politico, senhores, e niio como poder politico, toma 
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· mostrando com estas consiuea·nçôes o en·o · os que 
dizem que esta camara sõ pódo proceder como 
poder Pt?litico,_ .aS;<>im me uefondo do absurdo em 

' ' ' I 

uovos. argumentos contra o parecer que se dis-
cute. Praticando esta canuna como corpo politico 
simplesmente ~nuitos acto.s ,9,tto parecem al.tl'ibui;. 
çõed dos .quatrc poderes poht!cos do cstndo, daqm 
vem o engano, tomando· lnmtas veze.; os nobres 
Jeputados que sustentilo o. Eâ:re·~er l\ nuvom por 
Juno .. Qmuülo esta camara ij,·\fmnina, pOl'.oXêlU· 
plo {art. 3! da constituição), q •• o saia o deputado 
para outra commissão do poder cxocútivo ·não 
determina por corto tomo poder cxec,Jth·o, lrtter· 
vt'm e proce~o como corpo.~~lil~co, suporiot· no 

' ' . 
prero~ativa ne<:essarhi para a stul e:d&tcncla poll· 
tica. -rntcrvindo ·em um · neto (\C il.tlri\lh1st:rm;t)o, 
não pz:ocede esta camara. coJ~o poder oxcctttivo : 

Uco, superior no po cr cltecutivo. ·. . 
SemeUumtcmonte, senhores, decitlinl\o esta t~n

maru, notai bom1 quo conthmo <.'U . tül? o pro
cesso do doputnao proounolo.do; nilo mtor,·on1, 
notn procedo como Juiz, ou tri\nmnl jntliclnrlo, . 
procedo como corpo politlco, · supori01• .· ao podl'r 
J~iliciario por. um prlvilt;glo ospedal tlo sua ot·gn- . 
msaçiio1 para poder legu:lar, dofunder os lntó
rósses do estado, podenllo n.pron~ito.r n() tloputtulo, 
e tutlo po'· . ut.ilidado public1.1. Sà nilo · cxorco a 
d\lnnrn nttribtilçucs do podot• . oxocutlvo q•t~uHlo 
<letermina quo !:làia o deputado para outra l!om
missiio do poder cxocutivo, tambom não oxet·ce 
dA modo algum nttribttições do podúr judicinri.o 

· quando, nos . termos clat·os do art. 28 da ciJnsh
tuil~iio 1 decide qü.é continue ou não o ptocosso . 
do ~uputatlo pr:_oltUt~iado. Decidir qtte o processo 
colttmue, ou uno, sao as pnlo.vms do att • . 2B tla 
constituição : (wte1·minm· ue o deP.utndo l:lain. paro. . .... - - · ' 
constituição dó tm{>odo. · · . · · 

Se esta ca»1ara é.Jui~ de pront1ncia1 pol:l)\10 lhe 
cumpro oxammar o processo pata dectdtr que con
-tinue ou ni'Lo, Avel'iguando·o, para tomar oonbeci
:mento do cn. s.o. taml:iem .procedert\.. como poder exe
~utivo,. o t;;oremos ministros do estado, quando so 
ira.tar, d~ nomeação do algum 4oputado. para outra 
~otnmtssap1 porque· nos cmnprm\ avertgnar as ne· 
eéasidades publicas, tratando-se de um acto pura
mente administrativo, para dotel·minat quo o depu· 
tado saia. · . . . . · 

.Senhores, vou patentear . o cno . daqu~lle,s. ·q~o 
dtzom que a cnmara pl'OCC(le como poder JUdtctano 

el·a julgado antes de tratar-se da sua pronunda no 
scnnuo.: o. t;~te eu disse foi quo o processo crime do 

. senador suiJm para. o senado com a ronunci:\ do . ·, .. .. e 
pronuuci.L ii.o jmzo municipn.l t.ambcm ha 
senado tr~~r, ~se pretendia o bcücficio do mnis 
o~tra ,re'C~thcaç.ao rle pronuncia. nesta camara, que 

. nao }wde Julgar o deputadO; etc. · · 
(lia um apm•té.) 
Trai.o da . p'Í-I.muncia. antes .do julgamento no se~ · 

nado, c nito aq'!-i; l!clonrt. 18 d~ lei âc 15 de Outu~ 
bro de 1827 pr1lno1ramcnto venfica-se so ~stá ·prO· 
Vado O Criffi!l : n:\0 estando prov:ado, não ltaV\ltÚ. 
dofo~t~ nom JUlgamento. · · . 

O at·t. 41 dtl consUtul•.üo .(~ bem· chno a. éslc 
rospc to. rgumonto com t\ cônstit.utçào, o conti· 
tmarol n.rgullwntnndo com oUa; julgo qúc ni\o pl'll• 
cisRtnús rocorrot· t\s constitui~,\õcs ~st~angeirM, o 
mult~1 monO$ ds fontes do nosso drr01t.o ublic(}. 
•, po s. a n u com o 1u· • • . tL cops 1 ut~ao o lm· . 

Pl'l'lo pi'O\'O quo esta. camnru. nao póde proceder 
cotno JUb tlo prormncia. O .senado l1rouuncin o 
ROIUldor, }IOl'ttuo. tom a jut•isuicçiio nmp a de julgar 
u Yonntlur o o dt!P.UtJulo • . Esta cnmnra niió tendo a 
jul'lstlicctto do julgar o deputado, mio pódc procc· 
lict• 1\ Pl'Otluilcia, confirmando ncin · nlternndo--n 
cmüo juiz criminal. . 

Rospondondo nostn porto no Mbro dopntado, 
lilolnbi'O tl~s conh!lissõcs t:eunidn~, no n,obro dc.pu
tntlo 1101' Mmas, dn·-lhc·hel q'!-e .nao podlll. P.pphcar 
n. camnrn dos doputmlos nqmllo qtw só no sen~tdo 
pódo ~(li' npplicavol, pulos podeycs amplos ~ôl julg~l' 
quo nno tem csttl ctmmra, assnn como nao potha 
t\'nzút com proveito ·~lisos m·gttmentos do nutod· 
dnde t}tto apresentou, S!.llll t}uc primeirau1cnte prO· 
\'asso que estn cnmara podia JUlgar . o doputn.do, 
como n !:lenatio pOdo jui~ar o sonudol'. O úobro 
uor,utnqo h·ouxo-uos .os discursos dé. homens res

OlÜWélS uo f1tllt'n·llO no senado tnbutml do us· 
1çn lJe a coris 1 mçi'io, e quo uão po oiu pt•occ ot· 

nqtti1 na citmnra dos dcptttndos, onde não · se tro.ta 
scüàQ decidir quo continúc. ou não continúc o pro
cesso por m~m . prOl'Oflntiva éspcoin.l quo tem üstli 
camnm pela oonstitmção. · · 

Af<orn, Si'. presidente, quei'o ncompanhar os no· 
llros deputo.dos1 metubros tlns commissues reunidas, 
no onthusiasnto do qtm se · enchê1•iio por· amor da 
viua o indopondoncia desta cn.mara: e· niostrurui 
quo,· procurn.ntlo · defentlól·a, os nobres deputados 
mntt\o·a, quando insistom fnscinados, sustontalldo 
quo {lsta camnl'a. intervém no~ crin1os dos deputa .. · 
ttos, e procede como juiz do pronuncia. P1'ovntlo 
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h;to, Sr. presidente, te1·ei demonsh'tlllo que n mnto-
l'iil ninun não osto.vo. csgotad:l. · . 

Eutrni·oi n11. dcmonstrnçi"ió, Sr~ presidente, pntcn· 
tcando á cnsa 11. div:er~cn._cia palp.ilnntc. ~os nobrçs. 
mmnln:os uns comnussoes reumdns, dtvcrgcnc1a 
que fui. o primch·o a lamentar lU}lli do meu lugnr. ' \ :l.- \ . .. -.· ,· . . ' 
tudo, tão ex.tcnsó pela constituição, se esta canutrr~ 
tui<:i puuct qualiticut· o delicto, se não tiver o di· 
rei to. do reformar a to.nuncia,jt·nzcndo a pr'!~ 

a cn cn ( con httu-
ção, disse o nobre dl'putado por Pernambuco, 
membro das commissõcs reunidos, quiz · dar ÍL 
camara todõs os lncios de defender sua existencia 
p~lil}ca, conserYar sua .. i~dcpcndcncia, ~l:l.antcr s~a 
{hgmdanc; c se adtmthrmos uma so o.xccpçno. 
(notem os . nobres deputados), SI' conscnbsscntos 
uma só exccpçüo, o privilegio dcixnrin de existir; 
c de o,_ccpçào em except;àó. · cotl\promdlerinmos n 
existenda ua cnmnl'n. Assim diseort•cm nlgutlS dos 
tri<-mhros <lns commissões reunidas. 

Niio, o pri~ileg!o tln. camnrn; sobrevém o nobre 
do ltttado or Minas . membro das cotúmissões de 
<~onstituit:io e do justiça criminal; o privilegio não 
pôde ser tão. amplo; . consiste Ptn rct·.onfteccr n 
cnmara tilo sómllnte (}ilé o deputado íoi pronun· 

· indo se undo as leis do roC:l'sso l' ns 'rt' •t'n$ de 
jul·ispru~ cncia criminal. ..evnr o privilrgiú nli.;m 

· destt's liutites, disse o nobre deputado por :\li nas, 
·~eria collocnr o dcpnüúlo em circnmslrtncins muito 
su }eriorcs aos c.i,rr chios i"'URI'S cln constitui .iio. 

uMi'io sacrilcgn,acodc m nmmallo ll 110 re depu
tado ·por Pernumbm:o: tnilo snerilt•gn, a qun de. 
qun tqnct· m?d~t tentnr ptir limites uo pri\'i~c~io ~o 
deputnrlo,lmutnnrlo.de qualquer motlo o prtvtk•gto 
· du camnrtt, tão cxtettso lo1 · . · 

. « Traidores, cl\l'tcga o uohrl!,dep\ltatlopl)r l\linns, 
immorr.es uquc~lcs ~1ue mhmUem l1ypotheso de 
pod~r l1car o crunc llilpttnc I n · Nesfl1 .<tunth·o, sc
nhorl's, em ·que \ 'O.i pntcniüió a divergl•ncin dos 

. nobrüs deputados membros (ltls comu•issõt.•s nm· · 
nida~, . n9 .men_?s ~ co~w~·entc n<ptcllll 1)\l\~ n•couhoGt\ 
o nnlc •10 so no .. hrctto de \\l"HI' uno H•ilt•Ju <l 
cstn camlu·a con wccr os dchc'it'>s dt)s di!JHiln(IO!J 
St'lli'ill SC'guudo tú ·leis. ilo pr(>ci.•ssil l~ ns i'i.•gt'OS . i\ o . 
j ut·ispruuencin criminnl. ·· 

Inc(•nae< ucntcs ct\ o~ h'colu•t•t•nt~s silo oc twlles 
que niio adnuHillll excl'pc:.i\o . no priv li'~ o talc\ ex· 
tenso dn cumn1 , sustc•ntnntln •Jlltl c•..;tn t~f\mlll'a\ ,\ 

. jui~ do recurso pllrn julgnr c{•) dh·l'lhl, pa·onilnc~h\wln 
ott niio o cleputndn, como t rl\numl <lP just kn . on 
polloa· judiclnrio. · . • · 

t) ::;n. l.<'I•lUi::utA u~~: Mt.:t.Lo:- Ht•ldt' pt'o\·au·. 
O Sti. MMAt.IIÃl"M OA.~:~1'M:- Pi·oro. St.• e~tn Nl· 

.. mnl;ll juign como tl·ihunalllt• justlt:n, 8t·. tl(lpUll\tlo, 
Stl .:,jnit de pa•onuncia, pútlt• ('tn muitos cnsos o · 
uetmtntlo innocento snr loV't\do lt hul't'n, tlo .trHmnnl 
colupt;•tcnte ptu·a Lll'f(·nUt.'l'·SO como l'l'O no hnnco 
dos teos. · · ·· 

O Sn. S.\ nA IVA: ~-Sondo innotelitc' .'! 

o Su . . MAOAt.UÃt;s O.umw: --Sim, pudt' a cmnnt·n 
snbN' em t'\ttt conscioncia quo o deputado é itauú· · 
~c~ltc, e !H1t~ obl'i~ado. n. }wouuucinl-.o, porqlto como 
JUlZ tlü p~on~ncw, · so~und•t . ~s lo1s lfo P,l'OCt>sso~ e 
w~gt·ns tln JUl't:>prudencta cnmmul, dovom em amo 
( tl l'CC.Ul'SO ptOllt\ll()llll' O. epu U( O, UnO llt Hll · I à .(\ 
hy•)otheso lh.l um poder hnmornL Os nobres depu
tatÍos qü.~ .sustontiio o pni'ocer protegendo lerrál· 
1ttonto o deputado, quando altc•!'iio a pr·onuncilt, 
trnzendo-a nos do\"idos tern1o~. proto•;om · ngora o 
deputado . pt·onmwiado c ompromettendo a cmnutn, 
qui~. na. ,qualidade de jttiz. do prommda ou tribunnl 
d-:J JUstu;;a, segundo .as lEnS do ~1l'O<:osso orcgrns da 

. jUt'lS\lrlldencia crimillal, doverm. em gt•úo de pt•o
ounctn conscntit' quo fosse pre:::o e conduzido no 
lltmço dos réos o deputado, muitas vczo~ iimoconte; 
i' nlu\s eutondo, Sr. l)rosidento) quo podo dnr-so o 
Ctl.SO do ser t~l'il'ninoso O deputado, s ogttüdO as leis 

' .· . . ' 

do processo, ficàndósnlvo o direito que tom estaca
mara de impedir que o processo continue. Não dou 
exemplos, pot·que mo dirijo ás cu.pacidades do paiz. 

(C,·u.:t10"Se diversos apartes.) . . 
_O jury decido se ha ou não. mato da para accusa

çao: os nobres deputados querem estabolP.cer mn 
j try < ova specHl ; quan o cs a ; cnmara os~e . 
com·cl'tida em grnnde jury, um jury que pódcdizer: 
<< A matoria é o crime taL .. )J 

(lia um alJCU~t.c.) . . . . 

QilniHlo ·a cntnarn cnt(Jndc que o deputado ê er.i· 
minoso,. para tl~fondcr-sc, quando nilo enxerga per
seguição, decido <JUO o processo continue; o entiio, 
dccid(', niio como julz do prouunela, nem c.orúó 
grnndo jury, m1\s como .eorpo politko snperior ao 
potlcr judicinrio, á vista dali prorogntlvaiJ ql\C lhe 
conforé n const!ütlçllo do hnpcrio. 

· 8l'jo. on nilo sojll o crlmo nflnhtiWol, à camt\ril 
. JH)dc ordcnnr ou ni\o 1\ prisão do deputado, com<' . . ~ . 

o su. ~.\lc.m·": - .Niln lho qlhJt·omos fa~('l' ftwM: 
Rt' o tlt!putntln ,; m·lmlnoso dovo aor pros'> cúmo · 
outro ttunlquol'. · 

o ~n •. M.,u.\LHXI.:Y GA~Tno:-Un ·uml\ supposta 
JH'olecl~tlo lt•gnl : portJI!tl a nobrn commlt~stlo tfedttra. 
qtto o r.lt•putnllo pronunciado ntlo tt•m tt·e~ crimes, 
IJUtl cümtm•ttõrn um só: nisto lm prolcct;i\o lul{nl, 
pol'lnaltó, st•nliMes, nilo onrclll'lnos n t}ttestiio. Ln.~ 
lnúnlo quu so tonhiió invertido. Os aa•gunlentos P. as 
intenções dos quo combatmu o pnrecor; . 
. u?I Sn. DKPU1\\DO: - Isto ni1o ô PI'Oh~cçuo, . é 
Jttshçu. 

(lia ainda t1m·io~· apa1•tes.) 
· O Sn. PncsmliN'riC:- Attençiio I 

O Sn~ 1\f.\OAt.nÃt::s 0A8'i'M: - l~'nz-so questão d~ 
nonH'S ~ml um objocto dosta ordem! 

Scnhm·os, não posso deixar do responder a nlgu· 
.. ~\- . - . . • . • , lS • O. 

o deputado tnm privilegio de foro, lo~o a camara. ê 
qtu)m o devo pronunciar. Dofiniudo, Sr. eresidcnte, 
os to privilegio da . fôro que a const.ituiçuo concedo 
no tlúputad•> pnra ojulgm·nonto no sensdo, o nobre 
llcptttndo enfondeu que o . denutado ta.mbom tinha. 
pnvilogio do fôl'o pnrn sor pronunciado nesta ca
mara: eu porém jt~ o disse. e repito, que no s(lnado . 

. trnta-sn dn pronnncin1 o em pthnoiro lugar, porquo 
o senado tem a jurisdteç!io ampla dejulgaro dopU• 
tado o o senador pronunciado. (Nao apo~~dos.) 

'l'nmbcm disse, Sr. presidente, om .outrâ occasiiio, 
que o juiz qualquer que collcede.ssé flo.nçl\ ao depu-
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ta.do pronunciado ·por este pil.rCcei' das commi~sões 
seda indigno do cargo quo occupasse, porque en
tendo que o plU'éccr das com missões nem é lei, nem 
póde obrigar por f(lrml\ alguma.: c se não é lei, é 
nem pôde tct força nlgun.1n obrigntorin, o juiz da 
fiança, quemquerqu? ~eJa, conccdel-a~ha ou niio, 

. ' ' 
que o parecer é lei ou reforma de pronuncil~ em re
curso pensará. de outra fórma, c censure o juiz, 
qualquer, qnc desóbedecer ú.. camara. . 

no re opu a o pe a a 1 , q e l 
alguns llJ.l~rtes, disse: 11 Nós niio q~terelltOs quali-. 
ficn.r o dehcto do deputndo pt·~nunctado ; proeêde-

. mos de modo que .o deputado nao pudcss~ ser preso, 
·uma vez que entendemos que o deputado. commot-
têra um so crime afianÇavcl. )J . 

·Deveras, Sr, presidente, a commissi'ió nfío quali
ficou o dcl!cto do. d?putact? :pronun~ind?, reformando 
n. pronuncto.. do JlUZ mumcxp.al ;_ sao .dtYCrso~ os ar
tigos da falsxdade, e a commtssuo nao c~pectficllu o 
artigo ou artifii>S em quo pronunciava odepntad() 

rocessado ; nao se sab~ d_!l que falsidade se_ trata. 

preceitos· c nom regras de direito a respeitar. 
UM. Sn. DEPtJT ADO:-- E' a falsidade de que trata 

o dt o. .· . .·. 
O Sn. MAGALHÃEs CAs'l·no:- 1\la.q o codigo cri· 

minai, tratando do crime de falsidade, estnbcleco 
d,ivcrsos c~~s em di~c~cntcs nr.tigos, o na.J:n·on"!n-

lad1) : c do lei isto. 
Niio posso tenuinar, Sr. presidente Séin dàr umil 

cxp.,caçiio; O no~r~ ~eput11do. por ~ernambuco, 
mc1nlrro das commtssocs reumãas, dtssc quo se 
havia .aduürado qüe tivesse cu assignado com rcs·. 
ti'icçõcg, parer.eildo-lhe . que estava do · accordo. ·. 
Nunca. esti've. de o.ccordo com os ilob'a·es dcpt\tados 
:membros das commissõcs reunidas quanto á ctns
sificaciio ·do delicto, o menos na terceira parte do 
parec~r .. ~ntendi sempro diversamente o nrt,. ~ ~n 
const1tut~ao. Nos termo~ do art. 28 da conshtUiçno . ' . . 

vezes a sua · exlstencia politica como ho1 ·detnon-
strado. 1'enho dito. . · · · ·. • 

~Sr. nnrroto Pcclro~o :-..Tt\1\'C?., Sr. pro
\ . · ~i-~~ntc, dcvosso eu ceder l\ palavra; nno lllé servir 

dclla, porquoa mate~·ia tom slda tiio diseutilln, a . 
· camnra tom onvido . tiio profundos cmno brilhantes 

discursos, quer sustcntaudo1 quer combnt.endo o 
parecor das commissões rounidas, quo não julgo 
quo possa cu produzir cousn. que moroçn ou pos~n 
merocet· a atlençiio da casa. (Nilo apoiados.) · 

Níto obstant{l, Sr. presidente, estn oon'sidetaçiio, 
aceitei e vou fazer uso do. palavro. quo V. Ex. me 

. deu, porqUe a mn.teria é do alta hnportnncin, trn.ta
St' d~ il!-t~rpretn~iio e applicaçilo ao um artigo dn 
constttutçttQ; 

Por um lado receia~sé, e com rnziio, offcndcr n 
iltdopendcncia de um. do~ J>ó~ieres polit.icos do es
tado, falto do poder ~udlCinrw. Por outro lndo ro
coin-se écrccnr as nttrtbuições do tun dos tamos do · 

' . . . . . ;, 

tia ti de nÜn. imp~rtancia. Bln tnos cil·cun1stnnciás 
etttondi não dar um voto · symbolico, mas dnl-ó ex· 
plicito, nu~nifestando o me~ pen~amonto; . 

Sr. prestdonte, a . questno o.gttadn constste em 
snber so a cl\lmü·u . dos deputados, quando tpm . do 
usar da attrilmit;ilo quo lho confere o art. 28 da 
constituição, pódo ou nüo alterar a pronuncio. feita 
no juizo competente .. Esta ó i\ quostno. 

Para decidir-se esta. · questão. ·sr. prosident(l • . ó 
preciso ex.luninar so a. r.~mara exerce ou ·não, nessa 
occasiilo o poder judiciilrio, se ella assume attri· 
buições do poder judiciurio. Porque se se domonstra 

que a cânuna não assume tnús nttrib~iou~s. nacos· 
sario.mente se ha. de confc~sar que ella n~o pódo 
a!tcrar a pronuncm .. Tanto 1sto é vêrdãde, . Sr. ,pre
stdente, que os nobr.e~ deptüados que r~di[pi'ão 
esse bem lançado e tllustrndo pflt'CCct, prlllcJpal
mente .. o_ nobre· · depntnrlo. por 1\'hnns, lJastnnte se 

s~iio. exerce o pod~ judiciario, ou nttribuiçÕes judi: 
cmrtas. . . . · · 

. O nobrn deputado foi huscnr ns disposições da lei 
. . _ o . . . . " , e c . ver que. n camarn, 

na nccu.saçno dos nllmstros e corJselhcü·os de es
tado, cmprc12nva todos os meios para á pro11unciu. · 
q.ue costumao empregar ns autoridades judicia-
rtas. · 

Dis:;o, e disse .com verdade, que n camnra tecébia 
dcnuncia3, e que ~t cumnru, por Yia do uma de suas 
commissões, inquiria testemunhas, examinava. do
cumentos e decretava· a· nccusnção e tambci1l a pri· 
são, c disse mais ·o nohr1J deputado, que esses actos 
crão propriosdo poder judiciario. e, J?ortanto, que 
n c9mara se constituía em poder judictario . , .. . 

Su. BAnuosA d um npar o. 
o Sn. B.\ltnE'rO PwnoRO: ~Pcrmitta-me o .noln•e 

dcplttndo que de(lois dnsscs seus ar um't'lltos que 
.. •• f ~ ' ' . 

opiniilo n carnarn assume o poder.jttdícinri() por 
isso 'iue netos do poder jtttlicinrio só pode1~ por 
üll<i ser exúrcidos. · · · · 

c.· 
O 8n. BAmn~To Pt~nnoso:...:..: Diz o nohro depu-

. tado quo çm_s~a_ opiniiio a cumar~ p~tlt; exercer 
cssns nttnhurçocs, sent comtudt:l xnstthur·so én\ 
poder judicinrio. c cntiio cu lho direi qne ·escolha, 
1>u n. cnmilrn ü poder jurlicinrio quRndo prntica 
essns nttribuiçõcs ott nfio é ; so o nobre dc~uta.do 
entende que n cnmnrn, cx.crccndo atttihuiçocs do 
poclc!· jndicia.rio, . constitue-se poder jQdiciurio, ett 
àcchtro quo ':ou con~hail'r c~s~ snR opiniilo: o Sl' 
nilo pensa nsstm1 üntnn lho dtrtu quo cstti concordo 
commi o· lUrlS h a do timr tnmbcm n cot\clusüo de 
quo a cnma.ra não pútln, umn \'cz quo . nilo ó poder 

· judioinrio, nltornr pronundns. · . . .· . 
Scnhorus, o que ú a.ltcr.nr . 1~1odillcnl' u111n pro. · 

.. \ \ ' ,.. . ' ,. ' . ,. 
é ltn\1.1. sentença pro t>l'Ídl\ 1wtn. conwi~tontonutorl· 
dado judfcinrln; nltomt.u, motHikul·n, l·ovogol-u; 
só ó podo n.comtHJtonttr nutorhlntln jutlicin.t•lll supo· 
riot' tíquollt\ il\ÜJ n proft\l'io. So nssfm uílu fura, s~ 
. um outro poàor tlc naturozn dist.inela a plldO::\Sll rc
vognr otn pnrtc, oh no Ü)do, Olldo estat'la 1.\ htdú-
pendencin do podo r jUt.lic.inrio? . . · · 
· E', pois, oln·.io quo ~o a c.mnnra dos Stà.doputa. 
dos ~õdo modtl\enr, mvnhtlnr tim ·. neto . do pollút• 
juuicumo, ó .rut••ttW oxliree o potlor judiciario, e om 
escala suporwt' t\ nutoa·idt~llo !l'~o Pt:nti~o~ o~so neto; 
so olln o fu:r. solli tot• ntt1'1btt1Çoes JUdtctnrtus, sem . 

· quo exel'çn. ou possn exel'ccr func~~ões jndic1nrias1 
a indopendencif.f. do poder judieiario seria ferida. 
( A11oiaaos.) E' obvio, pois, SI'. prosidentc1 quo para 
quo .so concoda .t~ caHHl.r'l a factildndo de t1lterar 
utnn. pronuncia, modilical·a on r ovognl·n, . qtte 'ó 
n1ister confessar que clln. nssumo attdoui~~õosjndi· 
ciadn~, e quo cxert\ú rLCtos desso p oder, J'evostilllit) 

Estabelecendo .estó l)t•incipio . von ·m:ostnu..·, se
nhores, quo ll. Ct\li'I!U'fl, Hiio poae tomn.l' tnl hntt\l'OZU1 

q_ue não oxorce, nem p6do. exercol' o po~er .ju~ici~~ 
!"tó, o quo so o exel'cr.sse ctrcumscrcvurul., ~~~r~ttarm 
o porlot.• o faculdndos quo lhe deu a eonshtuu;iio, " 
não podoria. d~s~mpcnhar · nt.tt'ibuiçõos qtw peln 
mesma conshttnçuotom do exercer. · . 
· Para o domonstrar soccorror-mc-hoi d!l nossa lo· 
gisiaçi'io cscripta e da mesma constituii,ii\O. . · 

Benhot·os, tomos uma lei qne nos pódo gtÜm• il!\ 
presontoquostfio, é uma l ei re~ulamentnt', e as leis 
regttlD.m('ntaros dão n vordaden·n ou pE.'lo b1enos Ü'· 
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:::-e.cusavel intcrpretaçnQ <ln constituição. A lei a qu:e ·· kínda sue o juiz saiba que . h a circumsta.ncias. 
me reliro é a de 1:) de Outubro do 1827. . . . ha razoes ahás valiosas que o dcvão. fazer 

.Essa lei foi feiln para tornar effl~ctivn a re~poli· . ndoptàr uma deéiSiio differentc dagi\elln que a 
sallilidade dos miuistl;os de . estado c consélheiros !ei determinaJ não o . pbde fai.er, , c obrigado · ;a 
de el).taclo~ õ . pois lima lei regula!'re~~r, e o xnol~O Julgar J?clo que .vê provado~ portanto, Sr. prest- . 
poríJ... ue . clla mtel'pretou ·a const1ttuçao uas nttn- ·dente, · J& se vó que quando · a · constituição deu a 
bui ·oes conferidas ara esse fim a ambas as cama• faculdad à r.a a · · " · ·· · · · 
rns, qtte compõem o corpo leg1slatlvo, . nao pode ~ar continuar ou de · niío pr?grcd~r· um process() 
deixar de dar tl:ldo o peso iduterpret.a~.ilo da. con· mst~urado, ou a esses funcetoi,larws a que me 

· E;tituição, c u\uito vem para a questão que nos refen ou a um · d~ seus memb1·os, a cnmara dos 
occu . a. Essa lei . na sua · rimcirá nrtc dcftuio os Srs~ de utndos tem \\ma · t • · - . · 

.. · crurtes e rcsp1'msa 1 1 a ~ em que po U\O mcotrcr · do que teria .se a constituição a convertesse em 
esses altos funécionarios do es~ado, e marcou as pó<ler juàiciario.(Apoiados.: -lleclam(lção~) . · 

· · respectivas penas : }la segunda parto est~bclecei\ o · Eu peço ao . nobre deputado que acaba de' dar 
processo de accusaçno; marcou a suafómu-. e a ma- · um aparto que note .qtté nós estamos em um . 
ncirn <la Cormnçiio da culpa, . e .deu essa 1\ttribuição paiz regularmente . constituído e aonde nenhuma 
1\ caniara dos S1·s. deputados: e na terceira parte aut.oridade ·póde obrQr senão na orbita que lhe 
est.abeleccuo processo dojulgameuto. . foi lnarcada pela constituiçiio. · . · . . . 

Na segunda parte uén a <:amara tlos Srs. dcp.uta:· · Senhores se a cama.ra fosso podnr judicial'io 
dos todas as formuJas que emprt!ga o poder.JUdt- não · poderia nmlca julgar · seniiQ pelo allegado e . 
cinl para. afomta~;iio do proccssu; x~as q~ando feito· pr:ovado ;· então burlado ficaria o art. 28 da· con-
o processo· c decretada. a accusaçno va1 elle para .. stitUi\iilO: e ·para melhor dosenvolver este llrgu~ 
o senado, o . nrt. 20 dessa lei diz ue . ara 'til ar tnento . eu me servirei de \una d · · 

. esse crune o scnn o se convcr r em tn una c as no tes com missões : « Um dé{IUtado se a.pre-
jnstiou, isto e, em poder judiciario: ora, B!3 o le- senta. · nà camara, ataca o mimsterio, · mostra . 
gislndor ftUC f'cz cssn lei quizesse que a cama.ra a sU:a prcvnricaçilo o seus erros, o ministctio co-
fosso corlside1~àda . tr·ibuna[ de ·usti a no ro~ nhccc a necessidade do . se de ·. · · 

. CCSSO O pl'OllUncll\, llt\0 COl\lCÇilfUl. ogO por . . cputado tiit') incommodo, não terá ello meios de . 
di~er o que diz no art;· 20 em rcla.çiió l\O senado: · íatck· in~taurar um· processo ao deputado 1 Virá 
niio o diFiil logo em relaçiio ~-cnJllara? IApoi~~s.) . depoi~ · a pron~J.lci~ u. esta . canuua, c ella, que é . 

O lc 1slador nesta occasmo declara ex hc1ta· um >odcr udlclal'lO .. não em u · · . 
men ê que .o sena o se con,•er a em po cr JU· l'eclnso senão julgar pelas provas dos autos, e 
ditiario; o pnro. quu ·não disse a mc~ma cousa obrigada a npplicar a lei, se .-verA. na. nee.cssidnde 
a respeito dá· c.amar!l? (Allaial'los.) · Porque.mtm• de entregar o deputado ás n1ãos de seus per
damlo a cnn1atn ounr os accnsndos; inqucnr. tcs· · seguidores. » Quorcrà isto a . constituição t Poderâ 

· tcmunhas, . procurar uocumentos, . niio diz logo a cam!lra. corn tao restrictos . meit?s ~escmpcnhar: 
que. o. cauiara se · constitua êm poder judiciario, ·a . attnbu1ção q_ue .lho deu ~ conshtutt.ão, 1s to é, 

.. porque reserva essa . declaração ~o mente para o · . manter a sua mdependcncla · ~ conservar os seus 
senado?... · membros í6n\ c livres da acção injusta o vio- · 
. o Sn. FtotmtRA DE :MELLo dt\ um .. aparte. ~~r;!~J-;e posso. exercct·. q\\alquer outro. poder do . 

· .... O Sn~ BARRÉl:O . PEPROSO :-Eu peço aos . nobt•es · (OuVc!tJNe ,.;mi~os .. np.a1:tes.) 
d~p1.1\ados quo ·.1no estão ouYittdo · -<ttte .attcndtio . 

o comp cxo o tnett pcnsamt:'n o e c~o1 o · · ·ruty era poder . 
comha.tiio; . eu · niio m~ occ'i:ipo desta quostuo pol' judiciario, ·c. não se importava · cOltt ils'provas .dos 
rnotivo algum {:!lrticulnr, quero unicamente pro, autos; · · . . . 

. curar esclnreccr-mo o cslllr()cer a . quesu\o; que O . . . a T . ' ·- ~ , cston pt'!r• 
· .ó ·importao 1ssun , c mo os c<>n Mm •• o . suadido qtw na byp11thcso dti.da a cnmara não pode· . · 

que para ó fut.uro . tem do ser i?vocad~ co.mo um · ri~ dei~ar do mandar continuar o processo, quo o 
. pr.ccedente, ·e port.an~ ó prcc1so que a 1!amar11 palZ uma d3 pcrdor um Ulustrado, um digno dcfen-
. úmJ?r~gue o maior cuidado e.cxnmo para. que il. . sor. Por consc.quN1cia, Sr. presidente, ó claro quo 
· dec1suo que agora toml\r lho fuc:a hQnrn e nuo a cnmara nüo o:t.N'CC nom póde 9xer~or poder jut!i· 
estábelcça um pr~ccdunto pernicioso. · cinrio. . · . . · · ·. . . · 

you .mostrnr agora, Sr. \)r~sidcltto, quo a .lei · Est~ doutrina~ Sr. presidente, que acabo de cuun~ 
· 1'01 nnuto $!\lua quantlo, extgtndo que o senado ciar, ainda so couflrmll mais · pelo art. 42 da lei 
se convertesse cin poder judicia1·io, ni'io dispoz o citada de 1[) do Outubro do 1~27, . Eet.o. artigo dlz 
mesmo cli1 relação á eamara dos ~rs. deputados. exproasamcnt<l : . « O presidente do senado fauá 

::;r. presidente; n constit~i'>i.lo · creon quatro po- . depois dos. dchntes uü\ rclatorio r.esumido indi· · 
dc\'es politieos e os design'ou com díft'crcntcs . cando a9 provas c· Ctmdnmentos da accusaçilo e 

· nomes: poder legislnt~vo, ,Po~er exccuUvoÍ poder defosa »;teria ,Pois o senado todo o direito do jul- . 
· moderador, o poder JUdicllll'lO ; deu a cata um . gnr quo não Se.JB fundado sobre as provas da ~ACCU· 
desses poderes uttl"ibuicõos <Htrercn(es, <lHferct1tes saç.ito c defesa ; 1!or9ue ? Porque o tem convertido 
fins~ OS SO\lS _'rneios de obrnl', O,S inotiVO~ pOt<ll\0 . . on1 'tlm_ ttpmnnl J'qdtc.i~l, '()O~que, COU~ó disse, é da 
obrno, a rnzl\o · dê stm . proc~liHnüt1to, sno todos cSsúncta do podet JUdlCl,!rió JUlg~ umcntnent~ pelo 
uifferentcs ; d()ixando do fallar nos outros po- allegndo o provado : n.aC? _póde 1r buscar ah.u~de. 
deres, t.ratarci do jüdicia.l'io. · · os elementos <lo suas dcc1soos. . 
· Qual a. oruita dostc odor? A lei oscri tn: unl . i da · a· rc o r i t r u • 
o m para ~~e meu e? para nplJlCil. ·n aos nc os. . q\to nos. deve dirigir. na i~terpretaçiio das leis .a 

. J1\. se võ pots quo ó poder judiciario. tendo pela regra qtto prescreve que dessa mtcrpretação resul-· 
Cf\.nstit\1içiio o por sua nntui'Na de applicnr }\ .tetn t.oaos os fins que o legislador teve om ' 'istas : 

. lél aos ftlctos: ni\o pódc fn.zor outrn cousa senuo mt\s tantbem quo nuuca se vú além. Ora1 se nós 
cxarulnJU' oa fnctos c estmlnr o tUroito, o raz~r p\tdcnnos intorpretnr o art. ~ da constituição s~m 

· al appllcnçilo. ~t'rt\ essa . o. mos1nn t\ttrlbulçilo uo qno por um. lado as prerogaüvas . da camnra seJãO 
fl?uor logiallltí\'O 'I Nilo: a . ra~itv' do sou procc· · oiTonultlnst o P.Ol' outro lado soja offondit~t~ tnxnbcm 

.tlunoulo silo ns ch·cumstanclas do palz, as nooos- · n indoponuonein do podól' }udicinrio, .obtendo-se ao 
siUadus üo povo, t.!tc., oto.: portllnto o poder ni<lsnao tempo ó fim qno a . constituição . to':o em 
legislativo tem um Nttnpo · llülls vasto . partL · fun.- ''lRtns, (lrQlo ll'W . so tort\ conhct~ldo quo essa mter· 
dumcntodo sotts netos : .entretanto quo o poücr Jn'otnção\1 li molltor. Orn tloa ofi'ondJ~R a proroga· . · 
Judlc,iario ()Stli .. ligado, está cir.cmnscripto no . co- tiVt\ llt\ cnmora com a opÍiliito q\\o tonbo omlttldo t 
nb(li:mnont() do f neto o {\ npphcl\çuo do · dh·elto: 1lca t\ . cn~nnra . inhibida do to111ar unut delibcraçi\o 
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SESSÂO EM 9 DE 'JUNHO DE 1856 111 
que em sua consciencia e illustração julgar conve-

. niente ·e justa 't Não .. · . . . . 
O que .põde a camara . fazer 'l Vê o processo, de

cide se deve continuar ou·niio .continuar: estará. a 
camara inbibida nestas circumstancias de · exa.roi-

. .. ., .. - ...... 

um crime ina RDÇBVCl, mas que a cnmo.ra julga 
que pelo processo a sua pronuncia devo '\'Crstu' em 
crime de menor importancia ; o quo. tem a csm~ra 
· r e volv~> a a e itar eSte mal ctn. 
attribul.ção 11ue não lhe cornpetc,.ou ha de .usar d() 
direito que tem pela constitu1ção no art. 27dizcndo: 
ct não. decreto a _prisão de.sse deputado? » E nisto, 
como já disse, obra como ccrpí> político, obm pela 
razão quà julga c:onveniente. • · · . ·. . · 

Asshn, segundo a intelligencta que dou aos dous 
artigos da constituição,. tnc parece que se precnchen\ 
os fins da mesma constltul~ão, fica salva. a indc-

. pendencia do um e outro J?oder; ó a intelUgcncla 
mais obvia na minha oplmõ.o . . · · 

E perguntarei mal~: porq\\0 ra~iio a constitui· 
ão · no art. 2B d~ i\ camara attribul iio de dizer se 

o procosso devo .continuar ou nito continuar com 
· &U&flOU&íto ou nito do .o:tetcicio do deputado; c en· 
tretanto reserva .para um outro a1tigo a matoria da 

rlsão t Não se rir. mais conveniente c· re ulnr uo 
.sendó 8 prisito. CODliC(}UOUC 8 O de C O, OS VOSSQ 
essa materla exarada no 1ui. 28? · . · · 
Son~oros, nossos mestres do direito e!lsinã.rii:o~ 

nos que na lol não ha cousn nenhuma mutll ; a 
nossa obrigação ~ estudar o pensamento do legi~· 
lador. Porque !o1 feita· puis ósta separaçiio ? sn.na 
setn um lllOtivo, umR razito qunlquc1·? Podemoo 
suppOr isso liessos ho!ncnsemlnentes, de uma illus· 

·traçao consummada, como os ro<lactores da consti-
tuição. homens a qúen\ o pruz d«:lve o rolevantls- . 
shno serVIço da redncçno úessa consUtuiçilo, . Ullll\ 
das melhores que existem no mundo, constituição 
que nos .salvou durante uma época des~rnçada, e 
que. espero fará a fe\icidnde do. nosso pn1z? Serão 
esses homens tito pouco entendtrlos que cscl'evessem 
duns .. . disposições distinetas1 . suparadM, .· quando 
dovião estar unidae? · Nno : é porque a pi·ominoia, 
na opinião dos illuetres redacforcs da constitt~içüo, 
e!lVÓ}Vin O proseguimento do proceSSO, O B SUB 
consequenciuimmediata, a suspensão «?U não su~· 

on l o o exerctc o ; mas a . pnsuo c . • • 
tuiçãó que. fosse considerada dobmxo do .outro 
ponto de v1sta e dependesse de outras constB.cra-
~ões. . . . · 

. . Por todas estas razões, Sr. presidente, entendo 
quo a intelligencia . q_uo offereço da constituição e 
aquolla quo mais se. BJUSta com n indolo da mesma 
constituição, con\ as regras da boa hcr1neneu~icp. 

E do que tenho dito lne parece quo alguma razuo 
'tenho em coneluir. ttuo niic é n eamara poder judi, 
ciario, e qus, não sondo poder judiciario, não pôde 
alterar nem modificar as pronuncias que · venhiio 
do juizocomt>etentc, porqtto isto ti prerogativa do 
triUunnl ou JUizo superior que tiver de cont\rnun· 

· essa pronunda,"Já se vê _voi~ que niio_J?.OB~~ · con- · 
. cordar em tudo com a pnmmra eoncluso.o que de . 
seu parccertirão as illustrcs commissões de consti
tuiçuo e j_ust\~~ crlmina:t · 

Fallarei ag:or~ da . outra 

cu, qual é a autoridade conipelente para dar . ança 
contra. um decreto da . camara? Entendo <l_Ue niio 
tem ltignr a ftan~n llossns circumstanciü.s, nno vejo 
nenhuma_ autoridade que · possa modificar l'l decreto 
da prisão, . como acontece ·nos caso~ ordiiiariós, 
nenfauma autoridade que possa. moddicnr e sus
pender o decreto da camara. Tenho, por consequen• 
dn, mais essa razão para não ncompa11har ss lllus-
trcs commissõ('s nesta parte do seu .parecer. · · 

Nem so diga que por este modo o.· condição do 
do utndo, ou do. minish:o!.. ou do conselheiro. do 

suida do todos os motivos não. só do coD\·enieucif\ 
conto do justi~a... . 

0 .Sn. FIGUEIRA D& M:ELLO dá um aparte. 
O SR. BJ.nn~::To Pt.úllwso :-Julgo que o nobre 

doputndo nuo mo pl;estou attenção : quero mo~trar 
quo nilo tem lu~ar a fiança. lenibtada pelas nobres 
commissõt!s. Nao darei co1no juizo seguro a minha 
opiilii'io, sou o primeiro a desconfiar della, mas 
êr1toudo qun erà lnnteria que :podia ser ,trazida á 
consldcl'açilo da casn. Pergunto- quem ~ode posar 
a noccs.shlndo ou ns conveniencias da prtsi'io? .E' t' 
cnmnrn quo a decreta; o decrt>tnndo elln a prasito, 
ha nlguinil Otttl·n autoridade que possa dar 
ft1m~a? ... 

O Sn. FIGUl::tn.~ úE MI-:LLO da\ um apat·te. 
o Sn .. BAltRl::TO PEDltOSO ·-:Niio entendo assim ; 

ést~ ó. uma ?llh!_ii'io das commiss'õe.s , · ó um dos corol· 
!tttlOS QtlC tmirt\0 . dq se,u rel~t~rto, ~ns Ó C~D~,!:I& 

I d 

· emqunnto ni'io fór iUustrado com razões convtncen~ 
tos em .contrario. O ctue é fian~~a? ll1' uma modiftca
ç.uo ~a sentença c da pronuncia: ora, quer!\ pôde 

. modificar o decreto dado pel~, co.m~rn .? qunl e a au
toridadfl que o pódé fazer? E · por tssoque tambem 
mitendo que nestn parte nüo pos~o dar o mou voto 
ao parecer dns cOQ)lntssões. Oróto quo ni\o se trata 

· jt\ nesta occasião do docr~tnr ou não a .prisão do 
nosso collega cOinprehendtdo neste procosso: creio 
qttosiHlovo qcixar ~sto para qua!tdo o pod<'r. com· 
petonto o pedu• ; entno scra occastilo de npt'tlctar se 
con1 efféito tom lhgnr ou não R decretaçi\•l. da pt·i • 
süo ; pol'isso fnllo em thcse. 
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, 
crime que se d{~ neste cuso não é o d~ falsidade, c 
sim o de perjurio. (Apoiados.) · · · 

O art. 11.\7 do codigo do procosso diz : « Falsificar · 
qualquer escripto, papel ou· nssignntura, concon·cr . 

l>at·a falsidades, como testemunhas, etc. I> Ora, 
muvc a11Ui ~lgutn fal>rkode. papel falso, ou fn.lsi· .. 

dadc de nsS1gntttnrn que se nnpuíass() a n.lguem '1 
Não, c as mcstüas nol>rcs l~OtlinHssõcs rcconhccéràQ · 
isto ; porquo, senhores, a casa snbc que para uin 
tcstaJncnto nuncul_lnlivo ni'h> ha ncccsshlàdo do · 
nenhum JH\ cl Calsd1cado, busto. apcnns um rcquc· .· . . ... . 

lleputad9 se . o pi'Ocesso cstâ. h~ill orgnnisado. ~u 
niio dcscjlwa entrar nesta mutcrin; mas sou pro\·o
cado O. cllu; c .e!';thnnrin uc S. Ex. o Sr. nanistro . . . . \ 

attençno. S. Ex. sabe tp:nnto convém pntn a mnnu-
• · tençuo·do. otdcm .pubhcn. n bon e~ccu~iio . dn.s _leis: 

s . Ex. sabe quanto convem paro. a mnnutençuo tia 
ordem publica qné os processos scjiio l'ogularmcntc 
,.wganisados, porqut.;, St·. prcsident~, ~tiio~ó a ordcrn 
publica interessa msto, como tambcm mtOl'cssa a 
corroro.ç!Io n qt.e tenho .o. honro. de ~,>c~·~cncer. 
:Mutt.nsYIJ,?-cs apparocelil cnmcs_ que a opmmo com 
muita razao c JUSh~a contlcmnao ; mas LIS seus nu.
torcs são absolvidos . porque hn irrcgnlaridndcs in~ 
Hanavcis nos processos. · 

O Su. SxQuEtRA. QuEmo.z :_,E müita.s vezes nem. 
süo processados. 

· O Sn. BAttnll'l'O P1-:nnoso : ......, Ooruo e:dgif que 
magistrados que . prestão juramento <!_o jttlgat-em 
segundo <> nllcgndo c pro\'ndo, possuo proceder. 
de outra maneira em tncs ch·cumst.ancias '? Muitas 
vezes tMs magistrados clut~g.ão com n odiosidade · - \ . 

pt·ocosso~ cllcs niio po. d~i\o julgar assim. Po. rtanto, 
louvando como nuo posso deixar de louvar os 

·magistrados que 'int.ct·Y!erüo neste processo, üüo 
posso cntretnuto dmxat· do conhecer (!UO lwuvo 
ütna pross.i'ío oxtrnordinarin sobrc,_clles j)aro. an- . 
darem ma1s depressa do q1.!0 dCVltiO nn<fnr, O por 
isso t\ndú.rlio mcmis seguros. • 
. Antes <lo ir adianto. fallnrel sohro o corro do 
dl'.•licto. l'odns u~:~ lcgisla~üos, o principnlmcnto 
n nosso., ~xigiuo como tlnH\ colltlil,liio indisponso.vel 
o corpo do acUe to ; nindct mesmo lHHtuollos crimes 
cni que nüo bnvitt veatigio algmu1 o juiz formo.dol' 

· .. ··· · . 

· da culpa cstab~lecia :nm ·corpo de dclicto por O.\tto · 
que $C chamava . .indirecto. A. nossa. !e@'islação mo

. derno., ç ptincipalmenté ,n reforma jwlic1aria, toi11ou 

. dEJsne~ess~,ria;esta inquhição f3Specio.l pa!a .o ~t?reo 
. de dobcto mdnecto, contentou.se •.com R."Iílqmriçao 
fcitn para o descobrimento · do criminoso ; mas, 

. Sr. pres~dcnte,, devo dizer que a legislação antiga 

do criminoso,. todavia exige que tenha pleno co
nhecimento do delictó; ~ não tendo plono conhe· 
cimento do delicto como procurar o delinquente? 

Ora, ápplicada. esta tbeoria. ao caso· vertente, 
pergunto cu : qual é o corpo de delictô do presente 
processo? São as inquirições das testemunhas, 
siio os depoimentos c;l.os révs, que conCessão e se 
dcs .. disseriio: mas, pergunto ou1 seria isto umcotpo . 
de dclicto suflicientc para ttcstruir jUlgamento · 
dallo porjuiz competente, t! que ainda hoje produ~ 
~o~os os. seus effeito:; ? Não cxis!c uma sentença de 

. ~ 

· moi o tão simples? J>orque não so .embargou essa 
súntença.? Na hy}'lotheao dada, dotest.amento_fah;o, · 
ui'io havia uma herança jacente? ·Sem" duv1da. e 
neste . caso a autoridade publicá tinhll o diroito 
do intervir. · . · · . · 

Julgnildo-sc no fôro civil o. nullidado do testa
monto, essa sentença em o corpo de dclicto do 
processo: isto ó qno era rcglllar. · 

O Sn. SIQUEIRA QuEmot dt\ um aparte. 
· O Sn. BAnR~TO PEnnoso : ._ Nno é possivel que 

· as ,Purtes possiio transigi! de maneirá qtte .se 
prOJ ud1quo a. fazenda puúhco. e eu como mo.g1s· 
trado não desejo ver-me em coilisilo entte ·o. minha 
conscicncia e as disposi~ões da lei ; c isto que digo 
a men respeito posso dizl\1-o a respeito de todos 
os meus collegas. ·· · 

O Sn. SIQUEIRA QuEuioz dt\ uin aparte; 

deputado nuo snile que o deve.r da magistratura é 
jttigàr sogtmdo o alleg~1do . e, .provo.do.? .. que ha for· 
mull\S de que ella nao tem o 11rbitr1o do . pr~s~ 
cindir? . · ··. 

o Sn. StQUb:IRA QUEIROZ dá outi·o aparte. 
o s~. BÀ.rutE'I'O Prumoso : __; o nobro (loputado, 

advogado e parlmuentBr tit.o distincto1 ·.sem duvida 
hiio pôde d!lsconheoer isto. Se o uobro · deputado · 

. mo provar o contrario do quo to~ho dito, o concili'!-r 
na hyt>Othoso do quo mo tunho occupado o jtuz. 
ciVIl com o cl'imlnal,cl'it mil•i mctgnus Appollo. 
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, . . .. · .. . ' ~yj'· ··r. . -·.. . . . . . 
gue prc~sa. havia.! senhores'! A o~inião p1~blic~'C- · ~al de rcc~rso, e menos (lo considernl-~ como um 

Pois o magtstrado naó tem mwtas vezes obr1gaçno' Jl'rry cspecmL ' . ·. . .. . · . ·· _.· . . 
do' nrrostrar . essa opinião? Acaso o officio da.. · Não posso.compreherider, Sr. presidente, como a. 
J.ringistrntura. .tem .. ~ó ·prós, o. nno precalços? .E não camata, ~emJ!rc debaixo 4~ i~p~ess~o d8 n10~onto, 
o um precalço sacnflcar n aura popular,. ns rela.: .c tcndQ de gmar-se pela opmmo publica que vtgorar 
çõcs intimas do snng~1ó e de nmizntlc, á conscicncin. na; occas~iio. a respeito de qualquer qu!!s~ão qu~ se 
do seu dever? (Apotados). .. agtto no patz, ossa ter a cnlma ossencml no JUI-
. uan as :vczo.s, por e~o~P. o, no caso c um as- g or ~ · 1 • ·o . . 1 e cto e seu ga. me e com 
sas_ sinnto 't1_P pa. t'e_co u~ t!l_li!Itgo fi.tgtHlnl dizendl),quo to~.o. ·_q. s~n.guc~friO> e~_preceden_ .<l_ o._. o ex.ame ncUl·a. do 

· foi .fttlano. do tal seu mzm1go o autor <l.esso crtmc, e Imptn·ctnl da questão. (4po~ados.) Julgo, senho-
ü a voz publica se estabelece pelo dito 'deste mnl~ · ros1 u~ a. natureza temporm·tado ramo ~o poder 
va o nccusa.n o assmt um mnocet em n. 
cn.so deve o jui1. seguir esta voz publica? Não <leve~ . 
impnssivcl a· esses clamores, procedm: com toda a 

·calma 'l · 

. O Sn. SIQtiEmA QuEtnoz: - Nt~o dçvo dcsprezm·. 
O Sn. B.umETo'.Pru>ROl'IO : - E qliem ó que quer 

que· se despl"ezc 'i En louvo muito . as autúridaües 
q.t uo intervieriio .neste. processo, mithat·cs d~ elogios 
lhos são d~vidos pelo tt·abalho quo tivctiio, pelos 

;~~docu~néntas quo colligirão. para se chegar ao .co
nhcctmento ila -yerdndc; mas, .sénhor.~s, porqu.c 

dclicto. . . 
Sr •. p.-esi~cnte, niio abusarei ma,is dn nttcnçilo da 

.. catnara, jt\• bnstaub tonbo della. àbusallo, c tendo 
t · ~~do as . r~z_õc$ .. pot<IUó .hei do .. v<>tar contí•a o 
L.J!.tlrçccl·, aqm tormmo. · . . . · .. 
. . . Lê-se, a}loi~-so .o entra em discussão a scguinto 

emenda. substttntzva ao parcce1·: . . . 
1c' Quo continuo o processo do (leputndo l\Im1ocl 

Jouquim l 1into Pncea; ficando csto suspenso dô 
(\Xcrcieio do suns f'unctõt~s. - S. n R. ;.... Pnc;:.o da . 
{'.amnt•a dos deputados. 9 'clo Junho tlo 18513. - Jó.wj 

' 1 < 11 ~ (/ga 1 es a . >, 
Poi· nito so · acharem th\ cnsa os S1·s. Rocha, 

Andrti Bttstos o Titt\1·ó.,.o .Sr prcsidcnkdt\ a pnln-
•' • . • ' t 

·. . . 
O St~. Ribclt•o é:t~ Anclra.dO:: _,. Sr. pro

stdcnto, conhc~o qüo ó mistor nmittL cot·ngcm, tun 
uonodo oxcQssivo pnrn. ínllnr nn. hotl\ o.vnuça~h\ em 

. _(fuo. tenho tl~ (!X(lCtll\Ol~ n minlm opiniito a l'úspcito 
c tt qnostt1o contt·ovc_J·tldn; mns, senhores, pedi n 
pnln.vrn do ptoposito pat'1t quo a mhiha npinluo 
fosso bóm t.!Xpl'cssl\~ pura quo o pnh~ inteiro sniha. 
(JUUlt\ o meu ponsaunonto ólll um to riu .. tito impor
t.nntQ : poço, pois, doscutpn. ú CL\llll\l't\ do cnusu.r n. 
sua nttonçilo pot• nlgnus momcl\tos. 

A. qllcsU:to · tll'lnçlplll n docitlh·, sonhoros, o. $0 o. 
clmtnro funcctonn como poder jutllcinrlo, ou so so 
dovo guhu· nn docisito un. quosti'ío ct:mttovortidn 
por motivc,s politicos. . · . . . 

Nno eonümtarei a insisth·, S1-. pt•osidento, nns 
razões (}Uíl so tôm R.Pl'CScntado na casa s.obt·o po;; 
der politico o podct Jttcliciario ; todos ~1ós !;áben:tos 
tJü~ o poder j~tdici!lrto e um P<:llor P.oliti~o comb.Ci 
o o_poijer legtslattvo: ~ ,questno, 91s, nno ti ()ssa, 

idcntica cotno ela, ponderite, decido por motivos 
políticos ou SIZI obrá como· tdbunnl judiciario. . 

,Eu entendo, ~i". preside!ltot 9.u~ n ramarn nüo · 
podo r.roced,or como poder Jmhcmtw. O .m·L 151 tla . 
constlttliçlio do ilnpel'io tletot•minn o soguinto: (L<!. ) 

Aos juizes .dti a mesma constituição a 'qualidade 
essencial da p e1·petuidndo c nos jmados n ·qun.
lidado · de serem inco.rtos : ora, n cama~· a · dos 
S1·s. dcputll!los não ton'l·"nom ltmà. o úem otltl'o. 
dessa~ dua~:J qnn\idndos, assim julgo impossivol 
.twoitar .pn1·a n camtu•a a quali1lcnção do üm tl·il.m-

'toJ&o 2. . · · · · 

uu1a. pnrlo ela pi"onunci.n ·c ni\9 a outr(ls, p6de nns'
ccr um conflicto cnLre a cnmarn dos ~1·s . dcp~tados 
o o s~nnuo. Se a theoria eoústitucionnl ~. como ou 
cutcttdo, quo a camnra. I:!Ó pódo mandar continuar 
o processo 0\l não ctmtim1nr, c &o o senado tambcm 
entender assiin, liilo podorti. cllo nbnndonar n deci
süo ~onutda por esta e~;~.mara. o segl!ir o JlCnsameuto 
qnoJulga éstar no art11~0 <la const1tui~;.ao ;. o procc-

. deu o assim niio cnhim dosar sobro n camnra? E 
qual sorü. o moia quo tem tl crunnra do prostergo.t· 

. essa dccioiiío do senado? Ncnlmm.-Parn.quo.Jpois, 
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1842, dá tnuito cKpl·essil.incntc <lireito á parte .da 
apresentar n'o requ~rimento de recurso as· suas 
razões, e ti. parte contrai-i:\ ta1\1bem o direito de . 
pedh· v_!.-;ta para contcstal', isto é, dí\ lugàr n. 
accusaçao ·c ·defesa. · . · · 

f)[o.:; ~a camaru dos d?putad<!s, vindo. o processo 
. " . . . ' 

está. a acçusação ou defesa·? Ondoc~tão os ele-
mentos pa1·a que. se possa dizer que elln julga con~ 
forme o allcgado e ~rovn~o't . .. · . · _ 
. ' . . .. 

. ' t . t 

que a c amara dos ·deputados procede por convc
.. niencias . Póllticas, niio pó do . procedt.>r como po1ler 

· judicinrio examinando o nllt>g:tdo ·c pro\·ado. Se a 
C:l;lllBra dos deputados ti\·cssc dê. pr~cedl'r eomo 
tnbunal de rúcUrso, neste cuso devcna huvN· al
guma disposição nn nosso. legisll.l~\Üo que deter-' 
· minasse o modo de proceder-se quando se des:;e 
tal facto: mas ê o que niio ha. nbsolutnmeritc e 
não dc••cmos suppôr no legisludor ttt\1n incuria 
tal q1.1e querendo dar. cstn 'nttribuiçiio ú cnmurn 
não ~ rcgulasS(• convenientemente. . . 

...,en 1orcs, en -s p . c 
é do csscncin qul'. n cmnarn scjn .considerada 
como tribunn1 de rE:'cu1·sot t,orquc aliíls o deputado 
ticarin collocndo em circumstancins . me r! os · fa-
,·ornvcts que w e . 
mente mo parocc qM n pr.oposit;ào c porfcita
montll falsa: o dcputiulo tt>m l•m primeiro lugr.r 
cotitra qtialquN' pel's('guição a' d!)cisiío politicn da 
camat·a pnra . e o · 1 o c o · t.' · • 
d•~ continunr .~ tem uin fôro prh·ilf:gindo, tl'm purn 
julgnl.· aquelll•S indh·iduos que no hll1ierió dt.wem 
ólhar-sc invc~tidos da maior sonnnn ·da · intle.- · 
pendcncin. Julgo }'ois qu~ t;Jl\ todo ("!lSO est:'~ o 
deopntndo collocado pela h•i ('tn posiçüo inuitoJ nmis 
fn,·orav~l . quo outro qtmlqm.·r cidnd:lo. 
.· l<'intllmcnte, farei em conte&ta~iio ao twbl'e dr:P.U
tndo que acabou. de falln~ umn. brc~\·u cons!ac
roçiio. O nobl'e de{'ttlndo entendeu qtw . considc~ 
rnn~o-s.e como . ,·nl_!do o tl.'~tnml'~llv nunC'!P!lti\'o 
attnbu\do no b:trno de .. Y1lln ~ovn do .Mmho, 

f.Hl I) OS rt UtlSl'S Cl\'18 ll . Sllll l t'C 1 , ( 
pt-in aos tribunncs · criminnes dnl.· .umn decisfio 
em contrario •. Eu jul~o pl'~·fcituml•utt: inc.lcpetl~ 
dente. a <leclsiio do h•thlmul.·l'rhuinal dtl. do trl-

UDl\ Cl\'1 : CS C ( lO r l' O 
. lhe fo,•tto form·ddos :. npresoütári\o-sc lliffcrcntcs 

indiviuuqs di:tl'tulo qtlc E>riio t1.·~tcnmnhas dnsd<.'
clilrnt~õcs dn ultim~l \'ontm.le do i.1nl'Üo de Villa 
Novl\' do Mitiho: ó tl'ibmml eh·H tomon csst~s 
d<~clur~çues e reduzio-as a tN'ill~ :. eu.mpl'io assim 
o sctl <lt•ver: mns postl'rlormcntu~ uppin·ecN\do 
Íl\(lir.ios de que ess1ts de(·}lli'R\'i•t'S cri\c.) fnlsus, .. u 
trihunn\ criminal fez .o st•u dcn'r pt·omo,·cmlt) umn 
jlistn uccusari\,, conh·n os . im.liYilltws quê fnlsifi~ 
cru·iio l'Ssas dl'cll\l'n~o(.'::, pOl'llllü ilows. U(\UOS up· 
piu·ol'êrii.c.> t}tHl t('ndillt• n lllUtlif~sütt que tncs UQ· 
clnt'IU'ÕI!S mio . h l>U>'L'l'li O• . 
· A ·uplniiio dt:O . nohrc tlcputadu conc.luzitin no 
nhsnnlo qul' ninda qtit' se rm:onhoc('sse n fnlsi
dnde do tt'Stnmcnto, urna YCZ qull esth'(.•sse elle 
rovllsti4.o ~as _f?tmuln.s cx.t.~riorl's legues, nfi<.Y_Poô!n 
Sl'l' lllfilS mvnhc.llld(>: que aqutllo quo a conscwncta 
publicn tem por mntlift•slnlnelit(• fall:io devia Súl' 
<.'onst~t·,·ndo, ütun ''<'Z tttt(' tivcssú sido dcseinpo~ 
n w o ~om ns ottun lt tu es egtw ~ x t' l e . , , . 
islü niio S(' póde · nd mitti l', · nli ús sN'ia turltm· os 
t\-ihtÜll\eS Cl'iininnes nhsolutl\lllCtÜC dnpeudcute~ UllS 

.(!('cisões lindas pelos tl'ibuntle::t ciyis, . c isto 6 o 
qtw .11 nossa l cgisln~iio u:1.o (!ttiz de modo nl-
gl\\n ... . . . . 

O Sn. B.\Ímll:_,·o ]lf:t)fiOSO: ....... O h•sttmtcnto nüo 
t•stil pt·odmimlo os HL'llS (.'f!\.lltos'? · · 

O Stt. lhnl·:mo ta: A~L>n.\t,,\:- Aimln mnis, nuo 
· hn ducisi\o · uonhtmlu dt~finitl \'ntnot\lt' do potlm· ju

dicin.rio n t:'Bh• 1'N1pdio, tnuto c.'• nst,ilm quo os 
het·dniros cr.lhüN'tú•s tio hni'Üf• tll· .Villa No\·n <lo 
:!\linho St.l qubt•t't•ll1 iuknlm· n m;..;fht l!'-'lnp'Jlcnl ~ 

'prira. obter a ntillida.dc do testame~'to o ~>oden~ 
fazct·, a dccisi'to que hn. u este respeito e toda 
b·ansitoria; é simplesm~nte a homologação deste 
testamento.. • . . . 

O Sn. B:\.RRETo PEDROSo: - Pois a decisão pas-
.sada. cn1 Jul a.do é transitoria? · · · · · · 

fazer., . 
O .St{. BAm~~ro PJIDRoso : - Isto é que hn de 

scn·u· de base para o processo. . 
O Sn. Htnl-;tao DE A::st>It.:\1;.\ : -:- Se o jury não 

fllSSO competente pnrn decidir desde que a ques-
. t~1o ó cncara.da pelo 1?-do criminnl, entno o jury 
se tornava uma csp('cle de succursnl dos hibu
na~$ civis, _ l' isto ê o qu~ a ld ntio qt.tiz fazer 
·.A rcd~cçao do. testamento. nuncupativo a tcrm~·.: 

da-lho sJmpll'~me nte a qunhdadc âe testamE'nt0 
·r o c t s • . • 

juris~onsu\to, niio. ê cnpaz · .de sustentar que n 
autoridade crhninal niio tenha .o direito de accu 
snr os autores de um testamento cscriplo falso: . 

depoimentos elas te3lt!'lnunhns do t~stamcnto nun
cupn_tivo; hotnologott este tc.;tamcnto, deu-lhe s 
q_u~hdndn ~!' tt.>stm11cnt:> · cscripto, ma~ · nada de~ .. - - .. 
testamento llÕdc poi.s Sei· atacado como qu~lquer 
tc . .:.~amcnto escriJ)lo; o princir,io contrllrio impor
taria um resultado absurdo., consagrntia a im-

. 11Unidsdc dos criminosos. (APC1 iados.} . · · 
· Prcten~in! ~r prcsid,cnte, d,iscutir lôngmncnto 

I n qucs.tao JUl'tdica ; \'CJO, . p(lrcm, que a horn estâ 
. Ho nd~:1.ntada que, recciando cansar a attençito 

da. casa, tcrminQ a 1llinhn ·· impugnnçiio do pnre
cér. Voto n fnYor do sub:.tittiti\'ú enviado Íl n'l~su 
pelo tucu .nob1·c amigo deputado pela Bahia. 

LeYtmla-sc n scss:io. 

.--· .. ==---
Sessão em tO de- J unhn 

l•HF.SWK'il't.\. t•O ~m. p,\t'L,\. CA:Sni.DO, to :;l~('ltl~'l:.\lltO 

S~:~t:.umo. - E;,cl)cdimll!. - Ortif.)m do dia . ..,.... As 
:~ockdtultls l!ut comi.nmulila. I>isdltl·~os dos S1·.~. 

· JíawlciJ"a. rl~ .Mollo~ e· Ccú•nciro ele Cm1l11os. -
PJ·oc~.•::.·so .do S1'. dt~putai.lo Pocca. Questl1D cltJ 
ordiJIII, A.l>}il'twár.rro da cmtmda suõsf.itutit•a do 
S1·. JllmJctlluies Ctrstl·o . - DiSl)C)lSU nos csttttu-
tos tfa ·escoln tl•! Hlctiit:itta. · . 
A.' hora llo tost um e, fQita n chamada, nchüo~so 

' . ' . ., . .. . ,... · .. .. 
. .. ... . ' ,, ., . 

1uHos, Gonvt:•a, Mondes da Uostn; Ctú·nch·o do 
dn:tnpl'S, Tdx<•irri do Soúzn, Roddgn\Js Silva, Pc
rcil;n .lo~B'·!, Silva Guilnuriics, Ban·,leim ele 1\!üllo, 
l~lemr, u t'dtls, Edttnrdo ~'rança, Loba to, bnrito 
<.lu Mat·oim, Pucheco Jordiio, Hll.>t.liro tle Anth'ndu., · 
cont'go Lc!tl, Oclnvinno, Mnw.!llino de Brito, F'i· 
gucim <ln 1\fcllo, Luiz Cnrlos, Nnbuco, .l'ercirn 
ui\ Silva, MHccdo, Pcdrulrn1 Apt"i~io Guimm'i\t:'s, 

. Oor1'l:t\ dns Ne\'l's, Limn (\ Stlva, Vteira de Mattos~ 
l~uiz llo A~·m\!~1, Th{)O}lh\lo, Aguint·, Sou·tt\ Leito. 

· ltorlt\, l.m~ . ~om't!S• Hil.>('lro i\a. I.illZ, .r. J . . dn 
J(ot•hu, htmto llo 1\fmu\, · Bnl'lwsn· det Ounbn, An
ltmio lltll'.'lhlo, Gót•s S~qtti)il' ll, Bt'\t~nttw. r,toulcit·o 
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do · Barros, Ribeiro, Angelo Ramos,'Mcllo Franco, . 
Fi usa, Piles Barreto, . Paula Fonseca. . . 

· . Comparecendo .. aepois da ~bam·ado. ()s Srs. Càn~ 
dido Borg,~s, I~citão da Cúnba, · Taq\·1-es, ·Du. tro. 
Rocha, Sobral , Sn.yi'i.ó · Lobat1> Junior e Souza 
Mendes, ab1·c~so a. sessão. . . · . . · 

Comparecerão epois · elo a er a a. sessão os · 
Srs. v1sconde ·de Bacpendy, . Mnchado, Pare.nhos, 

.. Saraiva, Salles, )i'aust?, Zaéharilis,. Jacintho _de 
Mcndonnn Pacheco, Pwto do Cn.m os~ . Brandao, 

1t· ra, tteu·oz,. nga liics · as l'o, . asa o, S1- . 
nimbú, .. Jose Mathias, Dias ·de Carvalho, Lisboa, 
Souto, Sayiio 'Lobato,.Ja.nsen do Pnço, Parnnn
gUii, Azer.edo Coutinho, Souza l\Icndcs, Hondqttcs, 
.Gorncs j;\ibeiro, ~tnrtins Ferreira, Ba.treto 'Petlroso 
o Hyppolito. . · · · 

Licln a neta dn. sessão :tlltcc,5d<mf•)• é appro-
_vada. · · · 

· O SR. 1~ Sr~cREíAmo .dit conta do ~·~gtthlto 

};XI'EDlE~íE 

Urn officio do Sr. ministro do impedo, da.tml0 de 
5 <lo corr~ntc, participando fic:'lt' scicnttJ das pt)d

-~oas quo compo.em .. a mostl. 1la camnrn. dos S rs. <11.1-

Iucm · do Sr. deputado Frederico tlo Almeida o 
Albut}UCl'qu~1 pnrUcipnn<l? c1no !_t:i.o pôde conipll: 
rccer, . por m_comm•)~!o, us sossocs,, H .quo o fara 

ltlcm no Sr. dcptttado Antonio Carlos, ·pnrti
dpnndo . quo . llilo pod!) . çom.po.\·ccel" · por ~sül.r d•) 
nojo, ·J?Clo Cnllecimcnt•> do se.tl. pn.L - ~{::utdn.,so 
deSll!lOJR.l'. · · · . . . · ... 
ld~m do presitlonto do Pnra\, onvinndo d9Us 

úxemplarcs da ênda uma · dM r.ollccçõcs dns leis . 
provinciacs do l~Ut ·1~2 o ltH3. ~A' con1missito 
ae a.sscmbléas prov~ncmcs. . .. . 

·Uma ropt:~scntac:it~ d•1 n.,bot·to dn Silva dos ·· 
Santos Pt'lrcU"a, · umxanclo·ao do não haver o o~ 

. . ·' · 

' esta cnmarn .• foi po1· cllo. 1-omi)Ltitlo ao 
- A' cotrimlssil) de ponsõcs c ord~- · 

. t 1 " >~ 1 

do D1·. ugusto Frl\neisconi, · motto na pr'ilvincin 
do So1·gipu, pt•cstnlldo aous · sol"vi~os medicos 1i 
Pptmlnç\1o por occnsiiio .. ua. opidcn\tn. roinnntc, pc
ilmdo uma }11msiio em renuU1cJ·açiio <los. mesmos 
servi~os. - A' conunissito dQ püüsõos e ordo-
nados~ · 

Silo upprovatlns ns ~~)guintcs totlacçõtJs : 
Do }ll'ojccto ·n. 21G do 18'30, quo . d•}Clnrri. nulla n. 

lei do .Srlo Agt)Sto \lo1~5 ttn nssombléa J)roviilcinl 
do Mnto·Grússo. 

. Do p1·ojccto n. ·hlésto anuo, qnc . concedo umn 
pons1'0 atmtUll di3 60.1$, com ,\ clunsnln. do vo• 

. r ificni'-SO dopois. de !':OU fàll~cimonto ·em snns quntro 
netas DD . .~.'Jnt"lll Alexnndrmn Gu~lbm·ta Jacobina, 
Antonia Barbosa Jacobina, Pnnlino. Ad~ln.ido Ja
cobina. e Idnllna Hcm·iquotn ~Jacobina. 

Da. rcsolu~üo . quo concedo uma pons1io annuul 
<lo 800$ 1\ vim·a . o filhos do cu · it1lo do col' o 
po cHt ( a . n nn . rnnctscQ oaq\mn dn. 1 voira. : 
o a do 41-308 â. vhwa Q filho tlo alforos do corpo 
'POlicial dn. Pl'OVincia. de S; Peurll do. snt Viconto 
l!'l'anc.isco D1ns Junior. . · · · · · 
· Le-so o n})provn-se o scguint•3 pnt•ccor: 

11 A éommissiio d~. cónstitui!:-ão, n quom foi pt'f'l· 
sento· a. indicação do Sr. doptl.tt\do M:úndos do Al· 
meidu, para ser çbnmu.do . B tomat• assento como 
supplcnto · o Sr. con!wlhoiro liniz Antonio do Sa.m
pnlo · Vianna,, · por niio estnr, com,lllctn. a deeutnc~fio 
<ln Bahia; achol\ qtto. nno oxistindo a i·nzM allo~ 
gu-<la parn o ch!lllH\mento dQ supplcnto> por cstnr 

hoje p:rcenchida a rcproscntáção daqt~clla provincia 
com. a chegada do · Sr.· Góes Siqüch'a; não póde · 
sct· ndoptada a ·referida indicação. . 

· . t1 Sala. das commissões, 9 de Junho do 1€16. 
-.IJ. T~ de Macc.:do~ -Figteeir'<t cl11 Jlello .. - Góes 

. de Vásconccllos. >> . · · · · 

(() Sr. vzsconde de Bacp<.,'IZdy toma a cacléira 
da. · pt•esi(lém:ia.) . ··· · . 

I>'RDIEIRA ' PARTE DA ORDE~l DO DIA. 

AS SOCIEDADES EM CO~DI,\NDIT,\. 

. Enttoa. em 2:1 discussão o· proiecto n. 9 deste nnno, . 
rclutiyo ás socicdntles em con1innndita. · 

'I'rata~sorlo art. 1°, àssim concebido: 
.cc Art. 1.0 O capital · das sociedades cn1 comman

<lita quo não Côr menor de 10\):()(}(>SOOO poderá 
ser divic.lido ciil acções: estas J)orém niio sSJriio 
transfl.lrivcis sem que esteja r0nlizada metade do · 
scn valll~· notninal. » 

~ -
cussüo.n seguinte emenda: . 
· (( No art. . 1 o, depois elas pala v r as~ )n~not· do 
cem cmtt.os- a.cct·e::occntc-sc-na cupito.l . do impcl'io, .. ' .. . . ., . ~ 
tk CmHjlOS~ -Pcl"dl'a tla Silva. 1, .· 

o Sr. :Ba:ndclrn. de :\Xcllo: -Sr. préSi
uontc, o rojt!cto submett.ido á considcrnçno ds casa. 

. 1mpor a nma gmu e n em o na eg1s açao Vl
gentc. · O nosso codigo do commercio, segundo à . 
intdli~encio. . ql\l)' lhe foi da.da pe}-o governo, -ero
hibc ns soctcdadcs em commnn(htn. com acçoes: 
o· proj~cto, ~r•)m, quo so discute, pcrmitto que 
csso,s sociudadcs . tonhi'io o.cçõos, c o.cc;ões transfo· 
rivcis. lJà.-so, pois, uma tleroga~âo dos principio~ 
adaptados sobre a ma.tcria. .· . . 

Sr. prt'lsidento, ·niiq . dosconbe~.o . as vantagens 
t~uo rcsultão dns sociedades eom rcspoitsabiHda.do 
lunitado., como são ns socicdndc:r anonythns c a~ 
socicdadús em comma.ndita, elo uo rcs )eita aos 
soctos connun11 1 nos. ssas socw a cs rcunem 
grandes mnssns. de capitnos, porque por meio das 
n'tçõcs o em conscq\i01.1~in. da l'.~sponsnliilidndo lhni~ 
tnltn uc as cn.rnctei'lS&, nn1ttas pessoas odem 
tomm· p0.1 o nessas soClC( a es; os reuniao do 
capitu.os tesnltiio uotnvéis . beneficios; já pai'n n 
socicdado om g .. m1l, o já parn os capitalistas Pnra 
a soci·~dlülo .em gcml, porque assim Cl"êa-se uma 

· poderosa nlavanca, meâianto a qual sõmento so 
podem .rcu\izat• às grandes müprezns quo exige 
a civi~isa~iio . moderna, como cnnaes, r.aminhos de 
r~tro, instituições (lo credito, •}te , visto qno os 
moios qull dcmandüo sctnclhantos \Jinpt·ezns são 
SUl)Ol'ioros nos ro~ursqs dos cof1'+:JS yublicos o âs 
fo'l·hmas dos pnthcnlares, tomadas tsolndamon.to. 
Para os cnpita.listns, porquo é sabido quo muitos 
capitacs . pot'llUlllol.'.cm hnp~oductivos, . ou porquà 
nqudlos quo_ os poss1tcm nu~ sabem fnzol-os frtttf· 
fiem·, pot• m1o terom 11. capac1lln.do necessaria para 
isso, ou porque suns occu.pa.çõcsnii:o lhes pcrmittem 
t.lar-so :·~ i•tdustr in. As sociedades com l'osponsnbi
lidacle limitada chamiio esses capitacs, no mcsm_o 
tampo qtto niio compromcttcm n totalidade da for~ . · 
tnnn: do.quclles que só q_ucrom eptroga1·. nos riscos e 

e e Ul. cor a .· 
l)ll.\'to 'da sun. fortuna. 

Dostn. ultima circumstancia do quo vonho de 
fallal" resulta uma oiltrn ' ;nntagcm, o ó quo o .ho· 
n\cm industrioso q_ue tem ttm gra~tdo e cnsàmcnto. a . ·· 
executar om pto\'(•Ito sou a do pntz, pode, por moxo . 
l~ll .sodollado t1uo cm·olvo só uma ~·csponsnbilidado 
hm\tru.la pt\l'a o!'l pt·cstndores do fnnilos , ncbar os 
cnpitnes nccossarios plU'a pôr em cxccuçi\o o sou 
ponsamol1to. · · · · 

Assim t:lois, senhores, essns socicdRdos do r cS· · 
· · pOllsnbilidado ·limitada fnzom, como disse, frntifi

ctn· os Mpitaf}s, sito uma aln\·nn<'n do forçll im-
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meiisa }Jara n ch'iliançno, e fo.zem com que a indtl.s· . 
tria achel·ocm·so parn por em vraticn os p1·ojcctos, 
QS invantos, ou fi{lctfuiçoamcntbs ·quo por vontut·n 

· possa tor concebido. 'l'acs sf1o em resumo as Ynntn~ · 
~ens que.dcth·i:ió das sociedades a que tenho ullu-
t.lido. ·. . . 

l\ ns .cump1:c lnmbcm oMnrnr os seus mcouYo· 
·uicllÜ!S para provcnil-ôs quanto ser possa, c niio 
dar lugar a que. os bcnt>ficios sejã? neutrnlisndos 

clns dcsYnntn cns uo d('ssns soctcdndcs do ros-
poUsa llit n.dc imi .n o. . possi\O · provn·. l'llllClrn· 
mente as socícdadc~ de resputlsnbilidade limitndn 
importão n. dcrognçii" de ux'n grande· principio de 
direito, o équo nqnelle quo contrata qualqttct· obri· 
g:ação deve responder por todos os seus bens nfim 
de satisfazêl•n, e não s.õmcnb por umn Jll\l'tc 
dollcs, como ncontece 'nas socicdndcs de respons1~~ 
bilidnde limitada, como são as sociedadcl' nnony· 
mas e as commanditarins. . · · · 

o SR •. PEnJ.:rnA nA Sx'LV.\. :...:. Nas commanditns 
. ha tnmbcm rcsponsnbilidtH,ic illimitadn, · 

.. lt. A.'!\Ut::lRA l>l> l-:LLO :- 'U. In re R• 
· ôio nos tommnnditarios, nos pr.cstndorcs do futt• 
dos ; c se o lll)brc dep\itndo quer J:Í umn resposta li 
obs~r,•nciio que ncnbn de · fazl!r, cu lhe dh·ci «tuo · 
qu('m o se rn a e c yn n .s ' o g n t o, e~ 
ponsnbilidu.de i\limitnda d() gerente é nulla, nilo · 
offercce garantia nlgunm, por<iuCJ não podemos . 
sup ôr uc qtiando so J'ctine. 12 ou lü mil coiltos, 
U ~lU1lll J!l l,C UJl! )OlllCn\ t)\!C . SS, U , O . S SOJ 
umlL gnrnntm senn. Por cons('gumtc podc-so (\011· 
sidcrar qtutsi nulla essa gnrantià. l>ouco importa 
que um ge1·cnte l!le tl.prest>nll' c diga <•· obrigo todos · 
os tncus bon!'l, ·, qunn:Jo os seus bens niio si\o 
tal\'c7. n. vigcsimu t>nrtc dn imporlnncia das trnüs;, 
RC\ÕCS s·ociacs. · . · · 

Scnhorns, ns . soci~d:ulcs tlc . rcsponsabilidnlle · 
limitada potlcn1 traz·cr como ia di1.cndo, grn\;CS 
maJcs em conscqncncia dos nvnltnd•)S cnpitnl•s quo 
podem r~ttnir ~ U.n,t <lcs~c~ males . ô. pocic1·cm dnr t\o 
coinn•crcto mna .: diHlcc.ao tncon\:cnJünte, ó poderem 
es orvnr n m us r1n n-re c t't!sponsn\'e - rcspon· 
savel illimitndnnü~nle . E visto que essns grandes 
Jlinssn.s <lü cnpitncs ci'cuo nm certo monóp(llio, no· 
nlnmm iudustria iudh·idua\ pOdo lutnr cml\ \'anta• 
gem con ra as orçns reum ns · quo r(' t·escn no 
essas sociedades ; nssim n compctencia dcsappn~ 
tcee, n pt•qnt'tln inliustria mot·t·e •. c hn nisto soffri· . 
m~·n.tus que n prn.d~ncin. fl?vcrn~hvn nã.o deve per
uuthr; n pequena mdustnn é a mdustrtn .do pobr«.', 
~ n industrin do gcrnl do po\·o, da qual ello tira " 
suhsistencin, os meios de vida. Deve por conse· 
guinto dcp(•ndet• da nppt·oyaçuo do ~ovorno to<ln 1\ 
s~cit;~t\UO t}Uo. tiver pot• fim monopó~tsnr tunu i~dtis
trm Jl\ con.tnClda. c de que n populn.çno pobro;- tira us 
meios llu subl!ister\cia. No mesmo cl\St), nn üwsnul 
depetldcncin davc cst.nr qtmlqucr ns~ociacuo que so · 
proponlur u monopohsnr o commln•mo dos eerN\OS ü 
o dos genero~ . de pritm:irn. llctessidndo. l,ortnnto 
vê-se (jlló o u1mwjo dos gt•nndes ~nJ>HnPs, QUO em 
gci'n\ c um bem, pôde em CQl'las cu·cumstnmnns ser 
Um ~l'll\'issiUit) ntitt, O por ÍS~O O g O\"(!l'll? de \'C tcl' 
~:oem})ro n fnc~thlmle d~. internr pnm cv1tnl-o, se-
gundo us oircumstnncins. . 

Aindn >oudornrt>i scnhotcs outros incollvl'nien-
.tcs proprws dns socic nt üs e que ta nmos. • s ns . 
SOclCd:tll(JS do Ol'Uitl:l.rlO SUO nffcctadus de granclt•S 
nbusos, níio só llh sun organisnl)lio, .como tl\mbem 
na sufl. ndminístral)iío. Emqnnut.o a sun ol·gnnisa· 
ção1 rh\·se. muitas vczos o seguin.to : Um individuo 
çog•ht um .ll~llo prosP.ecto de soétodndl'. demonstro. 
u lu% momlwna que unmousos lucl'OS de,·cm t't:l~l.!~
br da omprezn proje~tndn, nito fnltiio cif1·asi . ntio 
fnltuo. dudos, é o 111tus ê, dados quo ollo c. u~ma 
positivos. Apresenta .o tal prospecto om todas R3 
partes, ma1uln nffixnl·o 01n todns m; csquiuàs1 pu-

·!Jlicnl-o em todos osJo,•nacs, o ú:<eitnndo n~sim 11 
),)nixi\o1 o nppctite d~ dinh<'iro •. 'lnesmo n pnixl'io do 
Jogo~ !ornm unm soowdndl'. 

' . ,, . 

· . Esta socicdm1c, nindn .qun;ndo tenha ~i~ orgnni- · 
.. sadn com n nuuor boa fe, p9de sor que uao. eoi•res-
pondn aos sotudlns, por que e~tcs fins iü'io forii(l 

. b!!m CStll!l11dOs_, porque O!iJ. lllClOS ~Uppostos sUffi· ' 
ctcnlt!s nno. forno bem nproe1ndos. Pode ser tambem · 
utuo. cs cculnçuo do ro • octista mais ou menos 

. · r·nu u cu a, cspccu !lçao qu~ e~p ora n pmxiio da 
· ngiutngum pnrn rcumr os ncc10mstns necessarios (l 

íot'llll\1' o run<lo social. De ordiuni'io os que quer~m · 
· jo nr, ngiotnr; niio ontrão. cu'l. nvcri un .õcs nadl\ 
cxnnumLü, o f\UC querctn c qu_e a socte a e se otme 
port}\le já têm a tcttÇiio feita de lnrgnrem com lucro: 
nos ino~purtos,ns ncçõcs ·que tomári\o. E' isto unt . 
grande 1n~l, mal . quo crcs~e 1\ tnedi~ln que mais 
avulta~ln e .n mnsst\ d~s cnpttncs rcumdos; c como. 
ns soc1odndes por acçoes sno as que rounom mniv· 
l'<'S cnpitac~. resl.llta. a ncccsshlatle dé que o go" 
vemo,· IJUe ó o tutor nato de todos os grattlics int~
n•ssus mtcn<>.uhn em t!i.es associnçõl's, e examina 

. ncm·mÍnn1cnt~ se o respcctiTo prospecto e rcalisnvel, 
se ofhn tJllé se projccta gtlarda prO}>orção com os 
u'lcios que se nppliciin, J)ara qu(l não se nti·ist uc a 
or uun c mn gr~n e munero t' m 1v1 uos, os 

quncll muitos p('rtellC('lll ú clnsso média das for-
~nM. · 

· Nn or anis.aç.üo, senhor~s. das . sociedades .· or 
ncçucs, ou co1n l'csponsn 1 a o um a1 a, -se 
nlndti um outro grnnde abuso Cl\10 convém quo seja 

. flro .. ·cnhlo ~o que uüo . póde ter lugar sctul.o . me
dlnnta n ing('l"C'ucia bcneflcn do O\'('rno; Cum te. 
scn Hll'Cs, uno pür ermos c ns n que ra amos, 
1ui.ü tio umn sociedade qualqut'r, uuts de socicdadQs 'lm' t>in·ol\'otn grandes capitaes, como siio ns .socic-
< n1lt>8 por ncçõcs. · 

f!oilw pl'Oct.)tlo muitas \'e~os o emprehcntledor <le 
nmn liocit.•llndc por ncçõcs1 Se o go\'crrio niio intet
ycn1, cllo t.•st:\ certo do qtio póde fnzor.o quo quizer : 
os nc<.'iotilstns, os snbscriptorcs primitivos tudo . 
nceiltio, estilo pot- tndo: o <IU6 t(ttcrcrn s!iO·It:i ttcções 
pnrn vomlêl·ns. Assiln o omprehénrlcLlor n .. ·a\ia em 
ccnh,nn de oont0!; o séu pcnsnnwnto, a sua desco
berta iudustrlnl; se tetn IJcns moveis, ou immo,·ols, 
qt~o S1 o ncccssnrws 1\ soe e a e, e o nccmnu t' 
ciCrns sobre ciCrns nns S\'itlinçõe~ desses bens; e 
rlliervn r.onsequcntNncntc 1mrn si nctões corres• 

onthmti.'::i em vnl_or n essas nvnUa ~õc!l nrbitrndns. 
ns o <JUO o ts o . ~ uma rau e, e um rou o em 

pr~jtd7.o dQS fuhn'os e.omprndor('s dns acçõcs e dos. 
c•·<>dol'cs tln socicdnde, cujn gnrantiâ l'etü se nchn 
nsshn ut>sínlcndn pot' se!llc1luúite mn.tll'jo. !\las quem 
hn tlc ir d<• encontro ti osto abuso na organisnçii(• 
dus sociedndt's por acçõt.'s? · , . o~ suhscriptot·cs .dn organisnçi.'io são em get·al in~ 
tllfi'ea·Nttcs n isto, J'lorqut>, cor~10 disse, uno tem ten
ç~o do 1>l'rmnnecen·n1 nn soctedad'-'• nuls de Ycrtde
l't'm us nct•lics qnc subscroví•riio lógo. que possào 
oblL•t' algum premio, E pois, s<.-ndo a~sim como 
ovitnr cst(ll~buso se> ncnso se tmdN'Ollll'stnbelccvr 
t;or.l('\lndu3.('lll t•onunntiditn co111 ncçõcs sem ~le o 
~O\'N'uo inlor,·cnhu. p~rri cx~tnint\r se ~om eneito 
ttws soclcdn:h1s tl•m <.i$ funtlos ucct•ssurtos c devi,. 

· dos? E h>lo; f'Cnhores, . mio. só em hcncflct.o dos· 
ncciónistns, como tnniuem em beneficio dos tercei
ros quP contruclí'io com u sociedl\dc, porque os ter
t~eit·os •Itt~ndoct:mtractiiu coJ!l n socic.dndo Slll>poom 
< uo o cn 1tt\l dn nwsnut socwdad~. o 11or exemplo, 
to sot~ m1 con os; mns coto essas ava u1.çous ar 1· 
h'Rl'ins tlo:>{undus com quo. cntt'R muitás vezes o 
fundntlot· du sot~iednlc, mi.o so dt:\ o cnpitnl do seis 
mil contos eJTt.!divos; o sin1 de cinco mil contos. 
Como c\'itar cs\n f1·nnde, pergunto dl! 1\0\' 0, , se { I 

governo uiío inten'il'l' nn organisnç1l.o dn sociodndt' 
pot· ncçõcs 'l . . · . · . 
· · Ha ainda tunn. outra J1·nude que so costuma dar. 

. ni\o na mgnnisaçiio da sociedade, mns ntl suo. ndmi, 
nistrnl)iio; '~>ó n sogui~1to : umn sociedade nfio dt\ 

· lucl'os, uiio oJforece grnnd<'!l :vantngens, as suas 
ac~~Õl!s cori•om o l'isco de pt'l'd~rem de vnlot': o que· 
so Cuz? !)arn cvitu~ quo os· l,ucros scjão diminu~os 
c ns nc~ue:> su deprccwm; vm·S\t no funtltl da soc\e· 
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<lalle, destaca-se uma parte, e dá.·s·e nos nccionis
tas corno.ll~ci'b da ~oci o linde. Assim ~e diz, se espa
lha : . o dn•zdcndo ·o bom, ·. corresponae a tanto por 

· cento ; faz co.nta comprar as acçõos dessa soeic-
.dnde. · · 

aimo, porque· atrcctando o fundo capital da · socie
dade vai prejudicar nos terceiros,. qne contão em 
suas tran!>Jlcçõcs com a_ garantia qué lhes ~eve otru-

trn? I>cmonst.ra que o govemo dc\'O intcrvit· nn 
o_rg~uisnção dessas sociedades de resp01isnbilida.~e 
hmttnda, afim de assegarar nos estatutos respech-

. VOS todos llS meios de fiscatisn~,;ão, estabelecendo 
clausulas <1ue ro.cilitem:. ao~ accionisln~ de {t\turu o· 
exame da administração da sociedade: . 

O SR. P.&nEil\A D.t.. StLV~ :·,-Se. elle5 por sÚnesmo 
não entrarein nes5e exame·, não se espere que o ·. 
fação por intét~~erencia. do 8-'Yerno. · . 

O Sn. Fmuextu. DK M:Rt.Lo ~- H a. sociedo.des (\l.le 
ain a não têm :r diment um c · · zen i vi-

tnes que poderião ·fecunda l-a. De. ce~:to homem 
que v~ \11\1 outro enriquecer por meio da ilgiota~cm 
da nott~ . para o gia, quando cllc tem levv.do toda. a . 
snn vida n .trnbalhnr pa.rn ter uma. modesta fortuna., 
sem duvida ó tcntadq a. .. entrar no jogo · da ngióta~ . 
gem, c n c.léixar o trnbalbo productivo. Os cnpilMs 
que podiiio rructificnr nn industria o no commercio . 
são arrastados pam o jogo dá bolsa, ondo na.d.n 
lUcra a. riqueztt nacional, pois que aquillo que uns 
ganhi\o pt.miotl1 . outros. . . .· 

E:;tés pois. Sr. prêsident(l, si\o os gr1wcs ineon-. . . . -
oú. de respÚnsabiliósdc limitada. incouvouie~1tc~ 

· que 'de n\gu1na. íórn\\\ u:cu.tra\isi'io as ~nntílgóns que 
eu 3 principio tive a honra de apresentar ú éonsiât.'-- . .. . . . . . . 
que o g\)vern~ todo. a '\'CZ q_u~ se tiver Ue 1:0\~nirttma 
grande quanltçl.ndó do ctlp1ta.os devo intetni·, deYe 
appro~·nr essa rounião, porq'uo se uma sociedade 

. quo ~euno gtandes fundos desn\.)s 1 granclOs .sãt;> <?S 
soffruneutos, e o governo. como d1sso . no prmmpw 
do múu . discttrsü, · o gQverno, que é o tlltor nnto de 
todos os Rri\1\dos interessos do ~niz, dcvé inter\'ir 
para que estes soffriuumtos ~'-' nno Mn1, devo intur
vir pnrn evitar quo os acciouistas rencs scji'io pre
judlcndo~, deve intervir firu~hnenlé para quo os 
terccir()s não sojiio. log1·ado:; em sous cout.ractos 

· · com sociedades de I'esponsnbilidadc limitada. 
. Pretendendo isto, ~r. presidcntc1 nfto ·pense 

alguom 'ltto quero entravar :l libcnlndu lcgitimu. das 
transu.c~oes. Ni\o; qunro que essa lihenlnde seja 
ampltL; Pl!tfcit.n~ ttt~\s súmcnto tmlt'bcm quando for 
atnllln, perfeito. a responsnbUiumle ; ma~ como nn11 
soc~odadcs . p0i: :LcÇÕtJs. t~ r csponsnbiliclndo ~ limi-
tada, segue-so que 1mutuda dovo sor tambüm n 

• . - - . ·-' • l I ' . · • 

. . . 
'\'\)t1çito do go\'oruo. Os que mto quizt:Jrom Hmitaçito 
alguma~. os quo nüo quiterctu n menor intorwnc.Jiio, 
coutmétem. 1\ socicdn.de. em. nomo collectivo; nhi 
nno hn perigo, po1·quo c,;st\ suciodauc ui\o pótlc 
ren.nir gr!lndes capitacs, e noiii so podem dnr ns 
fraadcsde que t~ul1o tratado. 

Senhm.·es, ~nlro.t\do agurn. p\\rttc.\Üu.tmente no 
e~ami> do pl'OJccto, vejamos o quo <:llo. det.cru1inu;? 
Detet·mlno., dervgando a legislnçiio l\ctual, tl.!-tê {\S 
sociedt\des om commnndita. pl:lss\\o teto nc\\oos o 
bans{l)ril-ns, 1nns.pa!'ll t.rnnsferll·a~ ?mpõo a condi· 
çiio de t}Uo us acc1omstns tenhuo mito metade das 
suas cntrndl\s, isto com 1'olaçtí.o ú.s soci~dac\()s com-

:, nanditaria.s de mern. industi·in'; mas com. ,olnção 
âs sociedades commanditatias que instituírem · 
bancos (!x.i~e para a ttã.nsfer@êis dn.s ncçõos que 
cst~ja, rcallsa.do em sun totalidade o fundo social. . 

· Esta· condição, quo se impõe ã tí:ansferEmcia das - - , ' ' . - . . 
. . ' .. 

sem. O nobre nutor o projcctC> entendeu selll du· . 
v.ida. que esse era o meio efficnz pa,-a. que A~ agiota~ 
gem não ~e desse ; mas, seuhores, esse meio te1·á a • . . . - ' ? . ' . ' . 

diçüo não é justa, nem evita a agiotagem. N'ão é · 
justn, poL·que importa uma t•cstricção nc:> 'direito da 

. propriedade, restricção que sómentc deve l:!~istir oti' 
quando dá"sé prejuizo.de terceiro, · Oll em Yirtudc 

. <los contra<:.tos q\\C fn1.emos ~ po\' cxem}>lo, se a 
minha propriedade se àêha hypothecnda jt\ ni\o 
posso dtsp?r. dclla; mas J)ox:_qne· rilií'io o p~ojecto 
ha de probtbu que eu, accu)ntstn do uma soc1cdude 
o nele tenho .12 ou ~O contos de réis,· uiio possa trans
ferU.•as? niio possa dispôr dã minha propricdndé ? 
Ha })OT ~·enlura nisso pl'ejuizo de tcrcotro 1 N~.?· 

proi>osto. vou apreicntnr alguns inconvenientes 
que l\ctll'l. enxer~p" E' hoje .pri\\dph g~tnhnent~ 
reconhecido que se dc\'o, quanto fól.' 11ossivel, mo
hilisar os .capitnes, porque. dessâ mobilisaçl\o .l'c
sulta o mMor npl·ovel~\\~cnt{l !}os mcsmus cupita_cs. 

· Mas o q_uc faz a cond1ÇUO de. quo se trata 'I I11h1be 
qt:J ~~ c:d~pónha ·dos ttlcus. capilncs, representados 
p~\as aeç\>es (\\\~ hmho. Assim, se n industria a llUe 
me dedico exige pnrn maior pro,·eito tnen que eu 
desvio das tlCÇÕCS O:i cllpitnes que . bllllS rcproseutuo, 
'!'ào o P?dorei ft\zcr. I~ei do dcha.r. de dnr t\ minht~ 

cconomica: porque· 'infringe um principio q1.1c a 
. sciencia. reconhece. . · . 

M:nis um lnconvouientl', e este em certas drcum
stancias pMc affectnr a e~istiliicin mesmo da cOm· 
mmulita, 8upponhnn1os quo eu, n ccionistn, tenho 

· feito pàrtc tlns minhas ~ntr~dâs , acho-mo poróm 
sem meios de fRzer. as rcstt\ntes. Nilo ns posso 
vct1der em ,·irhidn da condi~.iio' imposta Pl\\'{1. que 
tenha lugar a trnnsfercncia. Qtli\l st,tl\ o rosultaúo 'l 
l.>crdorei ns. entradas .feitas: c so uü.titos se 1\cha
rem nestas ch·cmnsbmci~s; a socicdtldo tem de 
dissolvf.'r-se : f.'ltos actunráõ pllra csh• rcs\lltndo, 
pot·que ê o meio do não pel'dorem as cutradns 
feitas. · . . 

Pül'taut(), senhores, dessas considct·n~õcs rcsulh~ 
que ni\o se deve prúhibit' quo nqul}llcs que tõtn feito 
cedas cntrndns possão transferir us s~u1s n cções 
respectivas, niio só para que possi\o obter o meio de 
fat.er a~ cntradns rostnntcs, mns tnmbom pnt'll 

o , • ). l • 

· e maiores lücros, hypothcse do que jt\ tr~1toi, e ele 
que dnt•cl agorn um ox~mplo. · · · · ·• 

Tenho 200:01JOH em ttnm sociúdC\dc om eommnn· 
. ditn, no ('utnnto so tne otle1·ece uma ospoculaçiio 
vantajosa, quot·o. dcslo~ar os meus cnpitaos o. uiio 
o posso fazer em virtude da lei quo sorYio do bnso 
pnt·n a organisaçl\o da soci~Llude .. . : . 

(Ila w~l apa'i'te.) 
Não porn1itte solnc\hnnto dosloc·açuo o projecto, 

só permUto-a no ~aso tlo . se acha~ t•enlisaao l.t. me~ . 
tndo do fundo cnpltnl, ou a totahdnde dello, con- · 
fol'me a c01nmandita fór do m era industl'in ou bnn
t.•nrln ; untes l\isto nu o pt'rmitte ·a desloonçno . doa. 
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. cnpÍtneS empréga,tiOS nas SCÇÕéS; ellCS tt!rn de ficar' . SeU fllnclo l'cnlisnd~: r-uj::ts acçÕOS SiiO l'l'ÜltCtía.para 
.immobilisados em prduizo qa. indüSltia e do pro· ~~ a~iotagcm. Como isto se fo.z, vou uiosttal~o cóm 
prictnri.b dos rücsmos capítaes· até qi.te se ,·cri fique a lettura. clo.um trecho de um.artigo ·do Diceionarí<l .· 
a. condiÇãv rolati\'& ãs entradas. · . · . . do Oomrncrcio; diz _cllo (lendo): <1 Algumas vezes a 
. Senhores, se as. sociedades anonymn..'\ podem ngiotagom se cx(lrce sobl'e cmpr:csas}Jol' aéções desde. 

tmnsfetir .as suas ac~ões . em nttcnçiio li.s .enh-adas !ong~ tempo fttnttadas, e isto · or mui o de co · · · 
· , - · · · - · _ . . . ·e- .:: uz1 as · PE! os tlt tmms rn ores dessas · 

drtdcs · em éonunaridita igualmente niifJ possão · cnlprcsl!s. Tcm·sc dcscobürt,) não hl\ muito tempo 
. trnnsfcrir . n,;. suas -· neçi;ie$ sem · a condit.ão <le ter 1 que nn Inglaterra muitas companhias de cn.minbos , · 

realisndo a metade ou a inte(-:ridaue do fundo capi-: I d1! CorTo tinh:io conseguido doul'ar o rcr.o <tn cmis~ 
----,-----t--ah:Deséjo q\w se me . exphqttc pàrqurr: - ; : ·oc. , . ganan o o pu i co ao N a sua .. 

. üci:õcs · tle um banco . ôrgaüisado mndinnte .unla situ:lçtio c sobre a imllOrtancia dos beneficios an~ 
soci~dntle anonyma podem d1!sdelogo ser veilthdas, nunes. )) ·. · · · .. 
e tião pndcráõ tambcrn dcsd•J \l)go sei· vendidas as ScnílOi.'cS~ . se . pcrmittirmos liuc as sociedades em 

. nt:ç?es de \tm _banco or{.;anisado por mch> ue uzna comnuloditn .su ftm<lctn com acçõcs,· o ncções trans-· 
· socwdnde em commandtta. · . . . . flll'iVois, ·vamos exnctamcnt.o ca.hil· no cst~tdo ·em 

~enhotes, essa limitação· a rt!speit<> dn h·ansfe~ que se ochn._ a Franc:a, estado qlio tP.m oxcitado 
tcncin das ncções.,. · · tantos .clamot·cs ; alli nnda tem podido contêr a 

o Sn. S:Uül\'.\ :...:. Em_. 1~elac;ão ao estad_ 0 actual é ngiotnsem; existem penas no codiga crjntinal con-
,. tra n.quelles qn.e . devem àcc;õcs a temto ; cssês . 

amo. libcr<ln.tle que se (az o nito uma limitação. contractos ·são nullos pelo direito frnntez, porquó 
· O SR. BA~DF.ln.\ .m:: lfELLO :--E~ melhor que as os Considera como um mero jo o, como um ·o o · 
; · · · - · - · · · _ · · · , . i · ngto agem próspera, 
mantenha n. legislaçiio act~ttd, ciuc sõmenta as porquo se considcta. uma dívidn de honra n que 
sociedn.des nmmvmas possiio di\'idJr os seus fundos clclla . pr·ocedc. Om, quando nn. :Jrrnn~;a existem 

. mn ttct:õcs. K;sas sacit!d.ad~!>~atisíazcm n. c.Wf~rc~tes tnnlas·clamorcs, quando alli se fazem tantos esfor-
. nllCQssitlll(les. e a; uceessidatle,j n (JUC de' • ·,. . • u tnl! ~~.•rcmos. 11oR cor 
. fazer ns RociP.da<lcs cn'l eon1mam.lltR n:'io · exigem · tll.!ÍO deste projccto pcrmíttir :lc~,:ôriR :\s sociedaues · 
·tJIIe ·o seu fundo cnpitul seja dividido cni acções. · commantlit.arias; fllmentnrido· u.s;:;im a ·agiotagem;· . 
. Uma imtnornlida,lc póde-so dar com a condiçii'> o como para illndir-nos, confiandc;l em unm condi~ 

-· • · · · .· • : · .- c · o ·a 
Jleude tazer a chamndu; pódé ustai' no s~n interesse · Basta, scnhorcsi supportm·mos a ngiotag_cn1 que 
}lnrticUlf!l' niio ínzül·a5,c perguht.o, a:trnnsferenc~a resulta elas socio.and~s o.nonymns, mas ahi nn uma · 
tias ncçot~s ha tlc depender · <19 capricho do soe ao ln.t~ga ~on~ponsação clt~ beneficio~. . · . . . · · 
~cren~ '? Niio pMa. l\ demora sor motivada pot· cal• · A.s soctcdudcs ~m cqmmand1ta por meto .de ac- .· 
ctdos de intcrcssc .indebi1A>s úo gerente? · · çõcs b·imsfcrivcis, podem, Sônhor<!s; reunir, cómó 
u~r Sll. DEruT.U)(\ :-Isso Jlão pódo ter lugar, ns socicdad':ls unonymas, grlltldcs llli\SSas do eapi-

not·q· uc seria contrn os· inlctl.'sses dn. ptoprin. sode- .ta :s, podem' tmhar as mesmas proporções quo 
.. ãade. · · estas, ô so nós pnra estas çxigimos a intervenção 

. dó governo, sc1ulo pRrt\ isso a razão Cundn.monti\1 a 
O Sn. B.\:-:DEIR-' nr. )IEr.Lo :-Sim, mns potll] .ser considcrtu;iio do qu(' o governo devo resguardar os 

do intl.)rcsso do soeio gcrcnté, o · nisto é que ncho gt·andes interesses coU~ctivos; como é quo dcsco-
. · · ·- · ' · · · · · . 1eccndo. essa 1 nzt\o, cnbi~do . G~ contrndtc~.ão, . 

co\her \ucros quo lho ni\o i;âouevillos. . \'amos n.ntorist\1' Ci.lm independcnclR · do go\'el·no a 
o Sn. Suut\"A. .:-Quo inter13ssc tinha ellc . pata . incorpc>rnçtio do ~ocicdades .. em c,on1m!lnditn por 

não qucr(.?r as ·:1cções trnn:;feriveis? . . . acçüg~·. ;quo deba!xo deste. ponto do Vtsta têm a · 
~ . · t~tancm <Juc .as nnonymns? 

O Sn. B.\NDEiJ~A. . Dg 1\h:LLo :-O t:!_ó'bro tlcputado Dir-sc-hu. que n societladc em eonunandita . hürtéii · 
p?de figurar ~ualq~wr hypothc5e; nllO se1'1\ ltnpó~· pbtie attingir â. cxlens.üo da socicdallo auonyma? ·_ 
sn·cl d('sçobt·n· mmtn,; tah·e~: crn <lllll possa convJr E' mn engano; éU lcrci o quo · sobre . esta mut~ria -
tto ngcnto ,que :i" ac~ões niio · S(d.no 'tmnsf('r~v~is. ·_ · . tliz um ~u.to.r: ,, Uma_ycz ailmit~ida est.a disp?si~~o · 

Senhores, ngt1ra demonstrnrcl quu n comhçao quo do _se ,<h Vl\l \l' . em ncçocs 0 • l!ap1tnl com!"ll!ldttkno, : 
o :oroiecto hnpõc para que ns ncçõcs sí!ji'Lo tl'ansfo· a ~ocwdado em colllntll.!ldltn pôde nttmgrr p~u~o _ 
l'iveis niio cv1ü\ a ngiotugcn1. l>riitH!imrucnte essa nuus ou menos trcxtcnsao 1na1s larga. das soc1e- . 
comliçiio nito obsta que se vcndi'io ns acçõcs a t()rmo1 . dadcs nnmwmns sem l'ccorrer ti. nutorisnção do · .· 
i~lo é, quo cu que entrei pnra essas S•)cicda.dcs, gove1·no. i; Ém· outro lugar accrescentn. clle: 11 Em 
tliga a nlguem : •< Vcntlo-\hc ns minhas tH~·I.iÕcs por tncs · circtunstanCins n. sociedndc em comnianditP..· 
tnnt.o, c n cnh·og:a dellns ~;úmento scri'L tlopois de 'se ._ ui'io 6 souão mn tlos nomes' da. Súciedndo ano;.' 
satisfttzer as cxigmlcias da lei. » Eis-ahi n.lc.i bur- nytna. ~> · _ · . .. · . . . . _ · _ · · • 
lndn, porqne d:\-se nverrdn: eis-n.hi a agiotagem, . E pois, soubor·es, repito o argumento, se acaso 
pol'qltc' da-se o premio rcsultnlttc dt\ mesma.. n sociodade em comnuLilditu,· com direito de .trnns.;. . 

. -\indn m:ds; a agintngem niio St) c\'itn, }lOl'QU\1 fP.l'h' ns ac~õos, achn.·M no mt1smo cnso quo a 
f!Ssa condição t1flo cmbo.ra(Ja qno sojiio sot•.io!4 n"luitos Mcicdn.do anonym~~. com qtto fundamento podcrois 
jndividuos que niio tum ')~ fundos Uúccssnrios pnrn e:dgir p111'a a Sl>cicdado · anon:yma a . nntorisaçiio' 

· fazcron'l os cntmdas. Tolltrlo as ncr;õns, e cont ante- p1·óvia do governo; t!. niio oxig1s essa nntol'isnçi'io · 
cedcncin t~m contmctn.do com outros pat·n fazet·em pt·êvin pn.ra o estabelecimento do túha socio · 

· · , · · · , ·. · em com num 1 a com acçucs? • n1 o exigh'des esta : 
mio que nqne\l~s lho devem dtu' peln cessão âns antol'isnçito, d1t~so nesta mn.tcria trina dunlidu.de · 
meslllns :lCI.~Õcs. :E' visto que a. ugiotitgcm neste · escustttln., p·o~·qttc pódo~so <}OnSéguh: o mesmo firo, 
c:\so pôde tc'r lugm· com quem tt'ndo os fundos nuo ou. éstabelcclmNtto n socu1dn.de n.nonynm, ou á 
pôde opter ncções .na otgnnisn~~~l:o . ptimittivn. dn . socicdndo em. commnnclitn. So cu quero, po;r ex em .. _ · 
sociedade. · . · · · . plo, · cstn.bclccek· uma sociadnde aüonymt\," o o··. 
Tmnb~m, Sr. }Wcsidcntc, Cl)lll o fim do nbt•it··so gôvcrno .nogn-nto R nutor'islv,;no ptcciso., recorro 4. 

r.'spn~o pat·n. i\ agiotngt}m, podom-so pl'ecipitat· ns socicdntlo om comn1tu1dita, reuuo os cnpitnos e 
chailU\dU.S, pnra llUC quanto lllltes o seu ftmdo so digo : (( Son o goronto l'üsponsavel, vttmos po:r 
ac>w .lHls condições om quo tt .transftH·encia o. por· diante. l) Eís-aq'l~i pois uma b~u·la_ perfoita, ?ul'la .' 
'lnittidn polo · ptojocto. Mas, pc~·gunto, dopo1s do quo nnnulla o (hrolto do fiscahsaçRo que a le1 con~ , 
r~ alisado o fund'> capital~ nu o pólio por ventura . cúdo ao govt!rno, porque onde h a g\·an(fes in.tl:l1·esses• · 

· ~:xorcer-so â rigiotagcm? l)õde; · podéln _Jn1Vot• gm!Jdó!'l soffrimentos ;.e cumpro que \ 
. Na lllglnton·n sociQdadús ha·ji\ antigns o com .~ estes SOjilo tH·ovonrdos. . 
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. ·Senhores, a nlinhnopiniâo sobre a materiae que . 
a incommandit.a se consen~e nos termos .. em que 
estai pe!o. ~OSSO eodigo COtnl!ICfCitll ; is~o é, n~o 
possa· dl'ndlr o seu fundo cap1tal em acçoca . . Mnn
tído este ésta.do de. cousas, os capitaes se propor
cionão as necessidades dl). industria. A - . · 
exige· grandes càpitli.es, ou lm ·um melhomtücnto, 
uma emprcza que reclama grandes lnas::;as de capi
taes? Temos p1u·a -s11tisfazer esta necessidade ~ . 
sociedade anonyma. A industria exi . -. 
menor escala? Temos para esta outra necessidade 
· a sociedade e.m commandita sem acções~ pl)is, como 

· n~sta. soc\edade_os comt.!_lnn~itarios !l~o respond!"m 
além do ~ .. alor . llas acçoes, 1sto fac1hta a rcumiio · 
dos capitJ\CS -em ce.rta prt.iportão. }>recisa a ~ndus~ · 
tria de poucos cap1tnes 1 Entno cabe .. á somedade 
em- nome. collectivo, istÇ> é, sociedade-de rcsponsn~ 
bilida:le illimitadn. . ' · . · . 

. Marchando assim, senhores, nós consCl'\·amos á 
sociedade em commandita o seu cnractP.r, a sua 
llatureza · pr~m}t}va, e para prov.n . de. que est!l ~-a 

· natureza rnmhvs. da command1ta: c1s ·a o uuno 
e o ows 1, tz e e: « · soctc a e em comman

dita se forma':'n de ordinario entre pelJ.ueno numero 
de associados, ~uc s~ reconhcciiio retlprocnmcntc : 
eiies crào . obri a dos a ficar em <:ommunhiio em• 
quan o ~- so~u!. a c nao _se 1m n.va, ou nno hnhn 
consenttdo na. mtroducçno de um estranho. n 
. · Assim, ~ois,. ''ê:se qt~c .na sua 9rigüm a soci.C!lade 
commaudtlarta nao .fo1 mYcntada ara rcunuto d • 
gran es capltnes1 mas sun e, ~equcnos cnP-itans~ 
que dcviãõ ficar em . communbao a:té que o fim dn 
secicdadc se conscgu1sse. ou os soc1os ·dccretttsscm 
a suo. dissohtção. Para reunir, porém, Rtandcs 
capitne~ fon"io instituidas n,; sociedndcs nnonyma:; 
com intervenção da governo para os proteg~r con
tra as fraudes que · costunü\o nnver nus sociedades . 
por nccõcs~ .. · . · . · · · · . . . ·.. . · · ·- . . · . 

. _ Senhores; quandoo nosso cod1~0 prolub1o qt1o a 
socicdndc em cotunumditn cmithsse acções, uãp o 
íc:t: SCI\iio_ de!pois do.muduro exame. Tratou-se mcs
D:\0 cnttio dn. conycniencin do constituir. a coiuman-· 

. 1 ~ nos enno~ a · o ~-o JÇO . ranccz, Js u e, com 
ac~õe~. mns UI\O se quiz tsto. Porqu~? Porque 
qulz-so evitar o cstmlo calamitoso · de agiotagem 

. em que se ncha a l<'rnnçii9 <luiz-se o,·itar ns fraudes 
a quo a soe n e comman 1 nl'Ja cos -umn nr 
lug~r; nüo só e..-i~a.t· ú's tramles.: ii\ÍlS outros. incvn
ve~tcútes a que Já tenho allu~tdo1 como o J}lOIIO· · , 
poho em cürtos geucros du. _pt'liD~tm nect.•ssttl~dc: . 
Na l<,rantn, não obstnntc ns querxns, o l'l)memo o 
difficil, portlug ~s habitos do ngloh1gein co!th·11riüo o 
remcdio; porcin <mtrê nó~ pretende o proJCcto fnzet· 
aquillo .xnu.smo qufl em Fran~n prouuz os clnmorcs 
contm n noiutngem. · · 

. .. O pr~>jocto pertnitto quo-. a(J · ncçõl'S sejiio ti'itnSCt>
riveis l}uando o fundo capitnl . cxcetln tlc 10\.l:t.JOOS. 
Ora~ t'-!1\ho. pl'im('irnlnonte de J?Crguu.ttu· P<!rqtt~ 
razno a. soctcdndc em coxnmnndttn, . CUJO _ capttnl o 
infc1·ior u _100:000$ útio · pod~rll tamhcm ttn· ttcções 
transf(lrinis? Dt•s('javn quo o nobre nütor do pt·o-
joeto ux})licnssu n vi\ntug~.:m: t)\\O hn nisto. . .. 
Eshtlid~ce .tnln_U('IU o J)l\lJCcto ~1ue ns soct~dmles 

conunn_nt.htm·uts mdustn.ncs possuo h·nnsfct·n· slU\S 
aeçõ~s són~ente quumló o fuild~l cnP,itul esth-~1' 
:rcurudo ute melt\U•), au pnsso quo úXll_:P n totnh-. . - . 

u 
manclitns bancni·Jtts llOSSUl'l S('l' tmnsfúl'Hlns. 

Não sei (tmlt sej'l. o fundamento disso; pat·ccin 
que dcvin SN' o inverso, parqttt.Hl~ l:iododmlt:>.; nu'· . 
ramont~ indttstt•inos podOII.i fiC-L)buytltt' Jl~l\iS US, S\lHS 
írattdtiS do quo um bt\nco ; é mmto meus fnctl .tl:tr . 
balanço n 1un bo.ncu; ronhoCN' o suu ostndo, o\'ltnr 
nssi_m qualqllt:'t' frttl;tclt•, q.unlt}UCl'. nijuso1 tlo ql!o 
tomar contns il um(! socaodndo mdus~rm\. Nno . 
comprehomlo1 tomo n 'tUzor, o motivú í\~ssn diffo-
l't.mçtt. · · . . • · · . · • · 

· O project() ~xigo pn~n q't\O ~s.soctOdados bn.ncnrt~s 
cni culimmtldata possuo dn•1dn· o seu fundo- cnp1~ 
tnl, qüe o goYCl"tV) in\·et'tonll!h dando nntoriSR<ii'io . 

prévia para isso~ Ora; pnr~ .que iiltrom'cft~~,ó go- . · 
Yerno nisto? O governo deyo intervir antes que n . 
SOCiedade Seja creadtt; mas, Cl'e:ldO O banco, pal"ll . 
quo ir pedi~ .. n~. governo 2 seu con:~entimehtb_ pnrn. 

ue os accwmstas pos!!lao trnnsfe~r suas · ucço_e~ ·f 

pod.eri'L dar lugar R inter_l}retnçÕC!? "odiOS!\S, e O go: 
Yerno. debaixo da pressao dos nccionistas, quando 
fór grnnde o intcr~s,;e dn agiotaJ:tem, tem ele nchar

. . . llcs em grande lutf1. Ta}Vtll!! e~d:t indel' i~ 

. da mente, talvez resista capricho.mmcnte. Pnra ·que, · 
pois, pôr o gpverno 'debaixo dn; pressito d~sses inte
resses matennes? E' srm dunJa tun pengo de que 
o deycmos nfástar. · . · · 

·Depois, scnb.ores, s~ o n~tor do projecto perlhitto · 
que o gov~rn_o possa 11.\t~onsar a , ·cnda_ das acpões 
das assoctaço~s bancl\rU~s. se ha· \"antagem msto, · 
en_!ilo qunnd~ pnrcccr ~o go\'ern? . tambem_ dirá : . 
Nao se Yendao mais ncçocs ila sociCdade tal. ,, Se achais conveniente. q{H~ o g -overno qunndo .o 
fundo da sociedade csth'cr realizado possa dizer: 

- - . · • - - S';li-p;nn~trm!c"'e'-----
tnc: que .tombem poder:\ -diz~r: ·«Não sc-·ycndãt:> 
nuhs ate tal tempo, cessem . as transft>rcncias; l> 

estas · illaçõrs siio lcgítim~, porque uem pódt1 . . . . . . -
poi~, ~uc esta int~r,:c~çã~ d.o go,·er~o dt'rois d~ 

· ~oc1ed~do crcada c lllJUShficavel, nntcs dtsto en-
tendo-a eu. · 

cehdo. · l.)Iz-~o qu•l!!a eo~lllUnclith exist-e a ~arantiti
do ~crente mdefimdl\-mcnte rcsponsavel, e quer-,;;e 
tirardi\qtti argmnónto.para ~e cstabt-lecor tniHl dii!i.•- . 
ren~a l'eal cntt·e t1 socwdadc anonyma e aconun(ln· 
dita J:IOr nctões. Senhores, · essa Jtl\rnntia pode ser 
cfTectlVa, }lódc Slll' Yaliosa, quando a commnndittl . 
reune poucos capitacs : nins quando ·reune 10 ou 12 
mil contos, cssn gnrnnLinê nulla, porque raro seri~ 
aqucllu gerente · que pnssn responder pelos seus 

·bens n t:1o rn•uttad~ somrnn; e daqui y~m que estâ 
nu. nnturc1.a da. socte~nde em. _commaud1tn ue elln 

ac~~õcs. 

· U:s.t Sn. DÚt::-r.\oo dt\ um aparte. 
o Sn. n.\~D}!IJLI,. DI-: 'MELLO: ..... Jstó está. no pcn· 

· s~mcu~o J?rin1orllinl da sociedade em comtnandita ; 
pois podeas ttcreditar auc um hoiuom possn res~ 
:p~>udC\', (a\lo etn gornf, n não ser um .Rotsçhiht, . 
por. 20,000:0008 que pos~a }l01' veuh.na l'eurn~· em 
soclodntlll om commund1tl\ 't Po_r consoqucnc1a a · 
tcspotts~bilidmlc de um. gerente ~UP,PÕEt fltU.' ,uma. 
soctodt\l10 em commllnthtn <lt•\"(t hnutur-se t->le un\ 
certo ponto dus . fol'tunM ol·diunrins, o mais ü uma. 
burlu. 

UM Su. Dt::l'L'l'Ano:- E sé achar.qtal'llà dê o. di- · . . 
~ci~Y . - -

O Su. B.\:-Wl-!lJtA m.; 1\b~Lt.o: -Lnroi o que it .cstc 
J'O{pt•ito diz Hol'acio l'lay: u Em t8a~ :t 18;H ttin fuu-

. dudur do sociNI:tdl' · npt't~suuün·tl·S~1 em cnsn do um. 
notnrio sem lússtiir . mn soldo : fazin .redigir ütn 

• ·., t1. .u de 11 o, ocos. 
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'tô~o\:~:ág~tà, animado pela osporançn uc ganhar, cspirito de associação deve ser rctrcaclo, ou. antes 
nn11nn tâmbom as novo.s socicuades, 11ara .que haja· deve. ser p1·eso .do -.n1odo que não se desenvolva. 
novo. materin para o jogo; . · .· , · · c~mforinl} .. as e:tigencias do _progresso ?o .paiz, e 

Sc_nhor9s, em todo.s as lJl.'nQas ha grandes rcC"ln.- sun como o gqvc:rno entondel' com·cmente e se-
'lnn~õcs contra a agiotagem ;'não devemos fazer uma gundo as regras que o· tnêsmo .··governo julsar 

· lei quo tende a dar-U~c ontrc nôs tnaior desenvolvi~ uever pôr em pratica.; porque das considet·açoes 
. mcnto do que jâ ten1, n~o sejamos in4o~eis nós que onobr~ de y.tado fez !\cerca. da agiotagem ·e . . 

l 1 -

medida. que 1~ossn ínci\itar i\ n~iot.Rgcm. Ei -o: <tE' 
parn mnll, ll1z _() go\·crno refcmlo, um dever tmpc
rioso chsn'lar n vosst\. nttcnçào sob1·e um.a prat~cn. 

gido, tem-se · torntlUI.l perniCiosa ao bem do estado: 
O trafico dn3 ncçõc;:, dcslc . que tomn o cMactcr de 
cspe.cula.çào pura, 6 um jogo, cproduz todos. os dc
sa~tr~s pu~licos c p1·ivtl,dos que ••ngendra: n funas~a 
pmxao do JOgo. lmmensos vnlol'es t~lll su.lo ven.dl
dos pot· pessoas que os não tinhão, o com(lrados 
por outt'as quo mlo_ esperaviio a _cntr('g!l aonc_s. 
Estes n1crcad.os a t.crlllo, onde se n11o poguo scmto 
ns di.iterencas, uiio. siio sentio uma apostn sobro o 
proço d~ tal ou tri.l ,-nlol' em \llll t.ompo fixado. E' 
pcior quo . os jogos ordiuarios, orquc o nrtifiCio o a 
1 n a po em exerce\' um nc~t\o s e rcs 1 o 
dcdsrvo.. O desonvolvhnm\to dêsscs mnnejos, c as 
consequenclns fatacs c;uo tôm tido pnrn m.ttltos do 
nossos eoncidadiios;. t~m f~i.to · ddl<:s um flngcllo 

lCO O par ICU QJ:. I> 

Pois~ senhores~ Stl cslt1 orgnuisacüo qt.•• ::-.·· pre· 
tett~o dat· 1\s sdcied:tdes ont com~nmHHt.n. ilu,tc pro· 
duz1r cstç 1Jngcllo, n~ menos nss1m o ~ntcn~o! luJ.
·vcmos detxnl' Nitro nos ganhnr tcl'rcno o cspn•rto dQ 

. ngiotngem? Não vejo vuntngom nlgttmrnm a\ltern-
~iio qu~ se qt1cr ftüc\~ t'l ~egislnt;uo nctnn.kEtn r~sumo, 
acho quo vmnos · assim nugmontar os nlows {\l) 
agiotagem o favort!pvr o dcsnprovo.~lnmcnto do cn· 
pttacs, porque a agwtn~czn os tlesvm dn f>l"v.<lucção; 
entendo quo vnmos nbl·u· .o. poi·tn n nssocmçucs quo, 
podendo t·muth• r;rnndcs sonuuns do ciapitncs sem 
]ltóviO: nutorisát:iLo do goVci'IIO, P''tlmn .. pt•ojwUcm· 

. oito SÓ fiOS âCCiunistns inüXpt..lt'Ü)S1 c.omo ~li}SCl'Ollb-
rC9 dns nwsrtuts sor.iodn.des, •\ llunlmenh'; tnmbom 
t\s in<lustl'ias jti crcndn~ no pniz .o quo nilo dis· 
poem. do gmndcs cnpitacs. Voto, pOts, cm1tm o pro-
J ecto. · 

.0 S~. C'nrnoJro do Cn;m.J)OS :~Sr. pr~si-
< e e; 1 . • 
<JUO eu .posso doduzit· e que o nol.n·o d.o.putt\do, 
1·oceioso dos inconvenientes quo pod~m i'esnltar da. 
I>to.tica. da ngiotngom no n~sso pEnz, e d~s.mnl~s 
<tuó podem trnzól' c~peculn~oes ~uo 9 espm~o so
·mcnto do hwro, o.mdn (}\\t. por mmo dt\ t'~nudo, 
f(tc;a. appnrccet· ; l'ntondo qno pnra obstM· e 1'7" · 
movct· esses inco.nv·onicntes ·o govorno deve ,ndtm
'iii.st'l.·nr o ~l>vornar o conune:t·cio o cnttt•ns mdus-
tnas do pnud... . . . 

O Sn. 13.\~D:t;:rrtA D E MELt.o :. -Nilo · npoin(lO: 
O St·. OARNEmo · :O 'E CA'!dl.'os : - •• • quo o fccumlo .· 

reçlio, . o furçoso concluir quo .o nobre depu ntlo 
quer qtJ.é o governo governo e adminislré3 o com
mercio c todas as cntpresas industtiaes1que ogo.; 

. Yerno se substitua, na conce(lçào e pratica das 
empresas u associaçõ~s industl'tncs o commerciaes; 
à acçiio providencial e necessarin do jógo · dos 
intercsstJs . o J.•esponsabilidndes individuaes. 

O Sn. BANDr;.rP~.. llt:: MELLo:.- Nno ó i:!ssa· n 
minha, opittiiio, nem isto se collige do que eu. disse. 

0 :;?n. ÜARNIÜRO l>E_ ;CA~POf? :-Sr. presidente, 

a acçao . do gover11o d~vo dirig!r~so a .auxiliar e 
.. f\ ajudar o · déscnvolvuncnto _ mdustr1al. Casos 
Im ctt\ quo n acção illimitnda da liber~nde indus
trial dov\3 se1· mo1litienda; casos lla·, o cln filuito 
Úlaior.cscaln, pod&sodizcr qu~ em geral, em _quo 

. o gov~rno n:iio dcv9 intro~ctter~s~ na organis~ã.~ 
. c prntrcns das empresas . tnlh'lstrlnes e subst1turr 
n sua nctivitlndc o responsabilidade a responsa-
l.Jilldnde 13 interesse . intlivhlüal. · . · · · 

Mas, Sr~ presidente, disso t> .. nobra députado : 
« -O governo. deve_,· nii.o só .fis_cnlisar, como mesmo . ' . . ~-

commércútes o .indtlst.\·iaos. » Nuo disso, pól'om, 
como o governo lu:wit\ de e:tecutar n. sua. acçdo. 

O Sn. HA~DEIRA oc :L\l:r;:r.r.o :~ Attendnndo âs . . .. 
O Sn. CAn1nana nE C.\:\Ipos :-Isto richa-se. no 

projcct.U i}Uú o nol>ro députadi> illll')Ugna. O nobre 
doputndo -..· ~~ quo no nrl.. 2°. qnc ó . aqu:ollo ~uo 
trnta !las .socicdl\dcs commnnditnrlns ao 'nlnlor 
hnp()rtnnc\n, so diz q\\o ·cssns socicdallc.s nilo sa 
possi\r) cst:nbolcccr sem nutol·isaciio do governo, 
o po1·tnnll1 sem (IllQ o governo t~nhn. prcsento os 
sous cstnt\tto.s. . . . · . , . .. 

OSn. HANDEIIIA DB MELLO:- !'{o prcjecto Pl'i;.; 
mitivo ni'Lo csiú. isto. 

O Sn. 01n~.Emo DE C.u.spos :- MtlS cstt\ no quo 
so discute ; tti.hcr. n. rcuncçi\o seja immfflclentc, 
mas ó estn. a do\liri na. 

Eu Sr. ptcsidcutc1 tamhom tónho conseiendn. 
dos inalo~ pt'?V~Jrilonto:; do cspirito do ngiot.n.g:em; 
tcr1ho ,conhcc-lmel1_!.o dessas o~t~r~sns fnntnsttcns 
quo so. so loYo.utt~o .com o . m l\\lto_ elo obtcr.,fJe 

cr :i t ta dt1. 1·nmo. do utox cncntes : mas é 
isso rnziio para qüo no lHQVimento commcrcta . o 
industrial do um pniz so ligue o espirito do nsso
éinçiio o empresa po1' fôrma tal. qüo não so possa. 
dar U\\1 pusso ? · · . . · . 
. O Sn. B.ümEuu DE l\II>LLo : - Esto. (Í que ó ·a 
qttüstuo-so ficn ligado. 

o Sn. CAnNEII\0 DE 0.\:\IPOS: -- o .que o nobl~ . 
dopntm1o disso 1\éercn. ' t'\as nssociaçõcs commandi
tnrias on npt?lic2 omtodnn sun. forc.:a. n quaes!]_uer 
ontras assocmçoes. · 

O Sn. RmXo ui 1.{-\UÁ: - Apo-indo~ 
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. deputado iu11a. sociedade, mésmo em nome collecti- . ·mnndtta, so e~igtsse !!- mte1·íeréncia.. do govet'Ilo, 
vo, cni-que ha essa l'é~ponsabilidnde illimitadn dos a sua approvaçao prév1a .. · · . . . 
socios; c ha de enc~ntra~ que, .havendo: o -espírito . O governo, segundo as ch·cumst.ancias do paiz, 
de s~ querer lncrar 1lludmdo-sc outros, tsto se póde ·. segunu() o estado . da situação ·do sett meio c~rt:u
l'eahsar. · · - .· . · lante; ódo cúnsentir ou deiútr de consentir rio 

. . ' . - . . 
escala. 

O Sn. C.\U.'!ElRO· DE· 0.4-.m>os: -Nas sociedades ·. 
nnonyJ)lfis acontece a mesmo. 

· O Sn. B~\.'IDÉIRA DE MELLO : -. Ahi sim. 
· · O. Sn; C.UÚlEIRO DE CAm>os: _,Logo, e pelO. con-
. fissão do ·nobre deputado , pelo menos devião•se 
prOSCl'(!VC1'1 UÕ:O SÓ llS Socied.ades em comman4ita, 
como mcsm:o t1S nnonymo.s, e então o quo .resta.? 
lJnicamcntc as sociedades ·em nome collccUvo ; 
mas, per~\lUtO eu, afiança O UOUl'O UépUtlldo 'l\Ul · 
desenvolvimento {lO commcrcio c industtia do pniz 
pcmtittindo-se .unicnmcnte as sociotlndes crnnomo 
éollcctivo? Isso seri~ andarmos. para .trás . U!lS 
po'!_cos dé seculos ; ~cr~a esta_belccormos lima legz~-

as sociedades em commandita: meramente indus
. triacs se· t'stabele<.:ÕO sem prévia autotisilçdo do 
governo? Ett respondo ao nobro dcpuUulo que se 
ell& prestar n sun attençilo para . as sociedades de 
que trata o art .. 2o comparil.ndo~o.s ,com as tlc que 
trata o art. I., verá uma notavel dl1fereuÇA entre 
\lssns sociedades : · 

As sociedades em comm11ndita do quo trata o ·. 
art. lo siio . puramente industrines, o as do quo 
trata o nrt 2o são sociedades em conúuanditn. bait· 
earias. ~o~ estâ difl'~ren~a o nob~·e llepu~a.do pôde 

o sn~ BA"SDEUU. DE MELLO : '"":'Esses bnncos SÚ 
polle1n fnzcr descontos, eni\o emittir notas. sem quo 
tenhiio mn privilegio dado pelo governo. · 

O Sn. C.m!I!Etno nm CAm>os : - Vê-se, pois, quo · 
' . ' . ' .· . . 

umas o o outras sociedades. A influei1cin. das 
sociedades om connnamlita banco.l'io.s .. rofore-so n 
irit.el'CSSCS gctil:OS, a interosses nacionaos, O de tnl 

· importancia quo niio . ó possivel deixarqHo t11es 
sociedades so fottncm ó Tunccionom ú. vontndo ele 
quo.osquer; a infinencia das socied(l.clcs. em com
m·àiH\it.o. iudustl'iaes rofcl'O-se a . int~rossos indivi~ 
duu.es, ,'de poucos cinadüos. . · · · · ·· 

'Noto n1nis o nobro dopútndo quo ns mesmas 
s·ociodadcs baucntias, .. eorom nnonymo.s, ostii.o de
pendonto~. dn nppt'ovnQltO <lo -governo ; orn. pprtanto 
elo noccssuh\do tmnbom quo, (!ttauto as soctc~ndos 

:ro:uo 2. 

os coitt1·ncto.s feitos, e todas as fortunas, etc. Em
·~etanto _quo ns nu\8 'operações das outras assócia~ 
çoes mmto JlOttco podem nffcctar á sociedade na 
sua generahuade ; todas es~s razões · tõm ainâa 

· mais peso. quando. se nttende que temos um banco 
nacional oncnlTegado do resgate ~to pnpel-moedà. 
· Fallou o riobro deptt~dq rolntivamento ao~ J>cri

gos. e males; das. nss•JCllt<Joes com respo!lsabthdade 
linutada, e mel mo nesta o1·dcm as· socwdades em 
commauuita por ncções. · 
. Niio sei s_e essa fac~da~e de diviflil' o seu. cn-pi-

• .Mas; diz o fióbre deputado, quando o el\pital ô. 
gmndo essti.rospóitsabUidado ilhmitnda ó nouhnma. 
Ma$, pe1·gnnto eu, em uma soctedade em commart· 
diln. bu.ncnrin instituida segundo o p1'ojecto nlio 
pódc~so estabelécér oú pnssar ns suas ncçõos senão 
quando tem l'onlisn<lo.o seu funul>, o ni\o acha nisso 
o nobre dcp;.ttn<lú uma gmtHlo gtnllnthl ?... . 
Ú~t Sn. .DEl'UTAno : - Os . cmm\um<lital'ios . sito 

responsavois ·até n totnlidntlo, pOl' consoguinto a 
garantiu. ó a mos um. .. . 

· O SR; CA'n.~Emo m• OA~tPos :-Mas so a socicdnda 
não ftmccionn sun1 tor o seu fundo completo, so 
olla ntó ~omplt'tm• o seu fundo niio tom tt·a.nsncçõós 
po1·quo l'Cspond~l', ni\o tem t·csponsabilidade algu-
ma, por~to lho faltá a ba:oo para esta, quo são as 
hansncçoes.. . · 

Ora, qunnto t\a sociodndcs om ·comltlt\mtita in" 
du;.ti'ines, qtto ni\o suo n.s bRl\éal'io.s, o nobro dopu-

. . \ . . 

encontra · no prüjúcto nctual? 
Eitcontrn tts g1trnntit\S quo ltojo oxistent, isto, é, 

o quo o nobro doputnLl.o quor conservar, quo o n. 
legn;la~:i'io do colligo coinm~rcinl, con\ a umca dif

. fe1·onçtl. do pode1'om.dividh· o seu fündo em nc\)iJes: 
mas niio ó ussa limitnçiio quo faz ~~om quo o goron
to doi::c.o <lo rospo!!dm· por tudo, o oproj~cto importa 
n. novtd!\do do nao podo•·otn taM sociodndcs func
cionl\r som torcmroulislldo todo ou metntle do S\ltt 
fundo, o qtto ~ unto. notn.vol .gnrnntin. · 
(Ila um aparte) .· · 

.. · E · com ell'oito, noto o nobre dopl'tttldo quo n limi-
16 
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taç~Ó .que se Ú~; a obrlgtt;_;:'io que ~e impõn a essas 
somedaJcs de nao poderum LL·ansfera·as !.mas ucçocs 
soniio depois do ter n~nlisntlo n1etade ou intogt·~tl
Jnrnto o .S·J1l fundo, é ttma gamntiu, e g,u·antia que 
hoje não existe. . . . . · 

' '·' .. c. - '" c '- , 
que quando so qudrão lo\'nntm· essas sociedndos 
fantasticn3 os fundos niio se pu;são alcançar com 
ftánqueza, c portanto nhi está t) thermo.nwtro pam 
o puulico avaliar düssns socicda~bs. . · 
~~nbores1 SJ ontende1·-sc que c ncc.:-.ssarw ncnbar 

completamente com essas sociedudes ·fnntnsticns, 
com c.ui:'tns cspi~culnçõ.~s, de., cu nil.o wjo scmio ~un 
,lllüiO, C é OUlpr;.}gal'·Sc~ O despotismo; se O nobre depu
tado quC'r ncnlmr inteiramcn!:! ç!;)m essns so~icd~de;; 
fantasticns c com cssns ng10tngcns, tlevc nté dtZ·1l' 
que_ Ih'lli o go•·erno consinta em n fv~·muçi\o dnssas 

·· O ::>u. ÜAIÜ.:~mo .DE (:A.~.n·os:.:.... E cu digo que o 
projcctó crôa. ~ü<;icda(}cs nuonymns ~nnis porfeitas, 
porque as socJmlntles em command1tn lJ)l' 11cç,ões, - . . . . 

. "• 
socicJmlc~s tmonymas fmwm l.nm<.'ficios, duw co11. 
c;otdnt·quo as ~ocicdndes cln commandiln quo c~ti
,·ercm (!lU nu::lhores circumstnncins qt\o n~ mtony- · 
mns pt· stito ma i~ scr\'i1;o que t>stns. Do pois cumpre 
nottw yt.tü ns súc.wdl\du.s nuonymas p.odcm pro.~tar 
U\1\is sol'\· i~~us para um fim do qu\l lltlo se pôde .:>s
pornr das sociedades om conlllmnditl\, c ns socicdti
aus ülll éOIIlllii\HUiLl\. SOt'YI)I\) pnm outr.:>s finS a (}UC 
as sociedades anonymns I lU•> p 1tlem sorvi r; Ó; pois,. 
ncccssnrio satisfazer-se n todas as cxigoncias, il 
todos os intot·esscs u todas as J>recislit'S que o cosn
mol·eio e a indnstl'in do pniz f v rem llJ>roseutnudo. 

Disso o nubro deputnllú qtto essns condic_:ôcs do 
niiu po~et:1m ~s !'.ocietladtH .diviuü· o son cu.pital 
em nc.~,~oes scnuo lendo-se l'l:!ahzndo certas cntradns, 

· que crá contrnl'io no muvimeuL > dos cnpitnos; qúe 
ora de todos çouhocido qtw pa1•n soi.'\'ir-.,e meth9l' 
uos interesses i •1dustl'ia.es do pai~ N'a pl'úci.:;o ~or
na.,· cada ~·oz mnis movediços .t~s <:abcd:t~.!!· Todos 

, . ' ' . ' 
oh·· ·i.llw~ü~) dos eabcdnçs ó a principal t~Oli·H~iio pal'!l 
elles uc\ul!l'úiH}H~i.i\ do prompto aos .int~rvsses qtto 
os roclnmuo. Eu julgo qu J o nobre deputado dove
ria nc itnl' o pl'ojoeto tomo su aehn, por~no ello 
com cll'cito totna. os cnpitacs mnis movethços .... 

O Sn . . B.\NDRiilA DL: MI~I,Lb : - Nu o npoindo. . 
O bn. ÜANEÍM m~ OÁMI>os: -·As socieditdos óm 

connuanditn, p ol' isso ü'iesmo que ui\.o poduin divi~ 
djl' OS.SCI\3 ll!\pituos êlll 1\CÇÕOS, ptetnlom OS SO\lS 
socios a consorvnrom os seus cn.hednes ·a Ui : os 
Mbcduos, potem, collstnntos do titulos pot· ncçõcs 
servúlti n. esses socios pn1·a opora1;õos de cl·editu o 

lcv~ntut·em com cllos dinh~iro .nos bancos, etc.: e 
as:;~m ~s cab.ed~escomm~lndltnnos t.or~1o-so müito 
uuus thsp.)nlVOl$ é proftcuos. . . . 

Emtlm; sonhprcs, com a lcgislaln~ãt> uctulll é 
claro que o proJoct..? offercc? umnvn,ntagom maior, 
os cnP.,ttaos dospogno-sc mats do emprego ('nt que 

lO .... 

O St{. B1~lJEinA uc: 1\It::LLO:- Pnm consó ... uir-se 
is<>o em t•Jdn n sua plcúitude temos · ns sociedades 

. ; O Sn .. CAn~lmw DE CAMPOS:- En,~pois, ~r. pre
sr~al!to, JUlgo q!:w; a IJ?Onosque ,so n~oquom1 sub-

. sttttur essa ac«;a.o do tnt~rosso ll'~div1dual no cstn
belccimento . d~ssas · assJciaçõe ~ . p~la dirucçào do 
governo, nlio se póUe negar ou rcjeit;at: o quo o pro
J~ct.o ostubclJcc. ·A scgutrem-se as tJeas do nobre 
depntndo o governo seria vcrdadcirnincntc 1lllt 
tutor... · · 

. o l?n. n,\.~DElnA DE M:EI.LO:..:. Deve-o sor em ntui-
tns ctrcumstancias. . . · 

niio daria um s~ pn •stl sem quo ~· govc1'rio o aper
tasse, o cstróttnsso . em seus braços para niio 
iro ~ç~r, cmborá com tacs atTagos o pupiUo fique 

Mas, senhores! eu vejo quo. hn ainda um ·precon
ceito muito arraigado un nossn soci..ldndj, o ó que 
o ~O\'<'rno ser tud''• fazer tudo, a. ro,·er tudu ; ainda .. 

- . .,. • . J • .... • 

, . ' . 
<}Utl O!~')Vúrno do\1.) fazer tud•.>: nós niio nos atira-

. mos, não nos esmeramos a .. fazer ci.l~SQ · atguma, 
úSlh:':~l!.íos q~tc o ~pvl)rno faça ~ud.o; arnda ha pou
cos d1as oU\'1 aqut quo as prov1ncms .do norto niio 
tiuhiio bmços, o quo não se mandn\'ão vir colonos 
qtm o. · g~,·eruo (L; v in mandal'"()s ''ir .1 Mas,. porgu. ntb 
cu, sera convcmcntc .u· prudente esperar tudo da 
a_cc~o do go,·c.rno 'l Será convenionto qu9 os bra
zt ~mros todos ct·uz<'ln os braços t\corc:\ .do tudo 
atzuillo que deve scn·ir à seus irit~t·oss.:s mais im-

. nt·,:ditndos? I · · 

Voz~~ :..:.... Mui lo bem, muito botn 

SEG.UNDA. PAU.TE DA. ORDEM DO DIA 
I>nocio:s:,;o IH) sn . . 1>1-:l' U't'AliO l'M~CA 

o si:. Ptmsllli~N'flo: :.-yi\Í-80 proeedCl' t\ votaiJUO 
do p:!rtlcrn· das eomn\tssoos o da onHmdll. substitu
tiv!' sohro o_pNcos3o do St. doputltuu Manool Jon• 
qlum l?mto Pacca. . ·. 

O Sn. lo :S~cm~tAtuo lê ns conclusões do pO.l'ecer, 
_. 1 ' • ' s . . ~ ' 

lhftes 'Çastro. 
O Sn:Pn~HlD~N'l'},~ .-Porei em pthnoiro lug :\ 

omon4n substituliva. · 
. . o S1.•, outt·u. 1:\oéll.a. (peltt m·dom) :-St•. 'l?l'O· 
stdente poço alguns osclnrecuuontos nfim do onou~ 
tal' o meu volu. . · . . 

O pm·ocor.tlas commi.ssões conclue pela prisuo do 
dept~lnd_z, . o n Ptno~d_!l d•) nobre dae,utadtl J:ola 
l3ahm nau f1tllt1. do pnsao. ~s ~1scussocs .ll\w1das 
na cu.su. u. rospcüo da. nuüol'lll. nno tôm pud1do con• . 
voncor·tHO de ''!lodo o. bem dil'i~ir o meu voto, por
quo, tom~so c.hto tudo; por rsso· pot'~ttuto, Ol\ .u. 
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V. E:c .. quo ton).. 'de cxcctttar as doÚbcraÇõcs du. 
<:amam, ou ao ilobt·o deputado autor da omoncl!l, ott 
ao g.lv.e~·no jse se . entende q1te. o governo p/ll~ll! 
dar cxphcnçoes .sobre esta mo.te1'1a) se, passando 
a emenda do nobtt) deputado pelo. Bahia quo con
cilio m~ndando continuar o p~ocesso o que o d~pu-

r 

se tom lugar, u pdsno .... 
. AwuNS Sns. DEPUTADOS:- Niio, não. 
O Sn. DuTRA· Rocn:A :-Sei \lc o art. 'J7 da con-

stituiçüo oxig~ ordem da camnra, o portànto o de
putado níio pode ser preso ;;mn ordem .da camo.1•n, 
(apoiádos.) Isto, sonboros, lho parcco obviv .•.• 
ALGO~s Sns. DEPUTADOS ~- E o. nós todos, 

O Sn. puTtu. Ro<:ü·~: --'··· ;P~rbm tamhem. tonh? 
ouvitlo d1zer quo OJUtZ mumctpal, passando .lt do h- . 

· bernção do. cnmarn de que o d.Jputado · esta sus- · 
peris >, c suspenso em· crime inafiimçavel, pó de 
manda\' agarrar o doptttndo.... . . · 

VozES :- Nito· é possível isto, nito o pótle fnzel'. 

. \:i_ -, . ~ ., 

do haver vot.'\i;àó .::adn um d.evt) subcr o que \'ai 
'\·otn.r. Niio ~i isto in..liffcrcnlc, scnhol.'es; a dc\ibc
rnvão que so ton lia de t\Hitn.r ·~ rcspelt.o do dcp~ttaclo 

. . t • . . 

um membro dâ camura não pódo ser inüllforcnto 
a clta. (Muitos apoiados,) . . . 

Desejo pois (}llo antes dQ. votnç,üo nlgnns escla· 
rccime a toa nppareçül), ou por parte do V. Ex;; ou por 
!Hlrto do autor da emenda, o·l;l P?r parto do govotno, 
afim de qu<J fii}U.e bem hqutdo este ponto, do 
modo qui) niio so entenda quo <runlqucr belcguim 

· do. policio. p6Jc. lança\" m1lo do llcputauo o lcval-o 
pata a cadôo.. · O quo quero. ü· orientnr-mo neste 
.ponto pn.ra. saber como d.cvo votar. . 

rnnno!ra intet•poll~lo pelo nohti:l deputudo rotrl:l·me 
o dovct· ele . cxphcu1·~mo como autor da emenda 
snbsUt.uUv1l.. · · . · 

' . . ' ' 

tulção do imptJrto so po:isa fnzer sernolhanto in-. 
t.crpolla!JtlQ .. ~· . · . 

lJM Sa D&ruTAM :~Hoje só püc <!R\ duvido. tudo. 
O Su. ~haAt.U.tl-!S 0AS1'M :- So lu)jo põn-so cilt 

duvil\o. tuuo, pMa quo a. Jnto~·pollnçt\o? Auu1.nl~ii. 
pollorM zombá\' d~ -1ntet'Pl'ütt\Çt\o quo so dot• h•)JO 
t\ cmondn.. •. · . . 
u~t Sn. 01~l'U1'l..DO :-Scmpro ó bom dnr n lntcr

prctnci\o: do t\tdo so pódc nbusar. . 
O Sn. MAGALHl&s . 0.\sTIW : .._ Se a lotl'n uo m·t.~ 27 

é eltnn, para. quo a illt~rprotaçiio? :Pa.t'R que intur
pollal'-mo sllbt·o objccto tão obvio, tt\L' clo.t·o?! · .. 

. O Sn. Dul'Rt Roeu A :-Nüo sei se .é claro. · 
O Sn. MA<.uLuA.Es. OA.s'i'no ~-Se npcznr do toda n 

clareza, d~' terminante pht·ase do art. 27, se pódo 
abusar da decisão da c.amru·it, pouco importnrt\ a 
intorpr~taçtio quo dermos 1\ omondn. que oft'cteci; 

U:u ~n. · Dll:l'U'l·.mo:-Bom ú' V . . Ex. da\' n inter-
pretação. · 
.o Sn. MAGALHÃES CASTRO :- o que ucti.bo do 

dhmr ô ontresp>)Stt'l. a.o aparto do nobro deputado; 
deixo do continuar nostn. respostt\ o vou á quostli.o. 
:RecCia o nobl'O deputado que so possa prondo:r o 
doputado pronunoindo ?. • • . 

O SR. DoTn.,\ Ro~omA.:- Nü:o é r eceio . .. . . 
· O Sn. MMAi~ni".ms 0AS'ruo:- Qucmdo sa pi'Úctll'l.l. 

so.bor q\lU.l o sentido cta emondn pata n votu~· :io ó . 

< • • 

entender da l~ntitam, ~ quç não ourig:l.. 
o Sn. Dui:r.,\ RoCiiA: ~.Julgo qtie o juiz. não tem 

nada mais com istú. · . · · . 
·o Sn. i.\I,VJ.\Ln:i:E:s OAsTnn:- Mas n. üJnoúdn con~ 

. sn.gra o principio claro, absoluto, da continuariio 
do processo. c suspensão do deputado; do>1dc pÓde 
partir n. ith!n de prisãó? Qual a origem, qual s. · 

. cn.usu dos receio!; do nobre (lcpntarlo '? Asuspensiio 
1u'i:o eontém n id1~n <lc prisão. · 

·O Sr.. DuTnA P.cjr:nA:- E' opiniàt) qut!. foi ma-
. - c ; '· .. . . -

O Sn. 1\L\o..;.:.n\w·~ (> .. sTnú:- ~· pant <JUO crn co.so 
nlgmn possa, ser tll'eso o d~putado . ~:~eru prévia 
ot·âem dusta cn.sa qt1~ off·n~cci n em;mda quo se vai 

· pór t\ votnçfio... · · 
UM Su .. D":rt1'I'AOO dii tn1 apat·tc. 
O sn; 4\hoA:.u\r~s C,\sTnó: -Nito lh.J:;su t,;t'IJl' , nem 

alguom podot·t\ iutt.lrprutnl' lit) oü.tro modo o nd. 27 
·da ~onstituif,i:lo, e flli t.'unbónl. pu.m ovitur qtt:.> o 

• • , lCl li\ , 0\l . UuU\ U;Jl' quJ. Sl'Jil, m B.SSC ·~ 
1•risno tlo UllfHÜado qtH!o 'ut·eoi ésta. ümett~.la .•• 

AL<i?Ns Sns. DKt>uT.mos podam a 1>ai:~v1:n. 
. - -. . . .- """ ~ 

ot'tlom. O · ~k. d.)pntnd\l Dntm .Rocha pcclio explica
ções soht'ú o. tn!Uleit•a pot·qtuJ . so dc\·tn. enteni.lor i\ 

· i_•mendn substitutiva olT<JI'ccidn pelo Sl'. Magalhães 
. Castt·o, pot· i,;so doi n pnlavrtt a .•~st~ St·; doputndo; 
mas julg.} quo i!l)bt'(l Mte ohjcct'l n•to devo c<?nti
nuar o dobntc. 

O Sn.· 1fAGA.L1!Ãt·:~:~ ÚA.tiTno : :_Num ha debato: a 
cm.:Jndo..n:'ío tl'n.indn pl'istl,l, tl nt'i:o so tt·atando dt\ 
prisão nito Sll pMu pt·muel' Sul\\ liMnçn tlosta ea- . 
H1nm. A t\uvitln tlo nobt·o <lo}lütll.tl() niio tem funda· 
monto algum ..• 

O Sn. Dm n.\ Hoc.:uA: - Vt\lhn· nos isto I 
O Sn. MAGAIJ!l:ttÚ; CAs·rno:-So }ltlssnsso n . con

cluslio do }lO.l'üCCr dns comnlissÕ .:'S e quo podia tor · 
ln~at' a pris:t~ do dopntado : ma. s uito q noro o niio 
ustt\. no .ospll'lto, nom na vontndo dcstt\ <Jamam, a 
pt·isfio do düpüt.ndo soniio . nos to1·mos clnros do 
m·t. 27 da coustitniçuô. · 
u~r Sn. DEI'UT A.llO: ,_;.Bom, ô o ql.to·nos quot•omos 

snbot'. 
O Sn. Rrmm;o üA .Lur. pJdo á palavra; 
O Sn. PnESlhF.NTI!: :-So é sobre n munoh•n do 

pl·ocodm·-so à . votn.çfiotom n po.ln.vrn. 
O Sn. H.un~mo n.~ r...o~ :..-Sim; soti.hOl'. 

·.o Sn .. :Pm~sm~NTF.: ..... Tom a palavra. 
o S1'. :R.lbeh·o. (la .'UH:;-. : - St·. lll'esidonte, 

Otl julgl) quf1 votando a emnaro. polus co,nclt\sõcs tlo 
pt:tl'ccot· com exchuJão do Ml'tM pato.vrns, ~o proen-
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che em tud~ 05 desejos de muitos dqs nobres clepl.l• na cspecie rlada uiío. do~·ia ter lugar a prisão do 
ta~os (al>oiados), qus se evita n d~vida oü. n _que~- doputndo. Não ó caso rlc cnunciar.-;9 ú .camara a 
tão suscitada llelo nobt·o deputado ·pela Bnlua rcsp •Ho do. prisão, \'isto <1ue nü() foi req~isitada.. 
(apoiados); nssun reqtteíro n V. Ex. que ponha as pela au•.oi'idade competente; .a acção que á camarâ 
cpnclusõe.s U.o l)arocnr das commissõcs a. \·otos por . ppr emquanto desenvolve em telnção no pr()eesso 
parbs. · â.o <tUe se l_ho deu c~nt~,}: toda no sentido de ;pro.:. 
Q~anto :.'& c!>nclnsão;· . que ~c _ponlt~ a · tecçao d~ hberdauc mdtvtdual d? d~putado l>or hom 

A • .. J 

cesso' o doputndo :M. J. Pinto Pneco, separando-se 
as palavras- polo crhnc de falsldad.c-; quanh à 
segi.Lnrla.-quo_ o mesmo d~putndo S~Jn. suspenso ;~ . ' ' 
as ptllayl·as- snh·o o direito á finti<;n.- P!·occdcn
do-sc assim ú votação, se n .camnrâ <lccidh·. quo o 
dt)putado p .ão seja preso,_ üstáclaro q_tw nutor!dado 
algu.mn pode pôr em dundn se dle pode ou nao ser 
preso sl!nt atttorisaç:io cxpr(.ssn dc;;ta camarà. Pa· ·. 
rece-me que tlesto modo S!l tirão todn;; ns dúvidas, 
o pori!>50 rcqtlciro a V. Ex. que a ,-ouv;iio S.l fa~:a 
deslil maneira. ·· .. · · 
. O Sr. St'rnlvo. :-Fui proYcnido pelo nobre 
deputado por Min!Ls ; entendo . q,ne o. tonclusno do 

areccr . offerccl! u..-u terreno lar o arn bn~c de 
to as às opamocs quo. se . cn 1no e mam cs ar. 
(Apoiados ) Entretanto que a conclnsiio dn <'mcndn 
do nobre deputtldo pela Bnhin é um terreno estreito 

ue. deve rc~trin ir a tnanifesb tio d11 maior nrte 
, l\S opiniocs. que tgoc ''er n e, porque uque • 
lcs que entent\crem quo se tleve .dizer s6mentc-o 
proce~so continue ou não.- votarãõ por uma pltrte 
excluindo n alnvrn- fa\silla,{e-; ~ ue\\cs ue 

. . 
os bem cntondidos interesses publicos: ó o io\·erso ·' 
daquella que teria de desonvoh:~ü· se se. trntosse do. 
processo de um migjstro, porque entiio a acQão da 

.... '' . . • . . 
11. o , . ' 

tinha de .decretar a accusaçtio; nós aqui .. não deli
\)cramos aclt1nlmonte senão zelando os interesses e. 
direibs da reprosentnt·ii.o tmcionnl, muito interes~ 
sndu na pesson de um de seus membros. Scrin até 
unt contrasenso que vrdennsscmos a prisão sem tbr 
pl·ccedido requ.isic;üo da .nutotidade cOiriiJctentc; 

. unica que tem direito de deliberar sobi:a os tenuos 
de ju\gnmcnto. e ne:;te fazer npplicnçiio da lei ao 
fMto; u nos, pelo privilegio constitt\cional, toca a 
tarefa de orde11at cstn prisão, porém qunndo llou\·er 
raziio1 quo ~c dat"á com a rcquisic-,io dn autoridade .. . . .. 
disto ..• 

UM: Sn. Dst'UT.\Do :-:- E qnem requisitu . esta 
risão? · . · 
O Su. SAYÃo Loll.\'ro :-0 scntl.tlo. ou o 1wocura~ 

dor da coroa. 
O Sn. D~TnA. Ro-::~r-'; :-:- Hn qll;cm duvide disto ; 

entenderem que se < o\•c cc umt o crmtc em que o 
deputado cs!.t\ inc:urso, \'ottu·.M p~ln segun-ln. pnrto O Sn . s.,.\·:to L<,>DA'to:_.,Sr. prcsidente, .l>ara mhn 
dn conclustio: nquolles qno cntcttderCJn que o nobre é fóra de qucst:io, o_ . direito constitucional . {i bmn 
deputado de'\'c sor suspensa oaniio do exercido do claro c cxpltci.to ,; niio ó d~do fazcr•so a prisi'ío ·de . 
suas ftittcçõos .;·oto.t·áõ ou tloixarúõ do votar pela um deputado sem ordem desta ~nmnra: qualque1· 
segunda coltclnsiio; os quo ontenderem que deve duvida que po~!?n haver ó infnndndn, não pódQ t>re~ 
ser preso -.•otarfaõ pela te1·ccira parte da conclusiio: Vàlcccr· con~ra o dh·e;ito cxplinito c tão tcrminantl' . . 
os que entcndorcin q.ud do\'o ~rr proso sem condi- U s 0 E - h · · · -
c;ões \'Otnr.a\.o pela pl'mteim pnrtc an terc~irn condi- . .M · 1~· · ~l'UT.\.W ~- se nu.o ou ver roquts1çno? 
çilo : os que_ cntcnd~rem q_uo d(wc. prcst:u fia u~a. O Sn; S.n·Xo LonA To:-E' porque . a antorldadG 
\·otartiõ por toda fi conclusuo terccu·a: finnlmontó compotentc cntqudeu qu~ não orà cnso de z>risão, 

oll uo entenderem ue o de utndo em c s 1ülo tcm•ls n11da com isto. Quando nos fur a risiío 
nenhum ovc1·t\ sol' preso r~Joita.rt\o t\ t~r~o.irn cou- llOsith·an\cnto roquu)t a n, en u.o compcten emoute 
clusiio. n.ordeunrcmoa: llOt' cmqual\to ont.ondo quo. Y. Ex .. . 

Se pois, St•. prcl3idonte, o parecer das commissõi.M melhor dirigirá t,~s trabalhos, .o 11 cnmara nt(\lbor 
arn uo todas ns o iniõe!i so 1unn· é.st · dolib,}t'arl\ 'Votnndo o ado tnndo de rofJr~ncia a 

peco. a Y. Ex.~ que, ou por s1 ou con.:;~\f~tHlo n cast\, · cmontltt substitu m1. · 
ndlinth\ ossn b 1SO l14rgn parn u. ux\nbtçll.o de uossns 0 sx·. 1.-1 gt.iolr u. d~ .1\loUo :- Pela mn-
opiniõos. E\L voto pelas conclusucs do pnrccor laes noira t)orqup · ncnba . ~:> cxprimir-so o n()bro d~pu- · 
qunc3 sa ncllilo coJtCobidns. o é pvr iss~ <tt\e l'C'jeitn~ t.ndo pulo Rw.do Janou·o, parcee-~no quo toroosmndn 
roi n cmontla p~>.ra votar pelo tmbalho tln" commis- d1.1 cntral" sogunllu \'OZ rtostn dolorosn qucst:io, cxami· 
sõ~s. · · na r o processo, o tlceidir S:l o cas(l ó ou não du prisdo. 

O Sn .. ·p. Oo'l'A.\'lt\~o ~~odo tltl pnhwrnll':'l' tor ·sido Orn, l)Ol'qllo l'l\Zi'to não havolitos désde jà âecidh· 
prc\·onido })Ulo prccedonlo orador. esta q\\n!;tl\(1, c lh•nu· n f-Ilmara do cntrJgar-so u. 

o 8r •. sayu.o Loba to:- Po~,;o liccliça p:.\t'll. nom discus~fio sDbl'u unu~ matodn quo tanto tmnge 
fazer uma obscrv11çiio, 0 rogo (\ cumum que uttomln u. todos nôs? porqu•) 1'117.!10 luwmnos dJ. aduuttlr n 
pi\r.'l. o ({UC \'OU J)Oildernt•. · . ~ . . . • C~Ct'P~ItO qi!O f}ilJi' O nobre doputndo R}ltOSOJlta.t• 
· PrihleU'itmc.mte cntelhlo quo Y. Ex. sUJcthndo a nn casa. qunrdo pretende quo n1lo podemos decidir 
enicndn suhstituti\·a n 1i\) ostreitu 11or li'llmodo 0 S•~ n prisiio do doputado, cujo prócc;;so so nuwdn 
citcnlo d:l.. votnc;iH> ·quo prejutliqtté nquelle.; que conti\\\lnr, dnvo ou tl.t\o to r hlgar eut<}Uanto clla ni\o 
~ntcnd.cndo n qucstiio do ouh·o modo, tom do euun- nos for ruquisitadn t>ula aütortdado Judiciu.rin? 
ciru• o seu vOto tlo outrt& mnnch·o.; s o uiio po.ssar u. . O art. 27 dn constituição niio nos hilpõo some-
emenda, sogLUl'-so~lm n vota~\Ü.O . uo pür<:JCel' ut\ llumlo <LYol·, o portanto, tendo a Càíllui'~ outmdo 
conunissj'io.. . no couhccimtmto desta matl't·ia apbã longl\ dlscu.s

O Sn. SAyÃo lfoll~''l'o :....., Qnero n.pontat• n vnntn
gcm tlc sn lll'ofom· n omendn, p()r tS$0 que votnn
uo·sc por pal'tes o pnrcéer <las comnüssõo~ t!)t·emo!{ 
do Yotnr qttRnto ú.Jet·coim couclus tlo, isto ô, quunto 
ú pdst\o propost . úlllllicnll.u polu~ C.OI\lll1issões. 
Ora, . se n cumnt•a Qnt.en,lcr, como ctt (Jiltnndo, quo 
mio õ o caso ngom du so oniot\ur ~ pt'is~o, [~ cu.muru. 
votunclo esta conclusiio do pm·c1:ot• nos tor1ilos om 

· quo osLú posta, .tHt·~se-hn quo tom pcrj ulgado · a 
IJU~Sttlo dn JJl'hJuo, ontondllr·~o-hu. (luo n camài'il 
tú;~im proco ou, 1liio pot·quo iuoppol'tuntuneuto fo i 
prop~l:it\\ o~tn qttest.fío, ll\tts })orquc cH .e!Hllítt qno · 

slh.\, nada de\'J ohs~ar quo. olln <lesdo j~ dó~ ida con-
l u • ~ ' ' 

prisiio devo ou niio YorifiMr·so.: cníla um funda:-se 
nos pt·incipios quo soguio. ou dofon~lcu na ons~, n~m 
do dnt tun voto tlonsct<mctoso. Dcctdnmus ~o1s esta 
quosho c.lostlojá; niio vonha .ollu Ainda diYldh·~nos, 
t.:muu·-ttos o tempo, apurtar-hos do outroa trpbn~ 
lhos a qu~ dovomos ntton<lol'. Dooidamos já so o 
dotmlndu pronnt\cindo deve ou nt\u ~ilr preso i esta 
t'ltl miuha opinhto, quo julgo a mnis cottvonionto uo 
ntHhlm • .mto ·dos no~sos tmbalhos o oonfo1·mo aos 
nos~os Pt>dtlros : n ~XC?PJRO guo se quero.proscntar 
no n.1·t. 27 dn cousbtu.tçno nu o tem · o 11\t>llot· fundn· 
moutL>. · 
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O Sn. Pn.Bsiot::NTE :-Vejo a, cnmara tíio dividida 

.sobrll tJ. manuira de proceder-s9 á vot~çào, que jtllgo 
do meu dever consultai• a. a tal respo1to. · ' 
· E éonsultada a eamara se deve votar-se em pri- • 
meiro lugar a emenda substitutiva do Sr. M:a~a~ . 
lhãe!:ó Castro ás conclusões do parocer das commts- . 
sões, a cam~a decide gue sim por 44 votos contra 

l \1o -

va~ã p_or 59 votos contra 2Q; o .parecer julga-se 
prejudicado. · . 

O Sn. PtÚ<:siD~'\TE :-Está ptej\ldictÚlo o par~C!)r . . - . . ., . . . . 

o Sl'. I>utro. Rocha (pela ordem):-y. Ex . 
.considera prejudicado o pa.recór? · . · 

O. Sn. PRESIDENTE :-Sim, senhor. 
O Sn. DuTI!.\ RocnA =-A emenda elo nobre dc

putado pela Bahia não di~ íüna palavra sobre a · 
vrisão do deputado, o ,parecer c~:mc~uc mundando.:o 
prender, c V. Ex. constdcra preJUdtcndo o 1)areccr I 
· O Sn. Pm~.SIDJ,;NTE:-Ant.Gs di\ \"Otnção cu de

clarei uc, se ·a emenda substitúti>a tosse appro~ 
, - · · · ' l s- • 

p,areccr. (Azwiados.) 
· O ·Sl'. Ma.gallutes Oo.stro (pclll ordem):
Com~ a cm.J!lda substitutiYa ~u~ oJtercci nt1o 

ergo. devemos votar sobre a prisão ; -como nã~ 
ira ta t'em cotlténtuma ~6 palavra sobre o crime do 
fnisidndc, ergo, · votaremos tRmbem sobro a fulsi-

. ' - . . · .. , ' . ... - ~ 

e.sta sóbl'ê o direito . t\ fiança, e)•go. uevomós ainda 
. votai' sobru o direito â ftançn. Com() fi.italmcntc a 

emend. a substituth·n j)SSSou, et·go; dcv~mos votnr, 
. out\'ã \"cZ, o ptu~cor das commisSõt!s quo cstá.l)i'<}· 

judiClldo. · . · · · 

O Sn. DuT~A Roi~HA :-E otgo ni'io énbndo o 
que o senhor está c.lizcndo. (Risadas.) · . . 

. DIIil'E."SA NOS KSTA.TUT03 D.\ li:SCOU .0~ MEDICL";A 

· Entra em _l• diecu.ssil? o projecto n. a deste . 
. t ,_ ' . .. ' . 

do cürso pbm-mncoutieo o alumno Pedro Jose do 
Aranjo Ps.mp\ona Córte Reul, logo qua tallhll. pago 
a segunda prcstaciio da mati"icula dnquellc anuo, o 

• - . • ' • t 

se jttsUtltmJ." que tom frequentado as respecti-;as 
nulas, na fôrma do r~gulamento em vigàr. · 
. O Sn. PAUU l''oxsKC.\ requ:tlr que esto projocto 
teulu~ uma sô diseuf'süo. · · . · 
. · Indo-.so yotar Yobro este l'oquot•imento conhece-se 

ntto hn\'or casn.. . · · · . . . 
P1·ocode..s!l 1\clletmndo, o lo\•antn~se n.sessiio. 

Sessüo . ~m t f. de Juohu 

PlU~StDENCI.\ DÓ sn. \•rsCO!IDE l>É u.u:t·E~m\'" 

Suu~tAru.o.- Expediente __. Explicaçt'lo <.ic voto.
Ordom do din -As sociedades em com.mandita. 

· J)isc1wso do S)', bm·llo de Mattti.-lt'ixtíçiio das 
(m·ças de.· tel'i"a. 1Jisrnwso.s dos ·. S1~s. lh·attclão, 
Pattlà llonscá:t e Riõei1·o de Amtrada. 

Ã' ltota. do costume; feito. . a chnnütda; achilo-so 
presentes os St·s. visconde de llnependy, Paula 
Oa.ndido, Wilkeras do M(l.ttos, Gouvca, Me:tdcs . 
da. Costa., •reix.~ira do Souzn, Oa.rn\)i\'o de Cu.tnpos1 

Henriqut)s1 Ou,nlu\., do~ ta . Fo~:i'eira, ~cm~ogo Lenl) 
. l:lretas, 'Matcolhno de B 1to, Queu·oz, ll1bon·o ~u Luz, 
Octaviano, J:h•uuq,uo, Mneodo, Pacheco Jordu.o, bu
tão du Maná,.IJutz At•aujo, ~ourlgn~s Sih_'à, l?ntra 
Ro'ohu, Pereira. da Silva, L~n~n. o ~~lva_:Sol>.~nlw, 
Saraiva; Mollo F1•an.co, A,pt1_1~1o G\umaracs, SouZt\ 
Leüo, bad\odo M:aronu, R1b01l"O duAillh•uctu, Ho1·tn, 

O Sn. 1° S&cnln'.\.luo di\ conta do seguinte 

EXPEDJE~TE 

. Umofficio d11 impcrio, 
o • h 

l hor~ a tarde, no paço da cidade, as dl!putações 
que tom de apresentar a tcspostn á fnll:1 do throno. 
-Ficou a cniunra intcirnlln.. · 

~ . 
. üecrcto. de 1$ ~o corrente, pelo qual S. ::M:. ltnjll1rial 
concede. ú. nun1. do coronel chefe · de legiao da 
guarda nati•lnal. Gabriel Gomes I ·isbon, a nensão 
an nunl do 801)$, dependendo esta graça· ela appro-<.·a• · . 
çiio do c.otpo }t)gislntiyo . ..-A' com missão do pensões 
ó ordonados. 

Un1 rt;qucrimallto do Joi'io. Apollinnrio dos Ban~ 
t?s, pedmdo sor provid<:. em um dos lugares de eon-

. tmuo desta cnmnra.~A' mesa. • 
Lê·stJ a seguinte 

· · « Para quo SI) 1weenchüo os.lugares vagos do con~ 
tiimos côulo couvém ao · .reguhw seryiço da casa, 

Que \ho pllrcco no caso de merecer a nppto,·nçã~ 
desta nugn .;ta c::unam. . . . 

(( ~iio providos nos lugar~ do continttC.s que so 
achito vagos, com os ,·cnctmcntos m1:ucndos, os 
s:.Jguint.,s indi\·iduos. : Jo~é I::'ranCisco Xavier de 
Castro Juuiol', Jnsó Joaquim do Souza e Carlos 
Domingos do S•)UZn Caldas.. · . 
. .. « }>aço da c amara dos doputadós, o tu 1l de .Junho 
de . t851.~Visco·l"tdc tfe Bacpem~~. lll'O~idento . .:.....Joao 
lV-illwHs de Mattos~ 2o soc~:otn.rlo.-:lf'~·ctncisco Soa~ 

. res BchW>'dtJS di! aottv"'a· Ô0 secretario.- Fi·an
cisco M.mdes da Costa Oo,-,•êa, · io süC":reta.do. )> 

Ficon adiada por pedir n. pnlavra o St·. Siqtteirtl 
Qnuiroz. .· · 

O Sa. Pni.:sm~N'l'E nomba no Sr. Ümfl ptn•a sub- · 
stituir ao 81'. Bt•ot-Jro na commissiio qnO tbnl de 
ir apl'esontu to voto do grn.l,ln~ a S. M. l,rnpol'ial. · 

O SR~ BI!:LtSAm•> nrtici )a t'lcbar .. so illcommo-
(lado, o por 1s.;o Jiito p o éOmpnmcot·. 
· o Sr. 1\t<' Ho Fl'n.n.co (pe\a ordom):- No 

artigo que hojr1 publicn. o Jornal. do Oommc.J•cio 
rclntiYamonto it ,·otnçiio que hontom t.c\'O lugar 
nesta cnmnrn. sobt·o o procosso do u1h do seus 
montbl.'OB declm·ão-se .os nólllOS uaq_u.elles que VO· ' 
tútào pró e colÜl"a o. cmendn oflerectda . ao parecer 
dus ill\\sh•os connnissõos reuni las, o no numero 
dos que ''ob\rno contm ossn emenda acha-so in· 
oltlido o tt\ott n.omo. ·· ·. · · . 

Ot·il, como dtt ni.io tomei pn r tc Ull discussiio 
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inteiram e 

o Si·. c()nics · xut.>otro: - Petli n pala
. vral?nra. requerer n V.· Ex. qüohnja ~e m,an<.lar 
. consr.gnur .rm. neta quo ~t-ote~to c<?utra :11Hnçuo qt!o 
se po lc. ümr da t>Ublicnçuo fetta no Jor1,al cw 

. Çommcrcio do hoj~; istt.) é, que ê\\ votei contm a 
emenda pot• m\o qu~:rcr qnc o proeel;so coútinunsse; 
<JUCl'ó, Sl'. p\'csidlmle, que se consigno )lll. nctn do 
hoje t!UD votei coutrn a Clllt:mda. sim,. ml\s }>Orquo 
tinha de v~tm· lh!lo parecet• dn:; co1umissõcs, isto ó, 
foi miuhn intenção que Nn ·todo o caso se mttnLhtsso 

. . . - - " ~ .. . . 

·. U~ Sn. D!!:l'U'l'Ano:- Não·hoU\"ú unnuimiuÍ.l.<ll!. · 

O Sn. Connf:.\. nA~ N.~::\·Es: -Cndn . . mn <los jornacs 
l1iZ o qtto quer; que nos importa comi~to? ·· · · · 

O ~n. Brtu~QuE d~z ·qu~ pela inesniO. razão que 
ncnb<lO de dar alguns Srs. depu.tntlo!3, declara; pura 
tornu1' hem .saliento sua intenção, ue votou· contra. 
a Ciltent.hl subst.ituti v a r· · 
C U~o.~S < Ó· .pCI.t'GCCr .das commíssôes, que tmnbem . 

I JI nc1;mo quo o processo continuasse. : .. 
. li o sn •. · D~.:·rnA . Roou, ncompnnlHmdo nos nobres 
_ <l~putn.dos qt~G o p~eee~Mt•ãn, dii que n stm dcclnm-

. 1 çao ~e YOtú c : - . \· olcl (~ontra a ememtn, pot·que · 
• . ucscJnya votar pcll)p~u;cccr em, todas tl3 s~ns ptU'tcs. 

O $n. Jhmmw t..>.\ Luz . uccl.arn. üunbcm que vo
lott conl.t'lt n cnhmda, · porquê ' 'óhwa a favor do 
par•)Cel' em tódns as suR.s p·arte$. · · 

. . . 

PlU~lGIRA PARTE DA ORDE:\1 DO DIA . 

AS .~ocmi>ADt.:s g)l co:.t~L\.~:OiT.\ 

f'imtinúa n discnssiit) . do nt't. 1o do proj0cto n. 9 
-~ , · ' c '\ • • • • . . • 

. ' I l • 

. O ~n. Go"ir:::> Rnmmo: ·-O pl\bÜl\o <lú Rio· de 
. J 1\neu·o a • nll\1' ... • 
r()S, emflm. toda.; ns pessoas quo tem ncompanhndo .· Ol'Gan,is,cil' \\liU\ socicdndu blinenria debaixo d~stc 
a di~cussiio dest.a matcrin1 CO!Jl'(H'úhondom perféita- pnn~p10, c V. Ex. sabe, a enmnrn. . toda conhece a 
tucntc que tl{luellcs que vot:mm çontrn n omond1l · 1~\·g~ di~cttss,·\o n. quo de\\ lugnr este sttcccsso; no 

·. foi porc1uo i.it\hão de v11t.nr pelo parecer dns com- 1 senuuo largo llebatc c muito cscl:n·ccido stS t\·avou 
tnissõt:ls; ·mns fúrn dl\ côrt~, as pc:-:sons quo não t•\m . sohl'c cst.n. mat01'in, a imprensa dilnin tln córlo o. . 

. 
ncompunl~n.do; a tliscussiio; q\tO niio. so.bm~l uns cir~ descm·oh·cu em todas ns suns pnrtl's; :PnréciR-me 
cu.nl:-;Umc1M1 1st~ c, que hn com cffe~to a Jl\~~R\' um quo com totln 't!ssa discussão não haveria mais 
.(mmo ren\, ~nlllc.J•mlemonto prt>Vn<\.), qno llllo .pódo duvida Mbrna ronvcnicncin; pelo menos, da cxis-
emthn scr.contcstndó; plldcm, Sr. p:·csidcnl~. suppõr ·· knci.a dns ~ol!icd.adcs t•m conutu\n(lita. por acçõos; 
<lUO utn grupo do doputndos, em cujo ~uunc1·o mo o go\;Ol'uo impúi·inl, P'H'tim, tm(~ndett mn sun so.· 
acho; votou pnt·a.. que o pl'óccsso UIOlTcsso, pal'a qw) . hctlorin qho o codigo commcrcinl nüo · pt!rmittin 
nfio rosso .M senado. · · . ··. . · divisriQ do fundo . capital dt~ssns sociedades por 
.. Ora, é contl'a isto quo protesto i tleclnro •1ue. vot·>i · ncções; o nssiur o d.cct·ctou. . · . · . . 

contra a emenda, porque quel'in vothr ~elo pnroccr Nito sou teimoso; cstoti soinp1-.1 p1·ompto n mo~ 
<las connnissõcs, ts to ê, ftn minlm opimi\o tlUC em ·tliflcl\.1' n minha opinit'lo;· à altümt-a niesmo com~ 
todo o caso o processo fosse ao s enado . .. plü!amento dostlc . quo .veJo com bo.ns ~razões dos~ 
u~ Sx~. DI;PUT .t,.DO: - .Estn ó n opinião go\·aL . tl'tlldos os elementos dn. tmnha CQl\\' lCt:llO; na ques- . 

tiio V'tWtont{', pO!'Óili, d evo ttizCl' que as l'l\7.Õcs nprc~ 
o Sn. Ptt~~tbt::XTE : - Pam se fazer c~sa dcdnra- sentndns de quo o codig;> uiio .}>ormHtia dividn· o . 

· eiio Ul\ acta. é noccssad•:~ quo ella Vt•tllm por es •· a..p.i-tnl das soeieâades ent eommanditft por nec;.ões 
)>to: mas devo obsot'\'U.\' no Sr. deputado qtte con- mio chegtil'iio n convencot•-mC, MR.s o governo 
l'l1rmo no l'cgimcnto não pôde a · declarnç.fio set na. sesst'\o dó R.tmo pnssado communicou no corpo 
motivada. · · · log!slnt.ivo o a~to ft'tlU~ m e· rctlt·o; o :: :-oa.·po logis-

0 Su.. ·BnB·rl.s reclama cotltt'a a omissito do sou . lutJVó o sancctOnou, .vtsto que ncnhU111a t'eclama
nómo no. public!lçlio quo o Jol'H(il fn:;; dnqnetles qno · çfio fúz sobro a mR.teria desto dec1'cto: po.ra mim 
-..·otãrüo quer pl'Ó quer r.ontru o. o1uont111, 0 llcchtru. pois n subr!dorin das ~nmn1;ns snn~cionnndo o.Jlun~ 
que achaü~O·so .P\'Csente {L voto.\~iio dott 0 se\t voto á · scuncnto do governo collocou~n1o na necesst nde 
fitVol.' da cmt:mda. · do ucQito.l-ó sem mut·mut·nr. · . · · 

o Slt. PAcm:c~) Jount•> ruz igual 1·~clnmaçüo; ttim- · 'ro.t ora ilOróm., St•. ptesident~ , cth ú1cu os\1irito, 
bom votou p ola ümel1da; . · . · . . n convicçiio do quo o principio quo .so debnüo. ero. · 

. lln() sú 1ll1lll com·enioncin., mas uma nQcossidnlle 
ó ~~~. l)tn·:l':r 'll~~·ti-::- O que ,•om no Jo1·ual nuo. pnnt o dnscnvolvhncnto do espil'ito do nssocinçii.o 

. é puhlicn,;üo oO\cinl. (Apoiados.} no l.tnlz1 qué nità dcb:.d de eontinnnl' n fazer meus · 
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csfor;;os .pai'n que css!:' espírito fúSSl) nlH'csontndo 
em fó•·ma do lei. , 

Ju ,·ê, l'>C?rtauto, n. cnmarn (ittc o ptojcc~o contém 
u.\t\tl. matl)na a rc~pe\to da qua\ C\\ tmhn s1do causa, 
bêm quo) innoccnto, do ver nltorr.dá a ptatica j{\ ·('s· 
tabolucida. Ntio pcidia deixar do chnrnar esse n'o· 
Jec o a tnm n. a :nçao. 'n em YI Impugna o o 
projccto pelo nobre deputado pelo Cenrit, e as rn.
zõé~ quo nprMonti)U S. Ex. rosumom~so no scguintt-: 
quo ocodigoinhibe . à~ ~ociüdndes em commaml!tn 

1 "lSit , C Ot • .._. · • · 

üliLtn o pdncit>io dn responsabilidade limitada.: 
íu\}mgtm porém t\ diyi-siio .do cápitat m-n nc~:õ.;s; 
susb~IÜI.\ a convonicncin da intm-v.mçtio do g,Norno 
nn. or~n.nisnçilo das sociedades ~ommauditar1ns pelo 
prmc1p1o do que o governo c o . tutor de todos o;; 
alt.>s iittores.;;es dá sociedade. 

Quanto· (Í.. primeira pattc, S•·. pt·Dsideub; jil de
. clnrlli qu·.! acdtnnt n int :rprelu(;iio stul.Ccionndri 

. pelo <TO\"crno •. Qunnto n seg.lLnU!t pm·tc, o nobre de
. puttttlo 5\tStcntou qu::l ns socwdndcs mn .comnum:
di\.n nii.o podem divitlir ~ seu. capitnl em ncções, 

. ' , ' ... ~. 
nobre clo•putntlo \'i o nesta divisiio pongo, vio o. ugio· 
tag~:>m, v to à· fraudo; são ·l'stus os fundnmcnt,Js eln 
qilC baseou a s~t:l argmncntaçiio. 'rratard })rim~i-

•. ..... o •. . 

. Senh~rc:;, qual e ? perigo que CllYol\·e n .ui\'i!;ão 
do cntntnl das !NCtcdndcs ·. em commumhtn J>tn· 
ncçõcs 'l N:\o possLI, nn rl)alitlndt', pcl·ceber mmtlo 

.. . • &. . .• • 

o,· . 
. O SR. · B.\NllÉlllA. m: M~;u,o:-Então as socii:'dn

des nnonyma.~ dc\·h\o tnmbúl\\ ucp~nucl' dn acç:i.o do 
govci·no. 

O Sn. IhnXo IH: MAu.\ :-O pci'Ígo que podel'in 
havet· nns sodedndes em comnutndlttl tüio c:;tt\ nn 
divisi'io do s u ênpitt\lom ncçôt!s. O quo sign.ficn 
cs~n d ivis:'io 'l . · · · 

O codigo cotnmorcinluo t\rt. 311 cstnb~lcco o prin~ 
cipio dns sociüdnucs conunan•litnriu~; no nrt. :n2 
diz ~u! pm:a essas Sl~_ciednd~s niio v f,~c63snrio qilo 

., • 1 ' ' 

projccto quo Se ~liscntê mui ncerladatnentc .previ• 
tlonc1a n este rcsp::ito. N:lo v.:jo, poi:::, em que a di
Yisi'io do capital em ncqõcs pos~n influir dircct.a ou 
mesm.o indíroctamcinte no pl'!ncipio da 'res ponsabi~ 
lidade commundit.aria. . · · · . . 

Sab is cnh e;· . n n: d' · fi 
acçõcshlteressn, e inter0ssa. vivamente~ .K ao .paiz. 
O çnpitul n;~~im · topr~sentado por. nn~ Htu~o trans
fcnvelllnbditn o soc1o cornmmH!Itarw, no cnso de 

. n nrcce·t·em novas em rezas em < uc ll1e convenh 
interessar-se a npre~cntat'·<>ó com esse titulo n qunl
q:ter estabelecimento bancnrio o haver t\ impolottin
cm das suas uct,~ões, ou l>l\l'l~ dellns, para entt·ar' 
nes~us novas ~mpreza~. 

O Sn. BANngm,\ DI:: ~·[!,:Lt.o :- Sü ó uma vnnta
gouJ, dev~se estnbclect:r tainbcm o mesmo para as . 
socwdàdes nnonymas. . 

O SH. U.u::\o m: 1\Lu;.\.:-: Esta estltbclccido; 
E', senhores, n. ngutt colloc.uda em certa itltura, 

esta ugun toca um moinho; por~m mai;; nboh.o 
~:x,ístc. um: outto moínho, pot·quo razão so hn de 

, • , <> e 1 ~ cn · o pn-
nJCir,l. momho '"'"' tnmht!m tocar o outto, t1\ fnzer 
fntetificnr essa industrin? . . 

Não vejo <Jujocção t·nzonval, muito principal-
ma~ j qna 1 o · m o::; 1 nceiBl lll ,~s ltnpot nu l~s. a 
satu;~u~cl·, qu:mdo n~):> ~umprc tlesenvolv~l' c nnitnt\r 
o espmlo de ussoc1nt;uo em totlns ns suas bases. 
(illaoittdos .) . · . . · 

. rgumcil óu o nobhl deput:ldo com n ngiotagnm. 
St!nhüt'es, l!sto nrgtuncnlo tem forçn . nnicnmcnto 

. npp mmte: c se so quizor dnt-lhc n lntitu.to it que 
chegou. o nobre deputado, onti\o .t\ conscqnel\cia 
sçria que niio se <levia orgnnisnr ni~nlmmn socic· 
dmle por ncções. lsso sem dl\vidn ü ir luuito nlt.im. 

A. ·ngi~>tngcn~, senhot'?s• . como todos os outros 
pen~mmrmtos, o suscopfl,·cl de gt·:mdes nbusos, c 
etn yct·dade :t lcgishçi\o do todo!:! os pnízcs cultoll 
tem l?rocurndo col·ri~i~ os se~\s vicios :. mns, scnbo·. 
rl's •. ~ nb-::olnt;unente 1mp~s~tvcl ncnhnr com ellos. 

N • 

1p1c existl'm no nil)rcndo; qul'tlqucr <IUC osth·t:l' na 
pos;;e de tituios qtlo t~m circulnçilo cstt't sujeito aos 
mnlcs dn. n iotttg~m: ô uma condiçtto desses titulos . ( . ' ' 

qunnt:n. ccrtn qnu o Ctldigo commcrc:nl. cxt~p qttD 0 SR. B.\.NUEmA UE ulli:Lt.o: ....... Julguei tlUO n dis· 
stjâ dcclstuJn no registi·o do eomJÚ..!l'cio, ü n ·io os po:>.içlto do pro~octo tinhu p<Jr tim rou•odh\1· o iticon-
nomús dos soei os, est('jt1 ropl't>Sctttatl:t p:n• nu i ti· •vonicntc dn ag10tngem, 0 untiio JemousLrci que 0 tulo? OnJ.o ~stt\. o p .n·igo d:•sta C1.Htdi<;uo? Poucrin .

1 

.. 1lõ.O cont;ugnia. · .. 
· ba\·or perigo, ni\o na divisíio dü cnpit:tl p1w acçõ JS, 
mM }\1\ d · slrihui.~,;í\o l _lOS3l\S 1\ét;Õn~. Sl) o fnntlo nfio . o Sll. BAnÃo l>i·: MAnA:- Pórtlúc-mo ó noht·c 
CStiV.:S:iO l'11Ü\iSudo; poLlOt'h\ hi\W!l' rol•igo p~l'R br-. dO{lllbdo; O 'pt·ojt}dO tHiO tem pm• lilll prohilJh· . i\ 
cciros quo t.ondo dú cmltl'i,tnr com nmu c::ompnúhia I ngiotl\gem, o sim ganmth· ns pessoas · qut~ fizel'cm 
assim otgnnisa la por nwio do ncçõ<Js, ruio existindo h':tn:;ucc·ões com ns t;•.lciedndos commanditnrie.s. 
o Cllpilnl t·ecolbido~ l)Otlt.!riiiu cottfitu• . o~ seus di- . i\h5 m~slno por eslt~ ln.tto o l\obru <loputl\dtl n\i.o 
uhdt·os, c ailsn compluthin nuo sutisfazHr O!:l ~Pus 

1 

pódo rontushw qnn l\1111\ ncçãoqno roprosénht uin 
compt·utnlssos; pot·üm n di\'isuo do t~Oll capital em capihl fc.wtc ost.:i niio sujcitn uos iltConvonionto~ da 
ac~i.'ics, nn t•cnlidrulo nndn iníll\llllll qut>sh\o. ugwtagütn corno n nc~ão qu~ . répruscnh um cnpitnl 

o }H'üjocto quo su disettte, 11\lll ncel'tactmncnb ('~- I· HIOIIOt', .Nttqtte~lc c:tso .o :i~IOtn tem do llcscmllJols~r 
tabdoc:J. quo .u socit•dt~h~ t•m t~~mmttn!Hlu nn«i J?OSsn um cnpttnlmntol·pnt'tt poder mcttar-sc ncss:t. cspc-
transf :l'H' 1\S S\\1\S U\!~.\.l~S ~~1\t\0 Uüp,\\S ÜO n •nhs;tt\() ett\n«}UO, O pcH'Ü\\ÜO isso .lho (\ muis difiicil du qUU 
n1otndo do Si)\t cnpilnl. Aqui l'St{~ umn ~.tnrantia 1\l'slt~ utro caso em q no ú menor o capital quo tem 
pai·n o pttlllic.o, ~cnlwl'(;s: . nt}Ui t•sU\ tllllá gMnr~in elo despondtH' Assim n disposiçao do art. lo rlif-
paru os tot'Cü ll\IS quo tn·erc•tll do fttZ\ll' h'tl.u,;nc«;oús ticulh ~t\lll}ll'e um pouco íl. m~~.\\o dll ngiotngom.; 
com essa socicda.tlc. porém ntlo ü po~.;h•cl (•fnhnrn~nl-n do it)do. 

Dopois do socio commttnltítnl'ÍO t t•t· entrado mn O Sn. B.ümsri~.\ l'F: M1~:r.r;o :-:- B11rn0s tN'cciros o . 
capital c0m ttmu qnnnlintt\O fúrto co1no ó n d11 me- }Wojocto ni1ót'lligmNÜn ü g;H'ttnliu. 
tado tlo vtllOl' dn. s t\11 ncçuo, jt\ n·lo lho convém do 0 Sn; BAtti\o n~ l\1,\ll,\ :-Argumentou niri.dn 0 fót·r~ut ulf{,u:n~a nbnúdonar ? dil'oi.h~ qui) tmn n t'SSL' nobt'O ul.lputndo com. t\ fmude. S\'. P.l'O!:;idonto, pnra. . 
ca. plbtl, JU o umn gnt·azlt1a ~uliicWiltt} pnm 11. l'.n- f .1 • • • t 1 · tradn l11l totálidndc do :valor tltls ucçõcs qtu111do ü:to ü t•nuuo, quo ll UUl Ct'IH\O • OXl8 um as o1s pémacs. 
seja l'OCh\lllüdo. . . . (A.1loiados.) Porttlnlo esto mwnuuntn nt1o dovo ticr 
· O · nnic~> pl)t·igo tlUO ou_ vitt mts soc~t)dn,dcs. em h·~w.id<.\ O. con~td~\')l.çi\q da '-'·fi.\lt\, n ~.\'h\\() '' ~~\l\}lTI"l 
oomuHinthtl\ l'\'O. quo ntl ncçous fossem lhstl'lbttt.dus crnno, f.' deYo. sct• ~umdt) polml luis dn }>nlz; n pos-
·por . no::.son~ monos tlOtH}lotcut.os, quo d. úJlL)i.~, 1101.. sillili(f!uto dn fmttt c, pois, tu\o pólio sct'\'lr Jo Liisn 

t' • • J }Hll'it umit ttrgmneul.ttl)t10 sth·1n. qualqttol' Cll'l.ltlllldhUICln, d()lX!lSS0\1\ t10 Íll.:.ICt' !lS üt\· 
trndns do . YlllOI' n qü.n úSI.nvfío. obl'i~mlns, qnando . o .Sü. nx: .. ;n l!:ü~,\. h~ 1\b~t.l.t): .,._ Porquu Sil ~lllio 
isto fosso exigido .pülo l'Otlpoctrro gtmmtu; '·Itas o nutol·i~a ~i\o no goYl'rno paru ns socitlthull'S mwny-
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mas? V~ Ex. não vó que ~si:;im .se confunde uma· 
socicda.tlo com outra'! 
· O Sn. Bt.nÃ-o nB M.wt..:- Nuu acompanho ao no

bre <leputado no sett pensn.tncnto. . ·· . ·. 
· As socie.dacles nnonymas., sonhor~s, são for~mdas 

• :> • I C . S, 
vastos, projectos em que illtet·cssa grandumcnte o 
pa.iz; a:> sociedades commnntlit.arias sào para as 
pequenas industrias. 

O Sn. BA~DEÜU DE . . l\IcuJo:- Podem chogn.r 
tambeni. t'l.s graudcs em prezas,. não ha obstncrtlo 
algmn. . · . · ·· . . 

O Sn. R\RÃo DE 1\Lmt:-Não se ncgn quo possãó 
.c negar 1\.s gramlcs en•Pr?zas;. n1as .note o 11obl·c 
deputado que neste cas•• JR essas soczcdndes repou
são em umptiitcipio et~it;tent~mente moral, r~p<;JUsàó 
na confi:mça quo possa msptrar a ~ll!\ admlmstra-
\;fio, nns pi'O\'M que tenha aado de si nas praçus em 
que funceiona, em tt\es circumsta.ncias sim~ essas 
socicd::ules oderàõ atti!tgir 2t. pos~çào a 9u~ 0. nobre 

. . 
projecto; entendo <tUO rclatimmento n estas niió 
~onvém n intervençao do governo. O go,·crno, como 
.bem.dís:ae o nobte d~putado, é sem duvida o utor 
dos gran•les interesses dn sociedade; mas não de,•o 
descer á pequena cscnln do.s operações indtlStrincs. 
(Apoiados.} .· · 
. Eu sou intoirnniente opposto a cssn intervenção 

do governo ~uc SI) procur~ estube!ccer em tod~s 9s 
pequenos obJectos do pntz. (Apotaclos.) I,;to e um 

. gt·~udc tlflnl, até mesmo para n cstn.biljdadedo pro
pno governo. Vêdo, senhores, n ~ilr."~rcncn quo 

'e. • • I ' 1 •• ' .. '. ' ' ' • 

ü~ercn da sua est.nbiliunde. ' 
Nl\ França, como o. governo .gO\Cl'lln ·muito, como 

a sua ncçlio se estendo nos mais pequenos intürús.-;es 
• • . t .• • 

t o . 

clamar cont.rn. ello; nlli ó o go,·m·no culpndo do quo 
so faz e elo que so nilo faz. Entt·ct.nnto nn [nglntcrra, 
eumo o {tllvet'lio govurna pur alto, eomo a sua nc~ii.o 
não ó conhecida nos dol.nlhes, como uuo int1!nên1 
nos. pequenos olljoctos, nilo so dá csso inconve~ 

. uiontc, não ~o clama tanto contm . alle ; lm :mitis 
t!:>tu.bilidado. 

O Sn. D.o\smmu m~ . :\fm.t.o:- 'Mn!J lri o pnrln~ 
mcttto entrá na couccssii.o dtts socicdndes o.uonymns. 

o Sn. n.mÃo DE ~L\o.t :- o riobro d()}ll\tn.uo ostt\. 
nl~um tanto ongl\rlnuo; csSá legislação foi .alH•liJn, 
hOJC (J~is.tc unltl outra llllti~ lilwa·alt}lle rego tJsto 
ponto. Ila utlln lei de li'cvcrei\'o deste nnno, i.ii~nomlo · 
quo <],tU1.1tdO nlgtms in<lividuos so qnoirào rounir em 
üumet·o nulior âo .seis, vnra fot·nut.rem tuno.sociodàdo . 
nnonym[l ou do qnn.lc1uot· formtt (\ebn.ixo do prillci
pio tlo resp•msnbilidndc limitn.da, o ~ossuo fazer 
registt·anrlo no tl'ibunn.l compotclltfl . a.~ co•ulições 

.. • :'t • • •• 

divithr o seu cnpit.:.t.l por neçuc~~ nii:o sendo, poréni, 
menot· do 20,000 libras ó c~pital social. Não esta-: 
'Lilleco pô a do quRlillado nlgnma. · 

Noto-se, sort110I'O.il, a legislnc~uo inglezn foi, . po1' 
asshri ilizcr;,muito l'cstrictn JJ'.ll: esLI) .lac.lo. O privi
legio concethdo no b!mco d,oJ.nglnterra et'n. um cm
hai·nço const.anto: podo restsht' por tnmto tumpo a 
um coxmtwrcio tiro poderoso como ó o inglez pi.u·n . 
n.lcun\iílr n. libei."clüde nostn ponto, A opiniuo nlli 
trlumphn. sempro, foi culn11<1o no espírito pnbhco, 
mns finn1mcmto n.ppüt·ocott n. lei (lo nnno pas:;l\.uo, 
:modiHtmdfl ninda . om sentido mais .libCJrnl poln 
omendn. do l"ovot•eiro desta o.nno. · · 

Dic;s<! ·o nobt·o · dopntl\do (!m sott discurso tmut 

verdade: isto~. que .o unicomoio do impeclir efficaz
mente á agiotagem. é vedar n orgunisação das 
sociedades... . . · 

O Sn. BA.NI>Etn.\ DE . MELLO: - Não podia dizer 
nnnca isso; o que eu não quero ó a.u nnentar os 

c' • .. · gt agem •.•. , · 

o . SR BARÃO DE MAu.t:- Se o nobre dcputlldó 
não p<}rsiste neste pensamento, cu não continun'l:~i. 

• 'lo • . ,• . • 

tar uma objccçiio; ellc. trata do 'sociedade; de na-
. tu reza · c~pecinl, ~o nattt.rcza hancariu; como se 
acha re<h~ido porem o art1go, com a emenda que foi· 
hontmn hda 1'1 casat dcsapiJarcccni os mais peque
nos ~scl'Up\\los t!o quem_ q\\er quo _seja que q~i
z.-.-ssc OI?pôr-sc ll formaçao dn.s sociedades ass1m 
constitmdas; O projecto estabelece em primeiro 
lugat· qnc ns socicdndcs bancarias não possàt'l existir 

· sem autoi·isaç:1o do governo, assim ·como que as 
suas acrõe!õ não. possão ser transfcritlas sem o 
sou fundo capital . estar realisado. 

~ , '. . ' ., , . ... .. .. " 
m't; !!o do projcCll),'par~cc que a uiscussão ó intei
,.amcntc inutil ; choga ao cspitito <lc todos a con
\'icç:io <!~J.I}Ué 11:1? póJ~ hnycr · pcri~os. em· .socie-

. . 
respon ido aos princiljncs argumentos apresenta-
dos. p.Jio nobl'o deputado pelo· Ccan\. · 

· ·Aqui tnnninnria o muu discui.·so, ni'io dcst>jando . ' .. . . ... .... 
.. , ' ) f.- -

sejo de faze1~ nJ::tnmas considtwações sobra alguns 
topléOS do Ulll UÍSCUrSO \JI'Ofcrido no . senado ora;. 
zildt·o iJOt' .· uma das · Ilrlméiras 1totabilidndes · do 
priiz, o quo não deixa do tct· t·claçào com a Inato
ria que discutimos. Pergunto a V. Ex., Sr. prc~ 
eidento s>J mo ser(~ i>cruuttido... · 
Voz~s =~l>odt!, pbde. · 

O Sn. B.\I:Ão DE .MAu.t :-Parece quo tratn.n•lo-so 
de umu. cspecio do sociedade. commerctnl, a mataria 
tem conncxiio. {al>Oifldosj ~;:>ot· is~o se 1~10 permUta 

:\ '1• . 

· Sr. pro:;idontc, en concordo poríé{tamclltc côin 
os pl'itic\pio~ en,mcia\lo:; po\o i\lustrado financeiro 

.·~ rptc!ll lllC r~fii'O ; existo .Ol'éUl, S~< pre~idente~ 
. . , 

princípios, inàs na npplicação dollcs; concordo 
com a qun:>i totalidndo dos argumoutos do Hhtstre 
~onndor ; eontóm porém o discmso a quu me rcfit·o 
dous ponto~ sobre qut~ tcúiho de fazer objocções. 
o quu farei nniurnlmonto com o tm\ior. ncnnhn-. 
mentô, pr>t'I}Uú t·cconhcço n.. snpm·ioridntlo do il~ 
l~tskndo scz}n.da:-.iL IJ.Ucm mo r~flro; pol.·êm, Sr.pre
!:ndcntc, n. matc:t·tn mtorossn vtvnmcutc, o cutc.udo 

· 'lHO f4lgltn\i topicos do discurso do nobre sonndot• 
l>Üo dcvciJ\ concorro1' s~.>l\1 contostnçllo pot' parto 
dnquollcs quo .tvtl\uo interesso nesta qnostão. · 

Os <lott:-1 pontos n que me l;Ofil'O, s~-. pl'osidcnte. 
~fio, om . pl'imcil'o lugar, a . idéa do quo n taxa. 
dos juros aclttahuonto estabelecida pelo. banco do · 
Brn.zil ó conveniente; o segundo é a npi:ecio.çtio qu~ 
se for. do>: recursos dó pa.iz. · .· . · 

Sustentou o nobre sc~n.dôi.· qttc o bnnco elo Brazil 
c:onservf!ondo n attn. ~os JUros n.compo.nh.nva o que 
n l'CSpCJto OCCOl'l'O :na Fn~u_~~n. e . ua ln rlntena; .. . 
patati.vos do decrescimento dos n\etMs dos bancos 
de !tlglnterra e Ji'ro.nço., o ~l<lstc tel·t•eno compa
rativo . n.ffitmon · que o bn.nco do Brnzil obt•o.va 
húm, visto que se davão ostnosmos ellcitos entre 
11Ôl3. . 

0 Sn. PHESIDE~TE no CONS!!~tno :-So fosse su 
Mso iu'gtimonto.... · 

O St~. BAnÃo m; ~{Au,\ :-0 lliscurso 11uo S. Ex. 
foz . cot•ro im\)tOsso. S. Fx. sustentou . <1110 por 
co.mm. th\ l'Ctl\'ndo. do ouro do banco llo IItgln
tot'l'O. c França, cssos bancos foi·U:o forçndos a . 
1\\\optn.1· o o"!-::eetli~nte do elovn.r n. taxa do j\\N eomo 
meio cúl'l't'Cttvo pura impótlh· n oxportnção do mo~ 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 16/01/2015 11 :25- PÃigina 5 de 13 

.SESSÃO· EM .· .11 .· DE JUNHO· DE 1856 129 
taes~ Sr. presidenté,. é .preeiso indàgar as causas buscar . o . capital fluctuante de . que ·. preciso . para 

·. que ._houvcrfío alli e éá para apresentar ident~cos roteal·l:$ e tórnnl-as · productivas; se tenho de 
resultados ; ·se as .caüsas fossem as . mésmas; não . . havêl·.o por ·um premio elevado, · fico ·desanimado · 
h!lvia . questão: h.tJ.vio. ... ~aridade · . de ci.l:cumsto.n- nti. ~ea\ise.ção dos ptojectos ·que quero levar á 
ctas1 e os re!:l_~l~ados ~en~o <?3 mesmos;, as causas effeito, ni'i.<l tomo esses capitae~, não faço, por con-
porem entre nos for11o mtenamente dJver!;O.S. . seg~inte, rende~· as . mi.nhas ten·as. como ·podiiio e 

' · : :\ ·- , . ·. . • Q • • eus .~n eresses,. 
~oar-se .a SUB reserva meta.llica, porqu~ Q guerra perdcn4o comm1go a rlque.za pubhca; entendo,, poi~,. 
do Oriente devornva o capital fiuctuante desses que o · Juro alto estabelectdo pelo banco do Braztl 

.. paizes: por ·conseguinte ás reservas desses bancos está. acima. de um justo m~io termo, o que nã.o deve 
~~aa~ra~·-ssaws~t~e~a~taMr~.~.··a-~~~~~~Hr..~~. ~fltl~~mnrló~~~ua.Lhtnus~.~r--~~--

. guerra.. Referindo-se .a uma época anterior, S. Ex. tuiÇiio ~o banco do Brazil·a ,Pi:á.ça. obtinha. dinheiro 
apresenton ainda os mesmos argnmentos eompa· . a premtos d? . ~. a. 7 . %, . e 1sso por: largos ann?s
rativos; ·então não havia UIJÍ8. guerra, bavião OU~ QUf1ondo O p::llZ tnsbtmo e emprestou· O SéU ered1t0 
tras cnusns que · tainbem · não gu1irdão paridade . ~ UJl! grande banco d~ c~rc~ln.cão como o banco do 
alguma com as que ·se dão entre nôs; . .· · .. Brazll, dan.do-lhe o privilegiO exclusivo de serem · 

A crise de . lSi7, a que se t•efcrio, foi moti- su_as not~s .recebida:; como moeda nas estaÇões IJU-
-vada. por uma espantosa especulaçii.o de caminhos bltcltS; foJ por ventura para augmentar os onus aas 
de ferro; o.btiverlio registro provisorio 1,11'~:> com• transncções ·do seu coinmercio e industria? 
panhias anonymas com um capital superior a 600 · O principal nrgnmento do S. ];x. para justificar 
milhões de librns esterlinas; o plldamentv nuto~ essa alta do juros ·· foi que o ouro sa.bia dos cofres .. 
risou 241 milhões de librfls; somma muitns :vezes do banco, C''mo se derana Inglaterra e na FranÇa 

~-.,----.... s .... up ior · · •. poens yor S. Ex. •lesi8,nad~; mas eu Já mos· 
vô . a . carr.ara que alli · não hn receio, quando so tret que nao sendo o effetto der1vado das mesmas 
trata dos melhoramentos · mntcriaes do paiz de cnúsn.s não 6 sustenta.vcl a alta do juro entr~ nós; 
confiar muito no credito. Entr~ nós, senhores, se · orquc C$Se ouro n~o sabia do paiz, sabia ·apenas 

re .ende nd 1 · • · • • - · · • ct u • 
se quer ~tn o Vl\lor dovi•lo ao credito, nem mesmo ç~o .nas diversas pro_vincia.s d~> imperio, cor:n es~~
para reabsar vnlo1· futuro. · · . ·•. . . Cll'lhdade as q,ue se dao périOdiCamente por occastao 

. · A crise do 1847 teve ainnn uma causa excepcio· · de suLJs colheitas. Se o banco houvesse instihlido · 
· nal · n In lat~rra vio·sú obri a · · · ·· uas e!iixa~ !UiiUlS .~am. a P-resteza que convin~a 

vmte milhoe:~ de libras esterlinas em meta para nas locahdades onde .Ja ext!itlao bancos; no que nao . 
importar pão, porque a sua colheita tinha fa· · b.a.via inconveniünt.e · ál~um, por cert.on~o oecorre:-

. lbado, e cumpria-ih€) necnssariàmente alimentar r1a. o \)henomeno da retua.da dos metnes, o que só 
à sua população: entre .nós nenhum ·desses · in- · poderta. dar-se quando o cambio sobre Londres 
convenientes. se dou.. · · . descesse· nbàixo de 27, sondo então . justificaveis 

Â .guerra europ~a mesmo niio nos trouxe n.c· · q_uacsquer ru~didas que adoptusso o ·bnnco (}oBra-
nhutna dn.s calamidades quo acarrf!tou sobr(l ou- ztl para impedir quú os seus cofres fossem exhauri-. 
tros paizes; o valor dos nossos principaes artigos dos; niio tendo, porém, · o c!ltnllio descido jã.tnais, 
do- export.Uçiio não diminttio, pelo contrario au~ nem mesmo a 27. não ó crível quo bouvcssé expor- . 
gment.on: a quantidade dos generos exportados dos · tação . de metam; em pura perda do8 exportadores; 
nossos . portOs ·não . decresceu, teve nntcs algum · logo tambem não ó. ju:atificavol a alta. do juto ba· 
incremento ; ·u\ o \>is . uo tão ouco ó suston· · 
ave o nrgmnen compara 1vo r,JUC es .a . elecou .. 

o nobre senador o. quem mo . refl1·o~ . ·. . . 
Entendo para mim; Sr. pi'esidentc, que a ai~ · 

dos ·uros o. um . rande mnl · e tr nn · · 
quo csso . no ro sljnador sustentou quo o juro de niiio dt~ v. Ex. 
8 % estabelecido pelo . banco do Brazil nã.o era . Vamos no out:ro ponto. . 

. excessivo: ar, pros1dent()~ eu apenas disêordo dento. · Disso s. E:x., 0 disso muito bom,)uo ni'Ío temo!; 
opinião do nobre senador por entendar · que a. b 1 · 1 1 1 · 'd 
taxn dos descontos do banco do Bra.zil não é o . 1150 ll guma .pm·o. M cu ar os ucrós · tqU1 os ou ns 

· · · ·d · · · sobras quo poüeremÇ~i> ter cndn atmo, o pnssou a 
. JUro a praça. . . . .. f . l < t\ ' .le "ç-es , tl .... 'd -o o . o J'Ut\.1 do . bauco do Brazil, scnhoros, não ó só av.cr n gumo.s c I ::\lu. r ... o , l\ g .. t. o . Ul\ c. m-

. · Q d b d,~. metter erro medindo a riquezt\ o por consc(Jucncia 
sobro o credito dns firmns. uan o o anco . . l\ a . nroducçiio das nações pela importnncia do st-u . 
dinheiro sobre duns firlllas dt! intoiro credito: coinmercio c:del'io.r; e se isto e vcl'dnde, acci'esccn- . 
·uma, a do aceitant0, representa o cred.íto ; ~ oú.- tou S. Ex., siwue~so quo estando o movimento com-
tra, do sncndor, representa o cnpital de3so saco.- . 1 1 bl , 1 - B '1 
dor. 0 importador de vinhos, do fn'lendas ou de met·cta da ng a~crt'll em re açno no · razt ntt pro-
outra quttlquer mel'cadoria, vcüde .esses generos porçãoJ do 8,000 ptn·u 31.i0, à acc.u_mulnçilo do capital 
a prazo, e ns lcttt\S <Jtte obtem do comprador re· aevo gunrdur a mesma proporçao. · 
presontito 0 sou capital; portanto; qüantlo offet•ece Scnhotcs, niio acho sustontaYel conio t ermo de 
no . bli.nco esses w.ulos ~ aesconto, garante-os com.· cotupar~ção dn l'Íquezn pública. entro os dous pnizes 

· 't 1 · - · d't N - · o ~:;oucommctciodo expo1·tação; pnrcce-ri10quo ha . 
o seu éül>1 a ' o. nao com 0 sott .cl:e 1 o. 1~0 per- u. ma g· rando · d.itforc!l''a a .. ·precisar: o. Bt·nzil não. é . camos pots de v1stl\ que os .bancos quo so om~ _ .. 

t- t tó tfJ d 1 t' d por ora uma. naçllC,. enuncntemento commorctal 
pros .. no por ~s a, rma m a U1;) a gar~n H\ 0 · . como n Inrth\tcrrn, ó uma nnção ·quo começa; e uma· · 

---~c~rJ.e.::d;:lt:;;o~exd~o~. -.oc;.n~p~t;;.t;.nl~; .;e~sr.;e~n~d~o~n;:;;s~s:::tn~l~,;-· ~Ocaf.J ~u~rorn-ei.s~·---+--ntm.-mr·-m·tnt91Wnil:!llllrn1;e--.-nrotcola. ~fllS aceitando a . 
,ccJ o . ovo ser ml.u o mo tco em re nçno I s bnso <lo S. Ex.· cumpt•o odtwia nott'\r nu.e hn u..m 

circumstancia.s <lo llaiz. · . . . ono quo pr('cisn. snr l'octiücudo; S. Ex: titou sem · 
· O juro do 8 % do banco do Brazil importn.sus- duvida óssn bnso <.\o A mmal'io llistm·icot mns creio 
tonto.1·-so nn · praça n 9 · o a lO % pelo uso do l 'd d 
cr·eàito. PMgriitto, . eonvóm ou nito aniulD.\' 0 com· quo a nossn pt~~dtHJçiio sorin mE.Jlllor colu n · os 
xncrcio o. n imlustrill do paiz? c1·oio que nlngnom nossos I'olntoa·1os, o pCir nhl chogurin S. Ex. t\ con· 
negará a convonioneia individual o sot,inl tio <tno · chlsi'ío do <1no o:1 · 8,000 duvido osl.ar otn 1·oluçito a 
<> credito . tenha sufliciento olustílt'io; . ou poss\101 . .•1ú0 G 1\uo · .n 8()0. · · · 
P 1 · t · s propriedades que toprtJsuntt\o · Ol'o., so .lslo ó 'vérclntlo . como os rolntodos elo· 
c~;i~f,m~~s ~~fio 'tenho .cn.pita

1
l fluctunnte ·. que monsLt·üo, segue-se l!UO t~ lhffei'Cl'l~o. ~ n.nosso fnvo1' 

possa applicn.t• ao plantio dessas terras, rccon·o do O,OOO:OOON, o qup niío ú·pouco, po1s 1mporta u!ll · 
ao .credito ~ . jó. ao · credito pessoal do qno gozo, augmonto do 2ú %. ·. ·· · . · . 
e jú. ao credito que r epresentüo essas ténas; vou Goncluio .S. Ex. dizündo quo todas ou n maxhna 

. 11 . TOMO .2. 
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parte dás sobras rla r~ndnquo corrospondê ú. cnpitai 
do imperio, quo e.stimou em 9,0'10:0f)im nnnulflmento, 
sendo !lcce,.;sa~i~mente ab~orvid11. no ~ugmento 
do . cap1tai tlxrgtdo pclns tndustwls cxrstentes , 
era de receiar que as em prezas h\ pl'ojectadas não 
pudessem ser levadas tocfu.s a efl'cito, ou. que o. se" ·- , . . . . ' . 
ao cornmercio e á indust.rin rcproductora. 

Sr. presidente, parece-mo que esta tcceio do 
nobro senador não é fundado : bao mais de vinte .._ . . ... 

' -dueto nao se cle\·av<\ a unia terçO: parte do que 
actunlmente .ó, quando não havia idoa de comprar 
fundos publicos coút tençi\o. de os vender, quàndo 
ahl~a não era ~onhecidv c~te meio de ~an~ar di
ahetro, transftma-se na catxa dn amort1suçao uma 
quantia niio inferior de 3 a 4 mil contos. Note a cil
mara que ests quantia 11ra um cnpital qu.e se ia 
em.Preg~r improductivumente, que se ia empregar 
um~a~ente em proveito do intl.ivhh.to quc~nssim 
cap1lahsava. Ora, qunndo a nossa exportaçao ele~ · 

. va\"ll-se apenas a um terço do que actualmcnte é, o 
paiz tinha uma s . · ; · 
prçgar imp~od,uctivamcnte OJ_n fundos publicos, 
boJo; quo trtphcou a producçao, estaremos neste 
caso? ~ão o posso conceber. · ... 

posso colicl' er. · . · · · . . 
Creio mesmo, Sr. presidente, quo S. Ex. diminuo 

notavclmcnto ·os Mssos tccursos. Eu crtlio quo po
deria- com o ahnanuk na mito, uesignnrnominal
mtJnte WO individues residentes na. capit~l do im
})crio o provincin do Rio de Janeiro que npreseritão 
tmul. liccumttlnção ánnual niit' menor do. que essa 
quAntia quo 8. Ex. figurou ser . a .· accumulaçüo 
. totnl. · · · · 

. Orn, so .. cm~ scmelhnnto numero de indivíduos so 
pódo razoavelmente ;ca\cula.t ~xistir esll\ accutnula.-... .. . . 

I t <> 
t'!Jnpresas? E' no momllnto em quo tratamos do or-
8nnisnr fóra. do paiz :3 ou 4 compunhins uo mai()r · 
uuporLancin. · . .. 

Quou'l lct· o discurso do nob1'ó ·sótindor1 quo sem 
duVida cstti collocado em nlta csplwra M politicn e 
finnnçns do ptliz, 1\car1\ fnzétH.lo uma idcn. knUito 
inexadn das · no!;sns circumstancius, nvnliarti em 
muito pOUCO OS \\OSSOS l'CC\.lrSOS. 

Eu niio sou lJOmcm cxn~c•·ndo; mns nssúgu1•o no 
·. nobre seundor <ltte o suudlS\\Ul'~o aprcsci\ÜI. o noSHO 

pniz com recursos infiui~amouto nbnixo dnquelles 
que ro~thn~Jnte têm. IAjJOtados.) . 

PodHt\n, Sr. presidente, entrnt· cnt mnis nlgmnns 
· considcritções ~:tobrc n uHltcrw.: pot·õnl t(ludo já 
abusado demusialnmo11to da attcnt;i'io tia camnt•n 
(tWo apoiados), termino aqui docln.rt\rtdo qnti voto 
pelo pa·ojccto em discussiio• · 

ÁLÓUKS Slts. Otwuúoos: ..- Mttito bt'tn : rmdto 
bom. · 

Estn discussuo ficn udindn poln hnm. 

SEGUNDA .PAUTE DA ORDEM DÓ DIA 

J.'l~ACÃ() DAS l-'01\I~AS 1.11·! '1' 1~1\HA . .. . . . ' 

Entra em discussão il. proposta do gtW(WJlô íixan
. do ns fOl\IHS do terra. pnra o anuo íhutnceil'o de 
18iY7-l~~- . : 

Truta-se do soguinte. 
u A)·t. Lo As forçn!:l do terl.'n pn~·n o nnno finan-

ceiro do 1851 a 18[)~ constal'tÍÕ : · . . 
(( SI Lu Dos' otnciaos dos cotpos lM\'ois c de 

. . 

~uamiçfio, da rcpnrtiçãç ccclesiastica e dos córpos 
ao saude, de e:;tado-mruor- de la c da 2a classe de 
engenheiros, c do estado-maior general. · · 

« $ 2.0 Dé 18,i500 praças de pret do linha em cir
c~ttnstancia.; ordinariàs, c do ~6,000 em circumstan~ . 
c1as cxtraordít1 ·· 
· ct s; 3.oDo l,O!O praças de pret em cOlnpanhias d~ 
pe~s~~- · ·· . . 
• 11 ~.l.0 O qt\adro dos corJ;Jos arregimentados é 
. _ . _ . . ms nelas ; a n . e-

. raçao que as furÇl\S fixadas hOti\"erem do SOfftét 
em relação a essas circurnstnncias terá lugar por 
augr.nent~ ou diminuição das praças de pret aas 
comp&nluas dos mesmos corpos. l> • 

Acha-se prcs!lnte o Sr. ministro da guen-a. · 
OSr. Bran.ddo:-Vou cumprir tim dever 

pr~cioso, o paro. ,mim t~n~o J:!lfi_is difficil quanto o 
obJrcto que se lttscute o tntcuamente estranho ú. 
profi.ssiio que exe!çona sociedade; entretanto, Sr. 
prcs1dcnte, eu tena remorsos se, trntando-sc de .·- .. ' .. · . . . . 

affiictn população, mo conservasse silencio.;o; Não 1. 
deyo alçar a minha voz ao men~s para quo o PE&iz 
satba quo partilho os seus soffnmcnt?s, c quo não 

Nas clrcumstancias olu quo $c o.chavn o pniz 
nos annos anteriores, embora divergente .do mi
nisterio por cnusa da fatal dirccçiio por elle . dada 
nos né ocios .publicos, o o! o caracter cs ecial do 
sua pot: .1cn, nunca . z n n1cnor o 'J_occ.ttO n respeito 
dQ numero. do fo1·ça por clle pedida .pn.rn gnruntir 
a ortlP;n~ llt1 sociedade, P,orguo ·sempre entendi quo 
opposlctOIIlsln do boa fó nao ódc ser a · uello · uo 
nep:a. pno c ngua nos qun mguem a n o ·o esta o 
(apotados), porém. sim nqüoll'outt·o que proporcio
nando no govorno os .me_!os par~ bem govutMr, o 
preencher s\tn a\ ta· nussu.o, coraJosamente o o.ccttSI\ 
p ,!rant(l o pai~ quando ello prevnricn e abusa do 
suas funcçõos. . · 

UM Sn. Dt-:PU'rAM :-E' o verdadeiro moio. 
O Su. DnA:-inÃo: - Orn, tendÓ som pro . po11sndo 

assim, o. nchundo·mc firmo nos mesmos pt-incipios, 
· não posso comtudo deixiu· do objcctar 11a pl"CRénte 
sossuo, e nté ·do· vot.ar ctmtm a pt·oposta do gover~ 
l'.o qM pede lti,OOO homons de pra~as do pret vat•a 
ns cb·cuntst.uncins otdintl.rias, o 2t.>,OOU . pàm na 
exkaotdillllrins. 

~illl mous tH~nhOl'OS, POUE'lllOS nós nctunlrncnte 
lan~\at· sobre a nossa constornncla popnlll.çi\o osso 
tl•emundoimposto do snt1gtto ?I Podemos rnzonvol~ 
mcntt.J mdgir dclla ossu ct·uel snct·~ficio qtm nindu 
nos. tompt~s nprmtlós só .Pódu ser obtido !\ custa do 

b . . 

O Stt. ·,J.\ctl''t•Jto m~ !\b::·Wo!111iA:- Ello diz isso 
}lol·quo n sun lH'ovinciu niio tem gttrmln nucional 
dcstntmda h a mais do ~O nnllúS; · 

() Sn. -BllANDXcl: -l~st1\. cugnnndo: nfio conhooo 
a historio. do · Pornntnhnco. (Apôiados tJ 1"tJCla• 
mtiçllo.) 
Igu~wn acaso o úóbre ministro que q,u.nsi todo o 

hnpcl'io, o pUl'tioularrnonte o nodé; fot dovastado 
p~lo cholera 1 Não sabo ~ttc. n devnstaçtio continua 
1unrln et~l. nlgr.lmns pi.'O":'mclas,oque o _]lósso _povo 
tom sulln~lo tl.mu. constdonwol roducçno? I Como 
pois so nnimll n pedir csto anno o mosmo u.umol'o 
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de homens que exigia quando o paiz parecia flo~ · · vida a deptetação nomeada pm•a · ·zevar a S. M. 

o. Imperado,· a· 1;esposta âfalla do . t1wono à diri~ rescer. . . . . 
Senhores,. nttondei bem ; se · concetlerdos n.quella 

Iorçu, a vio~encia será Uma condição indeclinavel 
para preenchê l-a. Quando a const:t.tlit;iio tlcterminou 

uo .fosse ~nnuo. a lei ele fi~açiio de fot:ças, quiz q~e 

c pois sendo estas pouco lisongoims attentn ~ · 
mortandade _que t~m ·havido, é justo q~efaçamos 
urna · reducçao razouvcl, para quo não autodsomo:; 
atl'opellos e injus · · 

. algumas pl"ovincias ·ainda luta com a mol't •. . . 
·Aqui devo lembnu· á camara, Sr. presidente, que 

tivemos ti ma guerra ·no cstrângeiro, c d~pois uma 
divisão milit.nr .em Montovidéo, e que i\o entretanto 
o numero das praças do prct quo o nosso eXt!r,
cito possuía nunca excedeu a: treze mil' o tantos 
homens.... · . . 

. O Sn. · Mn;xsTnu DA .GusnnA :- E a guarda .na· 
cional.quc de~tacou.?... (Apoiados.) · 

O SH. PKRBIRA DA SILVA:- E' porque nunca 
ôde c ll t t'-

O Srt. BnANn:\o :- Essa raziio fnlla em nhono do 
quo eu acabo ele · dizer. Se . nos tempoE: ordínarios, 
em que o pniz flot·cscia, em que a nossa )OpU:lnção . ' . ·- . - . ' ' . '\ ' , 
culdndcs quusi invt!ndvcis para complctar~so o 

do 11raçns decrütado polo. lei, como nno 
lwjc, que as .cousns · mud:i.riio de. face, e 

A passar n proposta do nobre ministro, sort'L cet·tR· . 
Jnúnto mistc.1·, par!\ com_pl.et:tr nJórçll quo oU~ pcdl', 

. I'CCOJ:ft!)' 1\ VlO}ci\CH\ · O n lliJllSt!Ça, O.l'l't\UCI'tl" hi'D.ÇOS 
t\ lavoura; am.Jlmtnr o filho do pobre ngt·ic.nlt(lr ou 
dn. infeliz . viuva, o t•ssiln pi·aticnr atrocidade;; de 
todo gonct·o; mn.s l\ pnrn. isso que cu n:io clou o meu . 
voto. 

(l''orias Srs. deputados pedem a palmn·a.) 
'Vô · pois a cmnnri.L quo tenho motivo~ bem P?tl· 

dorosos para i:cputar como o.ctno.lmcuto cxccsstva 
a for ·a cuida o conse uentetntmto arn no al-a 
o. tncuos quo o . nohro ministr~> .n.ilo admit a uma 

· rrtzonvcl l'CUucçiio. · · ·· · · 
.O Sii. SIQtn·:iru. Qu~moz :""-.E' pnra disponsar-so . ,• .·· ' ' . 

O Sn. BMN oXó :-Foi clllt disponsndo. nos ntrnos 
nuteri.ot•cs? Pelo. contrario tem CU.l'l'l•gnuo com um 
posallo · ser•dco, hn. mnb do 12 nnnos... · 

O Stt .. S.\H.\l\'A :---g nio.is serviço fart\ aindn se 
·lllio so der ao governo . .l\ fot·çn quo elle podo. 
(ApQiatioi.) • ·· · 

O Su.· PAI!:S B.\lun;To :-Em 'Pcrnntnbuco não so 
tem dado i~80, n ·guarda nacional rtii;.., · tem car
regado com ·sorviço ulgum o:c.trn.ordinul'io. · 

O Sn. S.UlAlVA. :- liins na Bahin ó constante-
mente. · 

O Su. BnANúÃo :-1'Io pn\'eco u.intlu, . Sr. prési
donté, que n roducçilo dn forçn do linhn. é reclnmnda 
pot• umn otttra considernçtío, c vom n ser hn.bi
.litní' o nobto ministro dn guen·n . n fo.vorcco~· n 
imeol't.nnto e mcroccdora classe militar. 
· E' incont~strwet quo sendo menot· nquolla fotçn, 

"'. '. • • • ' f f (J' 

o otnpcs çtos oftiêino~, ~1uo na vet·~ado . ~ão t•idi
culns 1\ v1stn da cunsbn dns snbststoncms. 

Com ,,ll'c.!ito. como ô possivol quo um oJllcin.l, 
qUI) dovo pnsstu• doct:>ntomot\~01 • possn uo os~ado 
JH'llBimto vl\'Ol' com ·iOO 1'S. dtnl'tos, quo, segundo 
mo l>nroce, ó n. sua cto.po? Ie.to ó t~n~ cont1·nsonso 
quo dovo ncnliat•: pol'quo se o. mthtur dorra~n 
o sou snnguo onl ilefo~n do po.tz, osto tom obn
gaçlto do . fornocor-lho a · ~ubsistencin, c do . nõ.o . 
consa!ltir qno ollo dollnho lHllllisol'in, o seja victima. 
da fome. 

· (O Sl' .jWesi(téntu. intt:l'1'ompt:nclo o Ol'ad<W, con-

oir·se . a~ seu destino.) · .. . 
· O Sn. BnANuXo (continuando) :..;_ Assim, pois, 
ainda Iullis poi' este motivo não posso votar pela 
fixa ·ão da fór a 18 s · 
mínísti·o exige... . . . 

O Sn. Ti:T,taA:- Só para circumstancias ordi· 
nadas nós precisamos de . 26,000 homens. · 

R. R.\lo;D.\0 :....._ c ser, coího eu nuo sotl 
militar e V. Ex. é ~. (Risadas.) · ·· 

O Sn .. TiT.\RA dá um aparte que não ouvimos. 
O Sn. BRA~nÃo:-:-Desejnrci muito quo ó honrado· 

membro nos demonstre a necessidade desses :26,000 
homens em cit·cumstnncias ordinmias: 

Agorn, Sr. presidente, reclamarei a attcnção do 
nobre miuistro da guotra para. um assumpto que 
mo parece b.!m digno dos seus cuidados. 

· Frizem al&uns annos · quo appnrecou em certas 
rovincin:3 mclusive no. do Pernamb't.lco i ·, 
e creal'em·se .commli.ndantes do dostácnnicntos 

volantes para algumas comarcas; t1ssa · idóa pa
receu b()a aos .que go\'ernavão,. c foi executada 
como mediria de occnsião · entretanto ao o tem o 
tem passal o o continún a pratica de conserva-. 
rein-so em certas localidades do intcrio1· daquellas 
provincias militares . com O uuplo titUlO do COlil" 
maudantes de destacamentos volantes o dele adàs 
ou su ~ ega os essa,; oca 1 a e.c;. 

O Slt. Connli:.\ nAs NEvEs :-- E isto tem dado 
bons rcsuitados, ó uma verdade~ . 

O Sn. :Bn.\.Ni>Ão :-Nüo duvillooque disso se .tenha 
cqlhido nlguma utilidade.. . ·. 

Os Sns. Josr:: BliNTO E ouTnos:- Muita. 
O Sn. BnANDÃO :- ••• mas o que .duvido o du· 

. vido muito ó que actualmento seja mistt~r exigir 
. dos .militares. tamanho sücriftcio. 8r. presidente, 

é sem d~1yiõn um grnnllo . sncriflcio quo se impõo .. 
·.do intedor d.o nunlquorr.rovincia, o assim énvol-

vôl-o na. justiça crimit1n .- ·· _ ·· 
O Sn. Co1unh . . DAS NEVEs:- Ellos niio rocuaito. 
O Sn. BRAN) .Ao:- E' t:unbem grnrtt.li::~sima Jn

just.iça arredal-os po1· list!l modo dos tMlhores 
centros, ondo so vivo com mais commodidud~s, 

· collocnl~os em lugurüs distantes o Hhi com~er
vnl-os l\nnos (). nnnos como dctcgutlos o\1 aubdo
lcgrtdo~. 

O Sn. Josi' BI::NTO :--A rcsp~ito dollos hn com 
cfl'cito desvnntagünS. ·. · · 

O SR. 1\fnmtrno DA GuEnnA :-E tlt\ tlisciplina. 

O Su. Ht~A~ uXo :-No mou ·entender ollcs perdem 
com ·isto, . c n disciplina . do cxorvito considera· 
velmonte solft'0 (apoiados), porque ó fn.cil do vm~ · 
que ausentes dos seus bntnlllõos por mU:ito~ a1mos 
(apoiados), os miliinro.:l neccssnrimnento hiio do 
pordel' alguns dos habitos éUjo. consutvaç11o a boa 
aisciplina ()Xigc. Om, const!i.ildo-nlo quo osto abuso 
coiltinún, o quo alguns o1Jlc.ines t.'xistem quo se 

. n.chuo hn · 'L o 6 rumos fort\ do s.eus cor os feito 
C csal OS . ü S\\ C O egt~ OS, tCC l\1\10 (O . . • · "X. 

ptovulunéi[ts n o~to respeito, o o censuro mesmo 
pol' ho.vor consontido em tnt . 

O Sn . . PAE!S BA'R.m::'l'<:I':-Ellos têm prestado bons 
servi~\OS ú. sogm·au~u. inJividual. . 

· O Sn.. BaANuÃO :.:.... Ni.'io duvidarei, mns posso 
afitut~u.r qlw jít · tem lmvido muitas coinplicnçõos. 
pOl' cnus~ . dessn. pt•axo : quo • nlguns j ti. tôm sido 
processados: o na vordndo e tuna crnotdude su
'Joitar um rnilitnr que não ê logistn, que nfio 
ostl't. hn.bitun.tlo a tolhem· !i. nossa dill'usa legis
ln.l}lio1 a sotlt•or um processo ele tcsponsabilidndo 

'. 
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por não ter · preenchido ·esta . ou aqJolla fórmula 
na organisação de · qualquer . processo. · · . · 

O Sn. JosÉ BENTO:- Por esse lado n~. porque·. 
o argumento pôde ser applica.do a todos os em~ 
pregados leigos. . · · • 

R. 
porque o . , ocalidade nomc:\do 
aelegado ou subdelegado e sempre .um ho111em 
que tom alguns mbios. 

O Sn. MELLO FRANco:-Nem sempre é assim; 
conheço álguns que são muito ruins. 

o sã. BRANDÃO :-Creio que em g~ral assim devo 
1Jer, pólo mimos conheço muito~ na minha pro~ 
vincia que estão nesse . caso. E~se homem póde . 
dirigir-sé a .um advogado neste ou naqnellc lugar, 
pMe mesn10 pagar a esse advogado para . ser seu 
assessor; mas o pobre militar, cotn o mesquinho 
soldo que tent, põde por véntura tirar; delle unla 
fracçiio para ter um advogado quo o ortente? . 

O SR. FlGUEinA. DE MELLO:~ As leis exigem a 
rest tlnc1a o . e ~ga o · ou su e ll~a o . no ugnr 
em que es.ercom as suas funcçoes; portanto 
esta pratica de, del~gados e. subdelegados mJi· 
tares é uma v1ola ao da le1. . 

O SR. L~!!t1'~0 D.l. CuNHA:~ Mas no interior das 
províncias se tem reconhecido · que · essa pratica 
é umt» · nee~ssidade. · .. 

. R. R • DA. :....- ii 
eomo diz o nobre deputado pelo Pará .•• 

O $n. LEl'l"Ão nA. CUNHA:-Peço a. palavra. 
O Sn. BsJ.Nnio ;- .••. o qtte E;ei é que o governo 

devo fazer observar. a.lej e manter a disciplina 
do exe::cito. (.Apoiados.) · 

O Sn. PAES BAnnETo·:-E' o lado inconveniente, 
O 8n. Trt!.n.A. :-Nesta parte tem razão. 

. .. O Sn. BRANoÃo:-Entendo ·pois, Sr. presidente, 
que isto .ê .um grande mQl • · 

O Sn . . P .A.ES · BARRETO:- Mas pó do ser um grande 
bem para o povo. . 

O Sn. BR4N»Ão :,:-Falta-lho .a de~onst~a~ão, ao 

O Sn. Conn~A .DAS Nm•Es :-O militar offerece a 
grando V11ntagem de não tllr intorosses locaus. 

O Sn. FIOUEUtA DE MELLo:-Esso meio só pódo 
sen'lr em ca~us cxtraordinarios. 

O Su; :U!UtmXo :- ••• o portanto cumpro quo o 
Sr. ministro, mantertodor da disciplina como Ó; 
a fa~a dcsappa~·ocor. ?~rnnmbuco, }lO r, o~eruplo, 
niio ~nt•oco dtJsso cxqutstto systonu1 pohcud... · 

O Sn. · JoM BENTO:- Estú. in ui to molhar do quo 
estava, gl'aças aos commnndantcs de destacamentos 
volantes. 

O Sn. Frous:ntA tlE: Mst.t.o :~Grnças O. civiHsa
ção do pniz, ó. ri\elhor . a:dmh\h;trnçiio da justiça, 
a maiol' repressão dos crimes. 

O Sn. LEITAó nA. Gu:.;aA. :~E' uma medida que 
a 

O SR. Fxou~m.4.. DI!~ MELLO :~1\filiturise·Sé o go-
Yerno do impurio. . 

O Sn. · Du~nÃo :-So o liob1;0 deputado tem. . 
tanto amor ~\quclle systems reforino a legislação 
nessa sentido, para <l,UO só os militares possiio 
ser delegados . é subdelf:!gados no inter1or das pro
vinch:i~; porém niío so esqueça da disciplina e . 
dos inconin>odos a que. fl.ci\o sujoiíos esses prcs-
tantes sol'Yidoros do estado. . 
·O Sn.. FroUI!:IRA. nm MELLO:-- Militarisa.se o go~ 

verno do piliz. · · . . · · · 
(Htt out;•os apa,•tes). 

O Sn. PnEstof:i.i-TE :-Peço aos nobros deputa~ 
dos que t'l.íio perturbem a · ~erenida.do do orador . 
. o Sn. FIGO.EIR& DE MEr..LO ::.-Os presidentes tâm 

toroado ordinaria essa medida. . :.. . · . 
o s~ .. LEiTÃO D.\ OuNH~ :~ ~eço aos~. ministro .· 

o SR. Bn.A:NDÃO :-Se ao. trienos se flxassoum 
certo prazo para a retirada de táes coinmanclan-
tes volantes . o mal não seria . - . r . 
clles ficão annos e aniios sem serem mu ados. 
(Apoiados.} 

O Sn. Jost· BEN'l'C :-Até é filelhor; 
O. Sa. PAES· BmnETO :~De ordhiario siio mu~ 

dados. · 
. O Sn. FIGUEiaA DE . MELLo :-Mas assim esses 

lugares senio perpP-tuaJ~enta . oc~upados por mili
tares, o que é 'grando · mconvetuente, 

O Sn. BnA.N'!ÃO :-Em todo o caso eu não admitto 
o invento, tna.s ao menos quizera que o abuso 

a oss eva o o se n a o ..• 
O SR. Pu:s BARRETO :-Ordinariamente coóser· . 

vão-se ·no emprego sôn:Hmté duranto um anno: 
. .-

eonset'VàO·SO durante 3 e 4 annos. 
O Sn. BniNn!.:o :-Durante 5 e G. 

apenas sei de um. 
· O Sn. · .BnANbÃO =~ E eu sei df) dous. 
O Sn. Coan~.\. ~As NEvEs :- Um delegàJ:o de 

4 · annos . (\ muit() . nlh(). . · 
O Sn. BllANI>Io :- Oonsldoro ainda Sr. prcsi· 

d~nte, quo isto p6de servir de meio do persegui~ 
çao c~ntra mcs . e taes officiaes. pGde · em certos 
casos 1mporl~r uma deportação . .• 

O Sa. PA"Rs BA.llltRTo :~Tanto ellos niio cónsi· 
derão issu com do o r i.io -o 
.· O Sn. BttANDÃO : - Será . por venhn·a melhor 
viver no centro de · uma província 1 do que na 
rcsp~ctiva capit~!? _Quando me demonstrar isto, 

O Sn. PAE'J BARRETO:- Conforme. 
O Sn. Conn~A DAS . NEvEs:- Para . quem tem 

.mciQs. 
O · Sn. BnANo:to :-Concluo pois, · Sr. p1~osídente, 

as minh!\s obseryaçõos. sobre · este ponto, . insis· 
tindo r.om o nobre ministro pnra quo ía2n. . des
o.pparecct• esta nrH>malin, éstn viola.;iio na lei e 
da di:;cipliun do exercito, embora haja quem as 
reclamo ~omo nocessarias. Agora mo · occupnrci 
de · oub:o objecto. · · 

. Vejo na relaçiio que acompanha o mappa da. 
força do H nha. \una c ousa quo me sorprende. 'rra.
tando-,;o · uoUa do recrutamento, . ob:)Cl''lo · que, 
g,unndo algumns proviucias do impel'io dcri'io um. 
hmitadú nutnero i)o recrutas, por éxomplo, a de 
Minas 185, a . da Patahyba do norte . pelo con· 
trario deu· 259 recrutados, .e n do Ceará 400 o 
tantos I · 

O Sn; Conn~A nA.s Nsvr-:s:- Desta 'vez clln tomou 
brio. 

O. SR. BRANDÃo :-E' com oiTeito extrnordinnrio 
. q'Uó aiudu continue csto tnothodo do distribuir 
o recrutamento I . · ·· · · · 

O nubt·o minístt·o ha. dó ter obsorvndo qno 
todos ·os annoa esta questão .· é aqui .·mais ou 
menos vontilada., e eu entendo quo pura isto ha 
raz~o de sobra. Polo que mo diz respeito nunca 
me os<tuocet·ei dolla. · · · . · 

Quando so tira um homem de. uma provincia, 
o rumo do industl'in a qllO ollo so deuica sofl're 
unta perdn relativa. Ora, é bem visto que tiran· 
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do-se · do Ceará ou da . Pa.ráhybà, quê teni menor 

· população do que Minas, ·. um maior · n-'Uiílerô qe 
recrut~s, aquella perda toma propo~çoe~ 'tcon.st-
. derave1s, C eleva·sa 110'. ponto . ae . uma. lDJUShça 
revoltante, porque so. a ·constituição quP.r . qu,e o· . 
· to ecuniario.se'a re artido com i ual · 
não pôde deixar de ser miquo, .. e até barbaro, · 
que .a imposição de sangue se basêe em outros 
princípios. . . . . . · . 

A conse uencia natural deste s stema é ue 
umas provu1c1as ficaráõ sempre em. atraso, e 
outras fioresceráõ; mas bem .vê o nobre minis-

. tro que isto não està na iJidole da união. Con
sequentementa convém que S. Ex. ·.faça· acabar · 
com semelhante desigualdade, ordenando ruesmo 
a responsabilidade daquelles presidentes de pro
'Vincia que .. concorrerem par!). ella. (Apoiados.) 

Concluindo algumas .das observa9ões quo t~n!la 
a .fazer sobra . os nssumptos relattvos no m;mts~ 
tario da . guera, pois 9ue ~e outra m~ het . de 
occupar guando se .. discutir o respectivo orça· · 
mento, tunda lembrarei ·ao nobre ministro que 
proporetone aos o ctac3 que azom par tJ aguar
nição da . côrte c das capitaes .das provincias 
.'meios de terem ond~. possiio decentemente morar, 
já que não existem quarteis convenientes para 
es e m, como · . x. nao tgnora. . 

Com o ·soldo ridlculo que porc9bem esses ofil· 
ciaes, podem ellcs por venturu. ter . ~· sua custa 
uma casa. no. estado. em quo so uc~ao os alu-
g1 lS ' O t . · 
E' portan o justo .que o nobrtõ ministro. olhe para 
isto... . · · · . . . 

UM Sa. l>EJ?UTA. no:- ·En\ alg\unas provincias se 
paga casa. 

O Sn. Bl!ANt>ÃO :-Entiio estenda-se o benhficio 
a todos que estiverem no3 lugares onde · não hou
ver(lm .docentes quar~ek NiifJ ó um favor que so 
lhes faz, ó o · cumpnmento de um devor. 

Termino) Sr. ptosiden~~. 4cçlciro.ndo . que votn~ia. 
ola proposta do nobre mt01siro se. clló admst-
1sse uma emon a re uzm o o n m-.\·o a orça 

ped)da.: ma.3 cOrrtô ó Pl'Ç>Vllvol·. 9UO niio n que.lra 
acmtn.r, voto contra ella. ( Ap(Jtados.) . . 

.A deputaçiio encnrregndu do . levm• á presenca 
· d~ S: ~. o Ir:~lperador a re~post~ t\ falla do throno 

fot mtroduzt<fa no paço unpartnl com . as forma~ 
!idades ,do osiylo, e eu, corno orador do. depu
tação, h o yoto do· g('aças da camara, o S. M. 
so dignou rcspondér nos termos segui·11tes! 

I( Agradeço à camarn dos Sr.;;. deputadoso. apoio 
quo presta ao mau govori~o: cHe . continuar~ a .. 
mcrecM-o promo,·ondo o a.dtantamento da na~tlO. )) 

O Sa. PREStO&N'rE :-A tésposta. do S. M. I. é 
recebida ·com muito espacial agrado. · · 

C<lntinüll a ·discussão intoáompida da :proposta. 
fb:nndo . as forças de terrn. • 
. o s .. • Pauto. :Fonso.oa :~Admiro-me, Sr. 
pre.;;iden. te, do que o n. úbro deputado pel.t\ }))'Ovincia 
ae Pernambuco que ácaba . do ora\', ltnvondo rcco
nhocido, no começo do sen discurso, as excellontes 
qualidades que ol'niio ~· !lO~l'a~o 1~1\.rquoz ~u~ se 

. o 
guetrn., tenninásso por iHlgar-lhc \1\D voto · do con
:fla.nca, por queret· a roducçuo dn força por ülle podi~ · 
da, causnnrlo as~im um otnbai·n.ço a suatüo lotwnvol 
administrnçiio. .. . . . 

Admiro-má de que o nobro députado, que se ha. 
roo8trado 4osvelado pl·opugnador do.3 dit"oitus da 

· guarJn,nactonal; e que tanto tem clamado por. causa 
dó sorvtço exagerado que sobr~ elln pesa, ven~a ao . 
mesmo totnpo reclamar da tt·tbuna a reducçuo da 
forca de linha em circu\l'l~to.ncia::; o.rdinal'ias, des; 
lembrando-se de que, o. ser a.ttendtda a. sun ex1· 
gerida, serviço áinda maior peS!l.l' Ó. .sob.re. o .objoct.o 
de seus desvelos. Senhores, é poss1vol Cl'Cl'-stl qUe; 

se a força de .linha existente no paiz.fosse sufficien
te p.at·a. o serviço, mesmo nas cit·cllmstancias ardi• 
naria.s, hou_vesse um ministro da co~ôa capai .de 

. pou.Pal-a para. so.b~ect•trege:r de· s~rv1ço á. guarda. 

. nac1onal; e~ }lteJutzo . da lndustna do paiz? Pot 
er · 

qnez que se acha agora á frente da administração 
dos .negocios .da guerra, de tanto seria capaz 
(A.pmaáos.} ·. . .· · . 

Nesta convi ã e - · 
ex.cessívo, o num.ero~e praças ~edido para as cir
cumstanctas ordmanas do patz, e . nem mesmo 
o julgo sufficiente para dispensar. a guarda nacio-
nal de todo o serviço que so)>re ella .pesá. . 

Seria para isso necessa.rio eleyar~se a muito mais 
a fot·ça · dJ ·l!nha; . mas JJ. tt·iste c~la~idatla que 
aFaba da cah1r sobre algumas próvmctus do impe
.rlO, levando-lhe tantos milha.res de seus habitantes · 
diminuindo os jâ. escassos braços para a lavoura: 
tudo aconselha que se não leve o recrutl\mento a 
maior escalâ do que é absoluta.ntente indispensavel 

ara a rotec ·iio da ordem e d " · 
o~b. ·· ·· .. · 
Sen·lo assim niio posso acompanhar o nobre 

detmtndo !)ela província de Pernambuco com o meu 
voto n emenda uo elle se ro õ a • . 

. • u po 1 a pa a.vra. para outro fim qúo não o . de 
tcsponder n.o nobre deputado pela província do 
P~rnambuco sobt~ as Dl~ltil)licadas obsarvnçõcs que 
elle trouxe á consJderacao da casa· ontretánto 

1zor n rii.Zfló pe a qua l:VlrJO o. oplnii\() dó hon
rado deputa<fq a respeito da um nssumpto por · 
el~à. aventado; quero fallar do emprego de. omcilles 
nuhtares como âete&adqs c subdclege.dos de policia 
em nlgumas tn·ov'inctas. · 

Na província de Minas Ocra.es, que eu tebho. a 
honra .de representar nesta casa, tal facto so não 

.
tem dado: mas ó sabido que para os municipic:m 
dos sertões de Pernambuco, · ao Marm1hào e de 
outras provincio.s do norte do imporiol foriio van:
tnjosamente empregados oifici~cs mi itarea nos 
<'·ai v~ de policia, · · · . : · 
. . "· o tJ , . u c. prego o. c1aes ~ · l)tE!r· 

lnto. nos cargos de pohcta om algumaslocabdados, 
longo de produtir os incon,·onientos apontados 
Pt::lu .iHus,h"~ deputado por Pernambuco, dovo1 na 

t . t t 11 8 C EU OS • 
·· Ntià enxergo .11rnzão pela qual SUP,PÕC o nobre 
deputado uma <lffcnsa i\ discipliua mtntar,, q,uatldo 
o comm~nda.ntt3 . de um dest,acn.monto · Pllh~Jal, de 
reconhecida. pradoncia. o . cr1tortoi vai para uma 
localidade mal policiada.. ao mesmo tempo encarre--
gnào de exer<:ot· a autoridade i:!·iminnl. . · · 

Logo quo o irtdividuo presta t.oda a obcdioncia ao 
presidente da provi nela, ao cheio do . policia; ao 
comma.nda.nte do sou · corpo, nos 9eus superiores 
emfiin, o que de .seu lado so faça respeitar pelos 

. seu~ s~bordinados, mantendo em , intotr.o · v_i.gor o~ 
respect1vos ·regulamentos, aonde · estã a off-3nsa. â 
disciplina 1nilitaz~? Ora, niio havendo offunsa algu· 
ma á disciplina militar. os beneficios . quo resul• 
tão <.le accurnulat· o mesmo individuo em cortas 
locillidadl•s, os empregús da commMda.nta de poli· 
cia o nu.toritlade po1icial, são palpitantes, e taos que 
ninguem os p6de desconhocer. . . 
. V. Ex.. snbe ue ha certa~ diligencias que são 

' ' . . 
' , -

r1dadu qtte. as dect'êta não o.s vai executar. E' bem 
sabido que os passos da policia são tanto mais se-
guros . e cet:te~it•os, quanto menos nccossidade ella 
toin de fazer pnsso.t; a. muitos o sogrodo das modi
dns que tenciona empregar; à nostes casos quont 
pOdo melhor set•vir llo quo a atttol'idado, que 6 ao 
mesmo. tompo mandante da força policial? 

O Stl.. BnA~nÃà : ~E~ cont.t•n a lei. . 
· O Sn. PAULA 'FoNSEC"-: ~ Não vejo disposição al· 
. guma da lói que vá de encontro á pr,Ltica estabele~ 
cida pelos illustt•àdos preaidet tes de Pemnmbuco 
e do Maro.nh.ão. Segando o. 1·egu.lamento podom ser 
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nomeados pnrn. os catgos. de policia quaesquer ci· 
do.di\os de reconhecida. probidade e intelligeucia, 

·. excepto unicamente os :parochos, (Apoi~(los.) . 
. . Senhores, !l. verdade o que em rcrnitmbuco e no 

1\frl.l'anhiio, depois desta pratiCa, diminuiriio sens•
velmentc os crimes, estaoelcceu~sc melhor a ordem . . . .-

O Sn. PAULA Fo~sECA :-Não foi seguramente de-
vido. a ncuhumu. outra causa. . . 

· · Alé·m dtl otfcnsa quo o . nobre dcputaclo suppõe 
haver {\ disciplina militar, ainda enxerga outra.. 
ra;:·!o pnra quuniio scjão empregàdos nn policia 03 
officincs do exercito, o vem a ser a falta do habito 
de rever nutós c a necessidade de distrahirem elles 
uma parte do se~ mesquin!H> soldo pnrn pagnr 

. asses 'ores,. . e ev1 tnrcm assxm os proce:;so.s · tle 

Senhores, esta rnzfío nprcsentnda pelo honraclo 
dcputadó do Pernambuco tombem procede are~.~ 
· e1to dns otttrns classe . .; de ddtldnos1 f tw ni'io 

sen o nc H\rcts ormn o; .ém m:n o, ;;ao . o
davia cnmo quo prefel'idos pnra os empregos 
de polida, c pnl'ticulnrmente o3 mellicos, l•;m 
todas as províncias dtl impcrio, c mesmo 1Hl. 
C r(', eXlS em MUI OS lllC lCOS cmprcgstl OS llOS · 

·· c~rgos de polici~, · c muitos. outro:> cldn:liios que, 
nllo obstante nno terem nllsrtdo os bancos de 
S. t>aulo . ou Olinda, todaviá têm a ncccs,;nrin · 
inlt!llig('nCin para let· o interpretar · os r('uH~oil de 
procos~o, o que nliá:; niio é . difficil. -
. O SR. Bn.\~t>ÃO:- Niio ~ diflicil? Tenho visto 

muito bacharel fol·mmto c:>piclmr-so na formnçiio 
dos processo:!. . · · · · 

O Sn. P:~ur.A FoNs~.:cA ! -. Tnmlwm hso ó ver• 
dade ; nuts ·o qno ó ci)rto ô quo tnmucm os me- . 

• .' , ( I :\0 SU lll I t\• 
ro~. si\o etnprt•gndos · comó nutoridndes policint.~s, 
não .ob::\ln'ntc o risco do serem rcsp()ll.>a()ílisndos, 
o V. Ex . . h.a do so h~mbmr t nc cu mcsmoj:\ fui 

p . 1 'I • 

. Se o go\;m:no emprega!.. " lcincs ~em conho~ 
cimentos alguns, o hónraw .. deput,\do tol'i!~ o di
r.eito do M11suru: mns ó que o gonwllo ntmcn 
ha de empregar I?m·n tncs cnrgo.s sen:lo otnciuo:-~ 
prude.ntcs. ~ de 1llustrnç.ão, que . mio fnltüo no. · 
nos~o exercito, mesmo fora do COl'!)O de engo
nhmros. O tempo . qnd esses officlncs são . oe1m~ 
pndos no~ eltlprcgos d~ policia, longo de ofti:l ' dor 
i\ disdplina, . t~·nz o. vantn~cm dn. ml'tior prat~c~ 
parfl: o cxerctcto . da autot·Hinclc, e jHün lt ths
pensn do assessor dispendioso de que fnllot\ ·o 
nobre tleputad.:). -

O Sn. Br:.\"NnXo: - :Entuo fiquem lá 20 nnnos 1 
' O Sn. PAuLA Fo~s t:cA :-Nem tanto; mas V. Ex. 
h!J.. de ~onvi! commi~o qno o maior tel.n!'lo do excr· 
CIClO da mRlOr pl'U.tlC(\. ·. 

Uma outtn . vantagem, St'. prosidontll, · cn.xorgo 
eu em s c c~~ ·r • · • 
tacnmcntos do cortas locillidades do exercício si
'lnu~tauco .d~ a\\tot'itlad.o policial, e é oUn urua 
l na1or acttvldado llo rMrutatncnto. · 

Fullmuos n Yordndo, senhores: o ~naior obsta· 
. ~mlo <t.llo hn pa!'a o rect·utnntouto no nosso pniz ó 
o l'ccow das inirnizl1-des, ô o medo muito jnsto 
do bttCt\marte, ó o rtsco quo con.o a auto1•idndo . 
qunndo o r ecruta que . prendou ô solto pelo em• 
ponho•~ o volta no .lugal' por osso motivo, pola 
;deserçao ot~ por qunlquor otttta cansn. Esso medo 
e os~o rocow não devem oxi.;tir no offlcial mi· 
h."tnr, .,.q uo n uua se impo:t'ttu·ã. com o desgostar os 
mandoc3 do c.crtu.s localidades, convertendo os . 

vadios, por ventura seús protegidos, em excel-
lentcs soldados. · . · . · . · 

Jú. q&e entrei em assumpto de recrutamento, 
nüo posso d()ixar s~m uma pequena resposta a 
insi .:.tencia coi.n que o nobre deputado e outros 
senhorc.~ do norte; nos annos P:?cedente;;, têm 

. nifesta na distribuição .dos recrutas petas di· 
versa:; provincias <i o imperio, trazendo sempre a . 
j:\ canç~dn. mofina .da exiguidade do recrutaniento 

de Mmas · Ge1·aes. . · . ·· 
Eu. áeio que 1.1 minha pl'Ovincia, . se nch'1. snffi

ci.entemcnte .contempladrt no . quadro da distri~ 
buiçno ·vigente; c querer-se que elln dê. para o 
exercito . o lnaior m\mero de recrutas . só pelo 
facto de mnndnr a esta casa maior nnmero do 
representantes, · ó umn gmnde injustiça. O que 
prova (luc tnlvez nem o numero. que ll.1e foi fi• 
xa.io c la pudesse dni', é a grande difficuldnda 
de prccncbçr-sc · esse mesmo ·numero,· designado 
n~ qundro tln di~tribuiç!\o vigente de .recrutas, 
n!'o obstante os esforços .do· govemo do. pro-

Eu posso nllinnçar lltJ . llont'lHlo deputado que 
nenhum dos partidos politicoi!, nem o govcrnó · 
dn provincin, nem os seus repl'cscntantes, quct· 

·• •· , 11 CU!. , · CIH O 
menor intet;essc mn quo o rccruim)lcnto so nílo · 
fnt;n, Clll fJ.Uc a· provincia <lebw de pn"m· o im
posto de sangtw qti.\l propl>l'donnlmcntc lhe couber. 

.. . o. o numero 1Xn o n~lo ctn. _po 1 o ser {'rc
onchlllo, s<lgnramcntc nao tem sldo por m,.,tJvos . 
tlepondnntcs dn vontade · do govérno provir.cin.l. 

A.,;silll como pelo ministerio da guerra se dis- · · 
triiJUt) annunlmcntó o rccrntlunonto pelas diver3aS 
pro\'incins do im pct'iot segundo o~ dados · esta-

. tí:;t.ico~, ~ssi~n o pt·cstdpnto da. mit~ho. .Pt·ovincia 
tmn dtstr1btudu po1os dtvcrsos mumciplllS os. rc~ 
crntns quo elln devo dar, segundo n ponulaçiio 
o circmnst.nncins dos diversos districtos: Dirige 
t<n·minant.cs e ouorgicils rccommcndu~õos nos de• 
lwrndcis dtJ olicin · U3 or seu turno ns h·nns-
uuttcm t\o:i. suhtlelcgndos, pnra quo snUsfaçiio 

.o nunHl l'O do t•ccrut.ãs que cabo nos · di ~Lrictoa, 
ontt·ctnnlo mio se lm podido completar essa ilu~ 
mero. 

UMA Voz:.- Esh\ visto que 1i por fo.lttt do von~ 
tndc llns nntoriuades. . . 

O Sú. P.\uL.~ Fo~sEc.\: - Niio hn tnl: us au
tol'idaú<!s scmrn·e tôn\ prQcut·ndo cumprir Cl sott 
dO\'él', ·. . . 

O Sa. PAuLA. SA~Tos: -E' quo qnnsi todo$ os 
hn.bitantüs dnlli estão nas excepçõ·~s da lei. .. 

O Sn. PAur~A FONSECA : -Essa me pnreco set• a 
prhw1pal ttt?.ltO. . . · · 

O Stt. l•'Iout~mA m~ MBI.t.O :-Qttttl! hn por hi. · 
muito gnrlmpeito. . · · 

O Sn. PAULA FoN~mcA. : -- AMresco, Sr. presi
dente, qne n~ o.utot'itlndos priucipnlmont.o ns das 
inlpod.nnt(JS comutcas do norte dn. provincin. não 
têm a nccessal'in força · q\ló n.s protojn, c quo 
persigu. o~ inlli v.iduos aproveitnyeis parn. o re
crutamento (apmados), o ó pm·a oxpm· a o. hon-

• t. t. .' . ::) . ( • I 

for«)a que ou tomoi n pnhwra. . 
U!ltA Voz:- Nom nssitn hão de dnr l'ocrntas. 
O Sn. PA1JLA Fo~sl!:cA.: .;...'rl·anquillisc-so . o hon

rado doput.ndo; não Gtto só ns nuto1·idndes (lú 
sua' provincia que · snbeni cumprir o seu dever. 
O ' illitstru.do Sr. Pcnna, acturll admiüistt·ador da 
provincia qo .· Minas, ostlt em . tuM pósiç~o muito 
olevncla o mdependento pnra responHabJlisar as 
aulol'idndos se pór ventura ellüs fossem ilegli
wmtcs no cumpdmonto rlns ordens do govol'no 
unpol'inl : mns o quo ó corto ó quo es.sns auto" 
ridttdos nada podom fnzel' sem n. fotça sntficiente, 
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e que pgr consequencia as faltas . do recruta· 
mento nao devem correr por. sua culpa. · . 

Senhores, .eu entendo que o recrutamento é um 
optimo · )lleio de policinr ·certas localidades. 

O Sn: BRANDÃO : - Nií~ . apoiado; segundo 
ou rma o exerc1 o o raz1 ''lfl n o re· 

ceptaculo dos facinorosos. . · · · . 
·. O Sn; PAuL.\ FoNsEc.&.: - Perdôe·nie 

· ' .. ·. 
pensamento. 

O Sa. Fm.MINO ~ -0 uobro deputadó não com
prehendeu o sentido em que fallou · o orador. 

Q Sn. PAULA FoNsErÀ:-Qrtero dizer que tenho 
conhecimento de nlgtins individuas dé pessima 
conducta. na sociedade, que tendo sido. rccnttã
dos \l snjeitos por 6 I)U 8 annos á. disciplina 
militar, voltâ.rão ao seu pniz feitos cidadãos uteis 
c pacificos, quando bavião dello sabido por cor-
rnptos o briguentos. (Apoiados.) · 

Portanto ó o recrutamento um cxcellenta meio 
e po tct.nr ccr s oca 1 a es, mc1o. e que nas 

províncias do n<lrto se tem lançado m.ão com 
grande proveito. · 

di os'/ 
O SR. PAVLA FONSECA :-N om eu dis3o isso. 

o Slt~ PA.üLA. FoNSECk! - Eu não proscgu.\roi 
neató assumpto, .porque ''eJl) quo as innocentns 
considerações. que teriho feito lovantár:'io o alarma 
na câsn, o porque outro cr~ o fim a quo mo 
pt'opu~ quanâo pedi a palavra ncs!a di.:lcussilo; 
e , pas.ió pois a. .tratar do. ·meu ob]ccto. · 

· · :Existe na. provincia de Minas .· Geraos, como.· 
V. Ex. sabe, n . rica o muito importante comarca 
do rio Jequitinhonha, digM a todos os ~().:;peitos 
do fututo brilhante uo R o uarda. (A t>&adl>s.' · 
- A docilidn.do ·do sous habitantes ·industriosos, 

·a salubridndt> de seu clima, . a ubcrdadc de suas 
torràs nra todo o goncro do ctt\tura, ~ nota· 

g,,dil.o; a. abultdancin do sEit~s pastos, .!lun~ l'icas 
minas do ouro do mal-c snbldo quilntll o rlo po-

. dras prcciosns, tudo asscigurn~lllo osso briihunto 
futut'<h Accr(IS~o, sonh•lres, quo alónt do antros 
muitos rios quo fortilisiío a. bolla comnrcu. do 
que cu trnto, · ó. olll! dotnda ?e duns cx~ell~ntcs 
vias ·do eommumcuçRo aqun.ttca, susc.cpt1V01J de 
apm·Coiçoa.mcnto ; .quero falltll:' dos rios .Mucui·y 
e Jequitinhonha, o qual lhe dt\. o nome. . 

A nnve~a.çüo Ao rio Mncu:ry j1\ ni\o 6 mnJs 
· pt·oblomntlcn (apo~ados) e e~ectua-s~ l't1glilnrmenlo 
aesde o inar até n cnchoeun de Santa Clara em 
vapores nprQpl'iados. .Essa JUlV'Ogâçfio hn do h·Rzer . 
um. grande . incremento . no comm~rcip ont1.·e ~'Stli 
cnpttnl o todo o norto du. prov111cm de l\lwns 

· Gemes. (.Apoiados.) A· colonL:;a.çtio · espontancn jli 
vai Pt\riL u.llt afluindo, . o cmpreza algtimt\ e mrtis 
motecedo1·n. dn. protocçuo dos .· pode~·o,; · do · o~tat!o 

. do que aqtteUn. quo tomou sobro s1n naw~gaç•to 
. • ,t . • 

· preza que pos :>~l. espetar um melhól' futtu·o. . 
A 11aveçnçito do rtlli.ge~~o .;o . J'equitinh?nlw. não 

õ monos nnP.orlanto. (a_polatlos), o olhqt\ so clfo
ctun. por me1o de 1\.)0ilJOS o ca.nõt\S, desdo o mar 
nto u cachooirn do Salto, o con1. mais ou menos 
obstacn.to:l matorlaes na porção dó ri • qne fica 
acima. do. dita cachoeira, aM à nàs.conto o muito 
commercial ft•eguezia do Calhú.o, UO logu.tls ncima. 

· 'l'mübem por tert•n offoi·ecem essas UO leguns 
um trtmsito m\lito favoru.vel, pot·que de .. .;ce pela 

. mMgom dil·(lita do ri<? ,uma est.·alla plnnlssiintJ., 
que so prosia sem d1lhcu1qado h rodngom do 
ca.1·ros, o qua do Calht\o pod!l e dovo sot• con· 

tinua.da até á cidad~ de Minas Novas, do que 
apenas di:;to. H legua.s. 

01·n, · t~rnando-se o~ Calhúo um grande centr() 
commercta~ dondé pattno. bons es~radas para 1\!inas 
Nova~, R1o Pai'do, Pbtladelphu1, l::ierro c . Dia-, . ' - . . . 
nhonha como está .sendo a do . Mucury que 
brilhante futuro não aguarda. o norte de ::Oinha 
provin<:ia? t · 

interessa .,;_ó ào nortô . a provincia uo':)linas Go~ 
raes; ella 1uteressa ta.mbem â provincia du Bahia 
e eorl!-~ t~l deve ser ~on':lideradn como obr·a gci·al: 
do utthdade para . o lmperio, estabelecendo uma 
facil comtrtunicnçãó entr~ duas dn3 suns mais 
opulentás pr11vincias, produzindo muito mn.íor 
actividado commereiàl c maior incremento da. 
renda publica. (Ajjoía(los.) . 

. O que . so faz indispcnsavel desde ji!. para se 
obter aquell.es dP.Scjados !Jfl't~itos ó toda protccçiio 
ao e•lmtnercl,\ c ó. propr1eda·te1 c toua a ga.
rnntia á. scanrnn a indh•' ua · · 
palpiüu;to nece3sidnde qttc dcsdejá se estnbeleça. 
~ po~icta. a. m . . a~s rigoros_a no alto J,cqu .. i\.inhon\la~ 
Isto e, do arr.atal do Calh_~o ao S11rto Grande, 

·. c nos dons dtstnctos da ltm .e r 
ficiio intermcdiarios. . .. 

F'az admil'at·, Sr. prcsidénte, o quo soffl·em 03 · 
commcrciantes que trnnsitão com ns seus gencros 
do Salto até (\ Onlháo. A se urnn a iutlivídua1 
o nen uma; requentes . assassine. tos ~tio com
mcUidos. c o roubo ó militlis vezes praticnd(') 
nils margens do rio. Tem aconti!cido, :h·. pré~ 
s~dcntc, · que . ~randes c~l'rcg~mcntús de p;.cneros 
vmdos . da. Bahin. pelo r10 Mlmll com dcsbno no 
Oalhúo são ln.nçndos no fundo do . rio do propo· 
stto pelos canoeiro~, que virão ilS canóns lá em 
.detcrmimtdos lugares por ollos conhecidos, para 
depois os irümroubar tirnndo·os do fundo d'ngun, 
e ai . do proprictal'io dos generos se os . procura 
rohuHI . · . · . 

As ;nar ons do Je uithihonhn tôm-sc .tornado 
esgraçn nmen o o nsy o o:; crimmosos ·.que ile 

todas IH pnrtes para alli Clffiuom O quo :ttli SO 
conset'V<io por falta de (lttet•gia rias nut.Jritht.dcs. 
Eu di:!se · or falta de oner ia na.·~ nntorid.nd~s · 
j)Ol'qtlC, Oil\ \'C I !\ C, nR&-'· ClH O CSSl'l.ll- on a· 
ôes a . sufficieutll força armndo. tnn que se ocpoiom, 
nfio podem tnmbom tet.· á neco!'>sl\rin energia pnt.•n. 
IJél'Soguir os cl'iminosos reunido;;, corrimdo o risco 
ân . propl'ia \'ida. (AlJoiados.) . As . autot•idados siio 

. dignns da escolha do · go\·orno, dc,cjt\o cumprir 
os · seus . deveres ; mas e~ttio cot\ctas pelas amea
ças 4o bnc(lrtlarto . c pelo. falta do . Íütça qu4.l os 
proteJI\. · · · . . 
. E' verdade quo exist~ na. coin.nt•co. do ,Joqút

. tmhonha uma coutpnnlna de pedostt·es, mas olh\ 
· é· insttflicientc para os neces~itlatlcs da. policia, 

pot:.qlto nMm do não ter sido levada no sell es
tudo complct{l · de ~O pt•açns, inclusivo _os o1ll
ciaes, tem sido . em gt·ande pnt·to · distmhidtt do 
fim para quo foi crenda.. Etla. presta tmt dostt~~ 
co.mento para n cidado do Minas Novns nfin1 do 
gunrnocor n cadêa e fazer os ouh'os súr\·iços 
noce !$nrtos; existo outro · dest•lcanwnto um Phi
li!dolphia, ~o 1nodo qlió as prnçns quo re . .,:t.iio 

ti'Lt~ • povoações l'touirinhas d·l Jetl~titi nhonha. 
(Apolatios.) . · ·. · 

Purtl a nocessartn. protocçuo dn~ autoridades 
policiaos e do eontmcrcio1 pa\·n. se _po4ct· mesmo 
a.ctivnr o · rect·tttlunonto, tot'nu-so HHh:>pcnsuvot 
que o oontingénto d11 companhia de pedcstn~s du. 
cornarca do J oqnitinhonhet. sejtl desde j{l. olevn.do 
uo numero pelo motlOS do 100 pmçus~ · o ó isto 
qtlo ou t•ogo instantemculo ao honrn.do Sr. mi-
nL~tt·o da p;tl.en·a. ·. . · . . . 

E111 vlstn dn.~ \'[l.zõcs quo o nobt•o. m:illish·o tem 
pn.t·a ni\o púdh· ·ao corpo logisltitivn ml\is do quo 
ns 1S,500 prt\\ll\S fixadas paro. o sor\1\1(() em t\lmpos 
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-ótdina.iios, eu niio .ofi'etecerei emenda :ao projecto 
que 'Se díscutc, tendente a elevar o. numero.· do 
prnçàs pedid';' ; mas rogo · no honrado ministro 
qrti:l me. ouve, que tenha.· a . bondade de tomar 
em considc1:nçiio o que tenho dito sobre a ur

. ente necessidade do augmento da forço. de e-. - - ... 
Rogo a:o nobre ministro qnc tome debaixo do 
suo. nlta protect,:ão aqt\ello povo, seguramente 
digno do melhor so1tc. · · · · 

XI . . I 
perio aonde clla ·.não S. I) Iaz. tii~ ,t~rccisa (aPOÍt;l· · 
âos): eu rogo po1s ao nobre JJ1Inlslro que ~~Ja 
üe, ú. custa des$a força, c como o nobre mmss
tro melhor entender em sua sabedoria, que hnja 
de elevnr a força do quo a comarca dé Jequi
tinhonha tem dcs(lo. já. ·a mais palpitante neces-
sidade. · · . . · 

·E' o que ou tinha n dizer quando pedi a pa
hwra, e terrninando déclaro que boi de votar 
pelo n::tí~o ·da proposta que . se ttcha em discns

. são, p rqu~ ~opo.;ito illimitada co~fiat1ça ao hon-

" os~. ntl>ciru doA.ndr~.1da::.....umatris5c 
faln\idsde, Sr. presidente, quo me pet·scgue, me 

· . flt o lit"n~:~· nf•;.;l e-
quando a attcnçil? da camo.ra jt~ . csht cnnsada, 
quando corro o r1sco do ficar somente. na .com- . 
panhia de · V. Ex. o na da pcssol\ cnca.t·reguda 
il~ 1nr os nossos trabalhos· tanl · is r -
ínndo é o In('U sentimento a esse re.->poito qunnto 
não .sei me fuzl!r recommendlir nem entr·e os na
cionncs . o nem entre os ostrangeiros por. pompo
sos clógios ~1ue cu. mesmo. tivesse o tro.p~~ho de ' 
escrever: nl\0 po:>so mo lDCltlcar notaomdade. 
m:im do l1omcm necessnrio, quo toma parlo em 
todM as. discussões, que ns esclnr~ce de · modo 
1\ niio deixar a mais pequena obscuridnde na Jllll· 
teria (Jtte se ventila; niio slii, nem pl)t 1mm m~ín 

. por meus · ilmigos, fttzer Ml'cdit!Ar O.••s credulos, 
ilo · mesmo . modo · quo Sat1to ·Antonio )r~gava nos 

e'. i h:1 t'i o ós m v o c • · · 
nalmontA...cllilll:.sei incuh~l\\'·m~, eon\o a\gun:> dis

cipulo"s··ltpr<JVUitndos . do bnrilll ue 1\l~mktmscn, no.. 
discussiió dos gl'andcs negocios publicas o mes111o 

~n ol iio era. nn r~ tll a u · 
on,do · pois . usar doss~s artes rna~icas do . tlUo 

mutü~ génto usa (apowdos), acll.:>·tno collocndo 
om mi~ posiçüa ; consolil·mo porétn umn conside
raçiio, o e quo npreciandQ · nmito a attençua <tos 
~ilcu~ · noiJrcs co I h.•gns, f alio . mais particultmnentn 
parn o pniz, porquo cllc ,lô c aprecia ~ quo so 
pass!L . ncsto rcclttto (ttpotmlos), c por .1sso tem 
pouc!L fé ncssns notabilidades phos,Phoricas quo 
se quetcm f'rnudulontmnento improvtsar da noitll 
para o dia., o· n~sscs elogios prepllradc.::; arteirl'.· 
mente pela íóf3. vtlidadc de algum pobre ct·cdulo quo 
vivo em cstasis ·beatifico perante a sun. mediocrc 

. individualidade, ncnrrotamlo sobte ollo mnis ridi
culo. do que .vnlot (muitos apoiados); e, pois, 

· · nlio tendo cu csto la.stimavoi · dercito, tne per~ 
mittin~ a cahlili"O. . qn~ . · upczar do roconhocor a. 

· minha insufficiP-ncia (não apoiadof), em desem
penho do mandato quo mo confcr1o o voto po· 
pular, faça algnmas cons1dorn.ções ~obre t\•mntotia 

uo h o· o ven 1t. dl · u ií 
Antes do tu.tlo dcclaratd ao nobre lninistró dn 

guerra . que titio lw. dn minhn parto vontade nl· 
guma. de dcsconhccQr os relevante~ serviç(?s. quo 
S. Ex. tem prostildo no paiz na direcçtio da t·e
partiçúo que hoje está a S(JU cu.tgo ; declaro mesmo 
com pmzer que . ttlo. orgulh~i vendo o ben~ ln.n~ 
çado do seu relntor10 (àpotados), o até nu.o he
sito em dizer quo ó o melhor do todos os :rola~ . 
torios quo sobt·c a l.'Oll.arUçiio dos negocias d1~ 
guerra tom visto o pntz . (alJOiados): mas porque 
adopto nlgumas das idéns do S. Ex. nem por 
i$so soü obrigado a ligar-mo fi todas eÍlas, e' por 
isso fnt·oi nlgnmas considcmçõcs quo julgo .con~ 

venientes e as submetterei ao criterío de S. Ex. 
e a ~prEicíação do paiz~ . . ·. . ' . . 

S .. Ex., notando os inconvenientes em geral dos 
co~pos de ~ua.rniçào, sem . duvida .Porque . mais 
difficil é conservar nelles a disciphna, diz com~ 
tudo que ó né~essario con2ervar-se esses corpos, 

· corpos serião na· act.ualidade sobremoao difficeis' 
dispMdiosas · e mconvenientes. · · 

Cpnc_ordo com a doutrina d~ s~ Ex. aobre es~e 

dcraç~o, c é que esses corpos de guarnição nunca 
estão completos ; c\O menos .relathramente á minha . 
pro'\•incià diNi que nunca tem esse , corpo com~ 
pleto. . . · . · · 
. O SR.l\ÍARQU(<;ZDB 0A4IAS (ministro da guen•a):
Assim estão · todos, 

·· O Sn~ RcnEHW DE A:m!UnA :- Se cstivcssomos 
em épocas em que receiassemos q,u~ o poder lan~ 

· çasse mno · des:;cs corJ?~S para dcc1dtr campanhas 
eleítoraes, cu nada dma: J!lnS devo declarar quo . 

grttvnda com os vexames de sérviços quo . 
ser ·rei.tos por tropa de li~thn, sendo · 
grando :nin.l qu~ c~ c nl uns collegas 

curúmos prevenir, augnient.ando o ·corpo policial, 
mas que não t>u~e1nos · n!cancar por niio ~ermos 
o npoJo da mawttll.; quer1amos ~>.ugmen~r !1 forxa . 
do policia, ma4 tlno o conseguimos; contmua .po1s 
a guarda Mciont\l a ser dostacada1 o que é um 
grande mnl, pot·quo na guarda nac1onai ~ó serve 
quem nii.o tem fortuna, ou protectores, e pots o ser-
viço \·ai cahir sobro o pobre jornaleiro . sómente. 
Didjo estns cõnsiderações a ::;. ·Ex; · para ver se 
ó possível complciar·se . o corpo. fixo do S. Po.ulo, 
pat·a que so evite a todo o transe o, gravamo 

S. x., tratando do mêio do completar o nosso 
exercito . o . lnstima.ndo ·.não . ~~r possivol podot··so . 
completai-o, aponta as causas quo:::J:lt!l;ou MtUG-• ' . . . 
~ssu.s cattsa.s nprc~entn n · · varícdnd~ das n11ssns 
llisposic:õos logacs a respeito do rccrutnmonto. 

Na vordàdo quo a llOSsll legislação s!lht·c essa 
miüe~·já é muito corüpl~cada i Jt,tgo, P,oróm,. quo 
nüo o ossa a causa ttmca nem a mn.ts cffit.Honto 

. ua falta <ln mnssa l'ocrutnvol, outras c.uttsas hB 
quo, em minh~ opini~o; a~o p1~ls hnppi·~nntes do 
quo .ossa: cdntlnunre1 11 ms1St1r na nun. h a mo· 
.flua do arino pa:;sado, h'oi chamar sobre 111lm a 
pecha do. utoptsta~ n1as q. uando .a•·gurucnto CO.!Jl. 
fáctos pouco nw importa qu.e me lnrtccm utua tao 
injusta inculpaçi\o : lllrt dos obstu.culos 1\\aiores 
á órganisa<.·iio completa. do nosso ex!)rcito são ~s 
castigos corporeos u.ppltcados no ao~dado bratl· 
k iro. (Apoiados .) . . · 
Ent .:n<I~. St.:: presidcnt?, quo os . c~sti~o~ cor· 

pora.es nao sao necessu.nos. para a du:;e~ph~o. do 
nosso exercito (apoiados), entendo t\ss.im Já dt' 

· lw. muito, c hoju n'lais do quo nun~ n1e con· 
. . . " ' .. ' . 

t~iut.np~lnndo na C~imea. , o osh•nta.lido, rigoros. a 
dl!>Clp1mo. sem ser 1mpelhdo . iJ· •s castJgos c<?r· 
porcos, .obedccet1do ao movel . a" onra. M~s d1r~ 
se-ha quo na ~~rança o modo . ue orgams~r .O 
exercito ó ·. difi'orunto, q_M alli segue-se o prm~I
~lo . <.la conscripçiio o nno ha re,crutament? ~apota~ 
dos); bom, P.U concordo quu o1ustfl esta dtfforença, 
mas ó preciso qu.o tambem nos convençamos que 
o .cu.~tigo col'pOteo do nosso exol'c.ito .ó um dos 

·· pnuct~nos pbstaculos pa.m o ongaJamen~o do vo
ltmt(mos, lSto . ó, para quo so melhoro o .seu 
poilsonl. {Apoiados.) . . . . .· . 

O augmonto do soldo; como acon11elha o nobr(l 
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ministro em seu relátorio, devé' tambem concor
rer muito paro.- facilita.r os -~~gajamentos, porque 
encontrando os nossos patricios. em qualquer lli
dustria maiores vantagens do que _Ines dá o . pe
queno .soldo que hoje percebem, de. sorte alguma 
quere:raõ s.er soldados ; estou tambem certo . qul~ 
se . se desonerasse- a população . do. e~car o do 

impl:!siçilo de bom grad~, cujos resul~dos ~:;edi:i,o 
apphcados a tornar ma1orcs os premws de en
gaJ!l'mento. e os soldos, e · por consQguinte múito 

riamente se aptesentarião p!lra osetviço do exe1- · 
cito .. · · -· .. · 

Ainda outra co:usa existo de que nos falia o 
nobre ministro no seu rclatorio que concorre para 
que o ~crv.!_ço d? nosso exercito, se torne repug~an
te, c o uno somçnte a sevendade dos . cru;ttgos 
dà nossa legislação militar~ como Lambem o ar- · 
bitrario deases castig•)S. Ainda _ h a poucos dias 
o nobre ministro da marinha citou aqui uma 
disposição dos artigos de guerr&, e1ú que se diz : · 
appplique-se · ao réo a po11n do galês perpetuas, 

. ' " -· . ' . . ' . 

_voniencia da nppliéação 'dos castigos corporaes 
do exercito sobem muito de ponto se attendcrmos . 
a um facto especial debai:oto de cuja pressão ·se 
_acha- o· pai~; l'efiro-mo O. existoncia da escravidão 
entro náS. -· - · . . . · 

A cxistcncia da escravidão entre nós aindA 
tornn mais aviltantes os castigos coypornes; o 
homem livN que vê .o cscrà.vo set duu'llamente 
csbordondo, nuo pôde ello, que so julga em plana 
muito mais elevada, om condição muito su.pel'iot<, 
.sujeitar-se n. castigo~; _ iguaes. nos q?o. sii.o nppli-

negat'-nos justiça, isto no exterior, .e de llinhtol.' 
a paz. 110 inter.lur, _ de ch!Uuar a ssus deveres 
aquollos quo so desviem da sondn. dn. ordem. · 

Orn, · osta · missiio ô umn missão. domnsindn". 
monto nobre para qu.c aquel\es qM n dcsempe
nhão, e quo devem desompenhal-a. com n couscion· 
cia do _. quo fazem, so vejiio expostos a ser 
mn.ltt·a.b•dos como via csct'avos. (Apoiaclos .) _ 
. s.· Ex. fez vor no sou . relatado a neces:;idado 
de uma lei de recrutamento nthn: de haver moios 
mais adequados . para. completar · os dilferentes 
cot·pos do ex.«:rC~to. Con~orúo perfeitamente com 
S. Ex. nosta Jdea, mas "t;onho Iembrallça do quo 
havia uma commisdão e.ncarrego,dA. do fazer ~lgt~m 
trabalho a. esto rospetto; pelo menos senao ··no 
presentfl, em tempo passado rccordo-mn qno huvia 
alguma. cousu.. sobro isto., . ·· 

O Sn. MELLO FnANco ::-Ha. alguns projectos nn. 
casa. entcrrndos por a.ht. -

0 SR- Rtnruno DE ANDRAl>A :-So assim é so 
n\guma . commissü:o e_x.tste para. .tratar dos ta n~a
toritt, desejava saber se algum11 cousn tem fe1to 
uoste senttdo •• .; _ 

0 Sa. MINISTRO DA GuEnRA :~ l~Hio . h a. nada. 
-0 Sn, Rmmmo DJJ: A .. 'UllU:D.A. :-Tantas c(mnnis

PÕes so tem nomeado para cousn. sotn .duvido. do 
\ltilidado menot•, qu.e ndmim que pat·a ü.m tm· 
bo.lho do· tnnta nocossidado nüo • so tenha nomea
do tambom uma commissi'ío: era mais fncil n 
camarn deliberar sobro um trabalho jt'& feito do 
que ser leva.dn. a otganisar um p1•ojecto qualq\l.Or! 

TOMO 2. 

sabemos. o que _ acontece entre nós; offerece-se 
um trabalho, vai a uma.commissão, mas, não sei . 

· se com o desejo do examinai-o com extremo cui
dado, se conserva · esse trabalho ahi J>Or largo$ 
annos. . · · · 

Ainda ha _pouco um nobre deputado por ·Per,. 
nambuco disse-nos ue ;tinha enviado á comrriis-

- .. • ' . <lo • • 

, . ,. ' 
relativo á instrucçiio pub ica, e até · agóra não 

· tinha noticia dellc~ Não censuro as commissões 
. por este fa.cto, é por scn1 duvida que seus _!lon-

embaraçados no. escolha, não sabem· quiil desses 
trabalhos devão . examil!ar, e persis~em longa.
mente nesta. duv1da; no.o querendo utcótrcr na
censura de dar preferencia untes n um trabalho 
do que a outro, mio escolhem. _ 

J.tl. .disse que aeompan.bo a S. Ex._ na OJ.>inião 
crmttida no seu relatorw sobro a couvcmeilcia 
dn reform~t. dn nosso. legislüçilo penal militàr; 
refiro-me ao regula.inento do conde do Lippe. 

E' wnn: legislação que nem o paiz ondo comc
tou n dominar n quer hoje, achn-se e:m perfeita . :- . ' . - .. 

que traz comsigo - o. demasiada scverido.de das 
penas; quando citas silo · mais severas do que 
convém nfio se apl?licão, do ordinn.rio . o julgnd\lr 
· · . sovoruladc da lei; muitos vazes uma 
falta que de facto existio, o que podia ser pu
nida com uma pena brando., niio o · é pôrque a 
penalidade ó excessiva. Por este motivo concordo 
inteiramente com a necessidade de reformar este . 
regulamento; · compromctto-mc a nuxiliar com as 
minha!) pllla v r as o · com o meu voto um tal pro- _ 
jccto, uma voz quo so sigilo as fórmulas con
stitucionncs, quo se sujeito o projecto, ou a. re
forma quo se tenha do fazer quando o governo 
competentemente autorisodo n façn, t\ appt·ovação 
~ns c~maras. Julgo ~1uc o ilo~ocio · é urgente, devo 

. . ' . .. . .. ' ' . 

CmJ?regnr todos_ os csCor~.os pnra se obter csto 
desldcJ•aturn. · · . 

Qunnto_A -parto· do rolnt.orio do Sr. ministra...,_ 
- · . .- is - ::-· 

mitt.a-mo S. Ex. -quo do novo ou me dirija a 
S. Ex., como fiz o r..uno passado, pn.ra. fallar n 
respeito· da íortifica.çiio mais importante da minha 
província. A fortaleza ua Bnna-Grundo cstl\ em 
estudo doplornvel, devo ser concertada, ti ontondo 

. quo niio õ pi·ociso grnndo despoza pura isto, o 
que convôm ó nõ.o lleixal-a no estmfo em quo se 
acha ; ó ridicttlo quo quando ·. a H chega um navio 
de guerra nito ton.lla muit-as vozes o · commnn
dnnto da. fortaleza com que poder _ dar as salvas 
do osLylo. A n_1io ter de concortm•-se _ esta forti~ 
ficnçii<;J, melhor ó auandonnl-a complotn:mente, 
demohl-n ; como so ucha, qua.lquer nav1o que 
quizer desprezar, nüo cumprir com as forrnaü
dades quo a ,lei Dxigo antes do penetrar o porto 
de Santos, pouo fazül-o.. .. _ . 

O Sn. MttLLo FHANCO : - So uuo sorvo. .sonii.o 
para sn.lvar, n\elhor sorti. nban~lonfil-a. . . • 

O Sn; IÚmmto DE ANDíüDA : -M{ú:; se ollu. pros-
a :pt • t • ' 

J'nnis alguma cousu., porquo as fortificaçücs que 
estüo _ om estudo so.tisfüctorio, assim como sn.lrio 
nos navios do guorra l't sua ontradu, podom 
puuil' a.quollos 9.uo do~obodocem t\s suas o\·dcns. 

Jt\ mo ontomh pa.rttculat·moutc com S. Ex.. ro
lntivnmonto no <lJuu•tol do Stu\tos, soi quo S. E~. 
jó. totnoü. pt'ovitloncius n osto t·o~poito; posso dnx: _ 
nlgLtmnslnformE\~Õos L\corclt dcssn obra, . porque 
n posso!\ . oncat•ro~nda · dolll\ foz-mo ver · o quo 
tinha feito. A quota do •1:000$ qu9 so consignou 
foi cmpt'ogMlt\ na domoliçilo tTo untigo ·qut~rtol 

18 
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e em differentcs mnteria.es quo se achao em per
féito estado; não ó conYcnicnte pois qu~ fique 
parada a mesma. obra, porque os matcnaes so 
. cstrngarião . completatnente, . S. E.x.· já mo infor
mou . que tmha. dndo provHlencms · para que a 
obra continue; .neste ponto pois ostou satis
feito. 

l'crmi ta-me . x. q110 . c mmc o novo .a sua 
uttençt'ió para um . objecto ímportante que já foi. 
debatido pélo nobre dopnta.d? por Pernambuco, 
fallo dos commandantos nul•larüs que· l'eúnom 
tnmhem os cargos o e ego. · os ou . o su e c
gados (\e policia. Comprchcndo quo. n'um o\1 
n' outro lugar onde. a oi:dem. puhlicu ~~ . . nchn nl· 
terada de modo que se prcc1se de mentdus cncr
gicas se poss!l maudat· um coll)mundnutc militnr 
con,1o dclcgatl.o! niio cens.uro o govo~no .qu:o co~
locado nc:;tns ·Ctrcumstancul.s e:xtraordmartas possa 
assim proceder, mns julgo quo .dar como ft\cto 
ordinario a nomeação. do commandante militar 
para delegado de polida ha u(J tmzcr graves in· 
convenientes á dis~ribuição da justiç11 e u dis
ti li.na. do cxoccito. 

O mister ·. o c cgn o . lm,I>O\ ~\ n uncÇt\O. o 
julgar; senão de julgar dcfimtivumMtc, ao menos 
do pronunciar, c isto dovo suppõr alguns COJ1hu
c' entos 'uridícos. Sêi . uo so me · do dizer 
que pe a lei . ·.o. .o ozem ro o . . Se W? o 
nomear. qualquer .lmgo. para dclcga~o do po~lcta ; · 

oróm Mho q_uo 1st.o u um notavct mconvenumte, 
uma. dili ost tio rná dcssn lei. . . · 

. Este incouYont~nto · crescera mms con an o-se 
t\ um offich\1 militnr .n delegacia, porqúe o mi
litar Ó essencinhl\Olltll ohcdionto, O militur j/a C0$-
1UtnBUO u. post\r com nmitn. so~oridlldo os .netos · 
tln vldni · uugmontnrt\ ll apphcnçu.o du. pcno.ltdado 
t\quollog que cnhireln dobnbw du. sua nlçadn; 
}..1or Cltctnplo, nu.s consiuornçõos reln.tiYll.~ ú jull
Ulleub\\ith\tlo do crlmu scrú dUUcil quo um dclo
gndo millt.ar Julguo o crime nunca JUStificado. 

ú" Sn. D~rtUTwo dh um ·nptwto. 
O Sn. Ruu.tlnO . tu~ A'NuuADA: ~ lia. ~ucstos da 

re t .. a uo · o ot'llll\ o U\ u pa 
)l08U . t\8slm pl'Oó'~u~r·:· . o tti~m , . • _ • ' . .. 
nbsol\'cu um lndt"aluo por julgal-o JUStt cn o, 
n ollou·sc ni'i\ n t'c}nt;tlo o tl rolnc.a1o decitlio 
'JllL' o JlU:t. }>OL n ass m pr.oco< or. . . 

}leio hll\>i[o '-\lU lH)\\C·O soldt\UCSCO qUo. dO\'()IU 
tor r..dqnidilo na vidn militm·, os oOlchuJs do linha 
nuo tcrilo · Bl'lli du'IIL\t\ tiulnt\~indo oscrupulo no 
dosotntlcllhü 1.llts formu1ns lcg1\0!· Aindn. digo mui~, 
os eCtlílnt\IHluntos mlhturoo sno lova•los l\ ncm
tnrcm de · lll'ofot·cneiu a douh·intt 9uo \lms :!onfil\ 
o ex.urM dos ci\sos tlo justificnllilt•lu.do por pon
deren't pnrt\_ o. doutl'ino. qne lho:; ~ Il_lll.i~ ,nrbi~ 

. trio, o · outao l'tl.l't\S \'.ezos encontrao mdtYHluos 
que julguem justilictWt)is. 
.· Entendo mesmo .ql:le o desen\J?en1lú })or P.ar~o 
dolles do <largos çzv1s devo prr:Judtco.r t\ dtsCl· 
plinu do éxcrcito, por(]_tt(.l o mílitm• quo ncctnnuta 
attl'ib11ições civis ncce2_snl'iamcnto. pnra .bom dos· 
empenhar cslas funoçoes devo dtstmlur·so dns 
funcções militares. Se fôt U\n bom militur, . devo 
ser pessimo do~csado d'o policia ; so. fôr bo!ll. do
lego.d~ ·do.· pohout, deve sot p esstnw n21htnr • 

.. 1 oiados. Kstt\s nccmnn1ações do .. funcçoes do 
na.t.uroza dtvôt•so. eg llO pt·ovom ns. a réspm o os 
oftlcia.os . da gü .. (u·dn. n_!lciounl, · o pot' con~eguinte · 
com mmlo Jnruor mZt\O so dovom pro\'onu· o ros• 
peito dos officines. do exercito. . 
As~im, p<>is, doclnro torn\in•ü\tomonto quo níto 

acoito t\ duutritu\ do so onlprogur mllltnros éOmo 
delegados de policio., salvo um ott outro .Cl\So ex
traordinu.rio. Inforuuto•mo que, pdiicipalmouto nas 
ptov1ncins.do nort.e, ó. isto um fli.Cto · ordinari9, 
e eu não JUlgo quo so.1a convonlonto llUO . contl-
lltlO um tt~l pt·o~edimonto oxlrn·lego.l. . _ . · 

Occupilr·mo-hOl agoro .. de umo. propOS\Q~o etmt· 
tida un c n.Sl\ . pelo nobro dopuludo do Mtnl\S quo 

me pi•eccdeu. Disse elle quo se devia considerar 
· o recrutamento como um meio de policiar certas 
localido.des. Eu entendo que não ·devo ser assim, 
porque então . acontoccda que o . exercito do Brazil 
seria composto .da lia ·da população. (Aroiados.) 
Em tacs cir~umstnncias, perguxlto eu, poderia o 
nosso exerc1to ser moralisado ? De certo · uo 
uao. 
· Entendo qi.1c ·seria . melhor quo o cidadão rico 
não fosso isento do · recrutamento, como infeliz
monto acontece êhtre nós. A oiados. Entendo 
que es o unpos o nao cvo reca Ir s so re a 
classe pobre da soCiedade, privando-O; dos mais 
bcllos dias da 'Vida do homem, a idade viril, 
que por esta fàrn1a são passados na. profissão 
militnr, nonde $e não goza de liberdade, nond& 
se . ostt\ sujeito ·a Unia disciplina austera. (Apoia- ·. 
dos~) · 
. Se o. rôspeito do imposto do <linlJoiro ·a con
stituiçiio. ncuns~Jlha que a lei seja igual para.· 
todos, que . pese sobro todos conl igualdade, tam
bem a respeito dó imp ·s~o de sangue a consti· 
tuição aconselha o mosmo rinci io de i ualdade, 
prmmp10 quo sem uv1 n cumpr~ que seJa e -
mente · d•Jscmpenhado · tanto quanto fõr possivel~ 

·Não posso, pois, considerar o recrutamento 
como um . moio de obciar a:; localidades, or-
Ruo 1s o unuor.ann: um és ouro ao exerc1 o. 
hstou intimânlt.mtn convencido de que isto · .não 
está n11 mente do nç.bre deputado que avançou 
súlllClllnntc roposiçiio (a oiados); ml\.c; lo ica-
meu e e a so c uz que o oxerct o r11~1 etro 
ó composto de vagabundos; de criminosos, emfim 
da lin d~ população. Or!l, isto eu não queria 
que se dtsscsse . neste recmto; mas se em ver
dtado existe o facto, . peço a y. Ex.; Sr. ministro 
da. guerrá, que appHqué a sun àttenção j1 esto 
ob~octo para acabar com um tl\l nbuso. · 

Só uma. circumstancia extraordinaria me podia. 
· impedir de vota.r poln propof)ta do nobro tninis
tro ; esta Círcurn~tancin é a e:J.li~otnia quo acaba · 
do devastar o po.u a qunl duuntnndo · horrível~ 
monto n l> ulnçiio ditllculta muito o rccrutatnonto, 
o az su u· o pon o os mconvemeu cs e l\Uo-
-~mo~ a torça armada. · . 

Su com--· !)fi' oito ou entendesse .· que ora possivol 
rea\isar-so csto au monto, o . que ello tendia a 
n t\'mr a guar 11. ,nnctona . o pesa o servzço quo 

·sobro olln. carre~a, ou su.Ltu.rta por. esta consi
dernçüo . o vot'lna pelo augulentn ~· mn.s S. Ex.. · 
mesmo ó o proprlo quo doclara que niío tem 

. sidl\ possivol completar os corpos do exercito, o 
então niio vejo quo oste augmonto que se pedo 
possa ser renlisado : é um augmento licticio, que 
não passm·{\ do pnpol,. e que no entanto pesará 
como uma lllileaçn sobre a população, pobr~ sim, 
tlu1s industriosa. . · . . 

·. Bi'ío estas1 St'. presidente, ns observações qu() 
julrruoi dovel' fllzer, c peço n S .. Ex. o . Sr. nti~ 
nistro da guerra que ns tomo na constdern.çao 
quo lhos é dcviuá. · · 

·A discussão ficiL nd1a.da pela. hora.~ 
IJI)\'t\Uta·SO l\ seSSãO. 

2 de Junho 

~R~Sll>ENCIA .DO sn. VISCONDiJ: l>~ l3A.El'ENDY 

Su~tM.\1Uo.-Rxpedicnte;-0rdem . do · dia.-'-C'Onti· 
mws ela c:ainm·a, App;·ovaçl2'o;-As soc·ledades 
em~ commandita. Discw~sos dos s,·s. SayOo Lo· 
hat11 e Ptwei.1·a da Silva~----:Fixaçt1o das . {1Wças 
de tcl' l'a. Disi:ursos dos S;•s. mirJistt·o.da gu,m·~·a, 
Figueh•a de Mello e .Paranagud. 

A~. hora do costumo, toita a ehmnnda, achão-eé 
~rosa ;atos o~ Srs. visconde de Baepondy, Pnula 
onnd1do, WllkQns do Mattos, Gouvôa., Mondtls da 
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Costa, Carneiro de Campos, Mello Franco, Pêreirli 
Jorge, . Fleury, conegQ Leal, Vieira de Màttos, 
barão . do Maroim,. P~es BSlrreto, Casado, Souza 
Leão;· Angelo Ramos, SB\"à Guimarães,. Cunha, 
Ferreira de A~uiar, Aprigio Guimarães,. Ribeiro 
da Luz, .B.ibe1ro de Andrada,. Fiusn, Tra.vassos, 
. · , rC\ IJO, arce mo e 
Brito, Saraiva, andeira de ~IcJlo, Brusque, E<luar· 
do · Fl'ança, Pa.ula Fonseca, Paranaguà, Pacheco 
J'ordão, Figueira de ~ello, Mnc~do, TnrJ,u,•s, Leitão 

, J . , ~ , 

André Bastos, Queiroz, Pereil·n da Silva, H!mri· 
ques, Luiz Soares, Góes Siqueira, Martins l!'er· 
reil·a, Na.buco, e Monteiro de Barros. . · · 

Comparecendo depois dachamadá os Srs. Horta, 
Fernandes Vieira, Jacintho de Mendonça, Zncha
rias, liippolyto, Dias de Cl\rvalho, e Snyão Ló· 
bato, abre·se a sessão. . · 
. Comparecerão d~pois de aberta a sessão os · 
Srs. conego Silva, Luiz Carlos, Barreto Pt>droso, 
Costa Machado, .Brandão, 'Angelo P.amos, :Sretas, 
Sobral · Barbosa Arau ·o Li · h· · · · 
Rodrigttes ~ilva, Çorrêa dil$ Neves, Pedreira, .Sayiio 
Lobato Junwr, Ltvramento, Augusto de · Ollvelra, 
Candid(l Mentlcs, 'Venancio Lisboa., Fausto, Jansen 
do Pa o. bnrãó de Gurti b ã 

EXPEDIENTE 

Uin officio do lo secretario do senado devolvendo 
a. proposição . desta ctunarn acerca dn . aposenta- · 
doria ·de Ditinysio do Azevedo Peçanha, . official 
da sec.retàrla da marinha, na qual não consente; 
e participando que o mesmo .senado . adoptou, o 
vm dirig1r à. sancção imperial, a resolução quo 
declara poder SQr admitt1do a fazer exame ·das 
matnrias dó 3o e .to ·aMos da faculdade d(\ me
dicina · Herculano Antonio da Fonseca.~Ficou a 
camara inteirà.da, o foi archlvar·so · 
... . m · rcquor mon n .con to.rta o . ossl\ o
nhoro. do Oualclapo, orcct.n. om suo. igr(\ja, nl\ 
ciciado do OUncla, provlncin do l>crnnmbuco; po
dlndo pctmlsoílo pnrn ossuir em .bons do raiz 

·. .Q: an o. o Cótnrn ss1 o o · 
fazenda. . . 

Idom, do . Jo~ó ltt:arla Postnm\, cldmliló . portu
gue.r:, pOdlndo sor mlturaUsndo cltlndilo hl'n.Y.l- . 
loiro;-- A' eQmtnis~i1o do eonstltuiçuo o poderes. 

Lôm-so o ltpprovi\G•so M S<lg\llntos 'rcc{ncçõcs: 
1;• Do ·doere to· n. · 10 de ato tmito, qito coneodo umn 

ponsilo eorrcspotldonto • no muio soldo, t\ viuvn 
do tenimto lgnncio Marinho .da Silva. 

2.1l· Do decreto n. 12 desto nnno, quo con<:cdo 
a ponsiio do l:BOOS ás filhas legitim1.1s do vis-
conde de Magó; .; . 
. Vni.n!mprimir o seguinte plltocer dn seg~tndn 
cotmmssao dé orçamento, convertendo e111 proJecto 
de lei a proposta do govórno na. parte rolntivn 
qg despezas dos mính~1erios do imporio, justiça 
e · estro.ngoitos. . . 

« A 2a commissiió de orçamento e:<aminou, nos . . . 

ceita e· despeza geml para o u.nno flnancóito do 
1857-1858, e ó do pttreccr qtte sejn. nn parte ro
feridn submettiua á discussão n mesma proposta, 
cot;tvcrtidn. em projecto de lei pela · numci:l:a · se• 
gtunto: . . · 

•c A assembloa geral legislativa decreta. 

l.'l:atSl>EZA. GEllAL 

t< Art. l. o A déspeza gero.l do imporio po.ra o 
anno flnnncoiro do 1851-1858 ó. íba.úo na qua.ntiu 
de .••.•••• ••• : ••. · •.•.• , ••• ; .•• ·•.• 85.4õO:UOOSOOO 

!Ct$'\U] 139" """'" 
« A qual será distribuída pelos seis diversos 

ministerios na fórma especificada nós artigos se· 
guirites. . 
· « Art. 2. o O ministro e secretario de estadó dos · 

negocios dó impedo é autorisado para ·despender c . . . . . . 

graphos a. ·quantia 

cc A saber: 

te 2.o Dita do S. ::M. a Imperatriz .•. 
u 8 .. o Ali~JHmto.s da _princeza impc· 

nal a Sra D. IzabeL ....... . 
« 4.o Ditosdaprinccza aSra D. Lco· · 

poldina .. · . .... .... , ~ ... , ... · . 

OO:OOOSOOO 

12:000$000 

6:000$000 
u 5. o Dotação da princeza. a Sra .O. 

. Januaria, o nluguol do Msas. · 102:000SOOO 
« 6. o Dita de S: .l'vi. n Imperatriz do 

· · Brazil, vittva, a duqucza do 
. Bragança .......... .......... . 

CC 1. o Alhnentosdo principe () Sr. n. 
uiz ... 

50:000SOOO 

cc S. o Ditos dfl princcza a Sra D~ 
Izabol ........... . ..... · .. , 

« 9. o Ditps do príncipe o Sr. b. F c· 
h ... . . 

6:000$000 

« 10. · Ortlcn1tdos dos rncs.trc:S da ta.-
milit\ imperial. .. . .. ~....... 5:4008000 

Secretaria de estado......... . 4i:GOOSOOO 

ct • 
<c H. 
(( 15. 

Gabinete hn erial .. ; ... ;; . . 
onselho ilc estado •.......... 

Prc;:;idertcins de J>rovincias ... 
Oamat·a dos sCnaUoros o s~crc· 

. tnria.. . • . · ........... • •.•.• · 
<C 16. Dita dos doput(tdo~, idem ..•• ; 
<C 17. Ajudas do custo do vinda. c 

volta dos deputados ••...•.. 
11 18. Faculdo.llcs do diroito ...... .. 
« 19~ Ditas do mediCÍnlL .•. · ••..••.•• · 
cc 20. Acndomin dtls Bellas.Artcs .••• 
« 21'. ~hls·c\1·.'... . .. . •.•.. • ...... .. 
« 22. H iene ubliea .•......••... 

mprcgnt os do visttns do 
St\Ud!l dos portos ...... ; • .. •• 

r.azn.rctos • . . . . • . •• ; •• •· .• ••• 
Instituto vaceinico .......... . 

2t5:G00$600 
32S:ó40HOOO 

. 52: GOOSUOO 
1&7:3GOSOOO 
100: 1~88000 
26:04!8000 

9:0008000 
• ~--\r\0(\f\(\ 

ommJ~siio o ongon ünros ••• 
Cnnn.os , fontos, estradas, o 

outrns obr!l~ publicas gc
ti}CSI. o n.u:uho às obras pro-

.. vmcmos .. .. • . .. . .. • . . .. .. . 400:0ú0SOOO 
« 28. Correio gornl e lH\q~tetes a 

vapor • . • . • . . . . . • . . • • • . • • • • 1. 390: 000$000 
" 29 . . nop~rtição geral das tern'.S pu- · 

b1tcn.s, mod1ção destas e co• 
lonisnçiiQ ........•.... ·; ••.•. . 

te 80. Oatocho:>ó e civilisaçiio de ín-
dios " . · ."~'····· .~-·." ...... ,, ..... · 

<< 31. Colonias militares.. • .. . . . . . ~ 
« ~2. Esto.belecimentos de educan

das no Pará . . ; .•.•.....•..•. 
<c 83. Archivo publico ..... ~ ........ · 
<( 34. Eventtiaes ............... , . .• 

ar1tt .• .••• ~." ..... · •• • .... · • 
« 86 · Aula do commorcio., .. : ••••.. 
<< S7. Instituto dos meninos cegos •• 
te .38. Bibliothecn pttblicn .... . . ~ ..• . 
« 89. Ja.t•dhn BJtanico do. Lagón do 

Rodrigo do Freitas; .•.••••. ·· 
<< 40. ,Tardim UO J?ttssolo pUblico; ... 
c< 41. Instituto lnstorico o googra.-

·. phlco do Drazll.. ...... ! .... 
1< 42. Imporia\ acndoinia do medicina. 
<< 48. Soclodndo auxllladtra dn in

dustrin nnolona\ ..•.• •• •..• 
K ~4:. Hospital dos Lnznt·ós · •...•••• 

. 962: 8S6S482 

40:0008000 
60:000~000 

2:0006000 
6:1:1~0$000 

SO:OOOSOOQ 

8 :125SOOO 
9:900$000 

15:oooaooo 
12:GSSSOOO 

13:8408000 
3:U19HOOO 

4~000$000 
. 2·000SOOO 

4.:000HOOO 
2:000NOOO 
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« 45. Obras publ~cas; ,· •••..•..•..•• 
cc 46. Exetcicios findos .•... • ••••..• 

100:000$000 
u 

te Art. 3,o O ministro e secretario de estado dos 
negocios da justiça . é autodsndo para despender 
coin os objectos .designados · nos seguintes pnrn-
grap os. q •.•..••....••• 

_..;_ __ _,....._ 

« A sa\)cr: 
« 1.0 Secretario. ào estado ... , ...•• 
« 2.o Tribunal supremo e JUS tÇa. 
« S.o Relações .............. ; .••.• 
« 4. o Ju.stiçn de la instancin ....•.• . 
« 5.o Policia c segurança publica ..• 
« 6. o Pessoal.{la, policia ...•.•. ~ .•.. 
<t 7. o Gua.rdl\ nactona.l . . ; ........ . 
« 8. o Telcgtllphos ... ~ ..•. , ........ . 
« 9.o. Hispus , cathcdraos, relação 

metropolitana, parochos, yi
gnrios geracs o provisorcs. 

«lO. Seminari~s epi:~cop~es ..•.... 
• Ca clln. 1m ertal o cnthcdrn.l 

o Rio do Janctr(t .•..••.• 
<r 1~. Tribunnes tio commercio ...•. 
r1 1:3. Repressão do trafico do africa- · 

o . . ' ....................... . 
« 14. Sustento de presos ...... ~ ... 
« 15. Evcntuacs ••..• ~ .. • ••.•.• _. .••• 

« 1G. 
(( 17. 
(( 18. 

. « l9. 
(( 20. 
t( 21. 

Cnlto publico . . . • • .. ...... .. 
Corpo nmnir.ipa.l permanente. 
Cn.1~a. do correcção o l'epnros uo · 

cadô1\S 111 • 111 •• ••• ~ ............. ~ 
Conducçãn o sustento ucpl.'csoa· 
lllumillnçiio publica.~ .•.•• , •• 
Exerci cios findos •.•••• ~ •.•.••• 

· u A. sabor: 
ci: 1.~ Socrntatin. do · cst.ado ..•..••••• · 
t( !}. o Legações o. consulados 1 ao 

· cambio do 27 ............. . . 
« s.o Emproga(los ctn dlsponil>ili-

llallc, iüom .. ••-•·•·w •• \- · ·~~~ .-. 
« 4.o E~traonlinRriu no . ox.terior, 

t.tlom . • . . . .• • " .. ·- , .•..•. ...... 
((,[).o Dita .llo intorior, om moedn do 

pa tz • • •.• ": .• ••.•• • •• · •. · , ~~~ ••• ~~~ • 
« 6. o Excrci.cios findos ........... .. 

4:711S~i0 
297:700~000 

<U:000$000 
20: 000$000 . 

300: ouosooo . s . 

47:845SOSS 

4i&:591SOOü 

7:700$900 . 

·110:000NOOO 

$0:000$000 . s 

. « Paco da cnn1nra dos deputados; · 2 de Junho. da 
1806. ~ 1-'mtsto Augtlsto d~ Aguiar. -, B. A. de 
1tf.aga~hães Taqu.es. ~J. L. ·v. Cansanslio de Si.-
tnmlnc.. » · 

PRIUEIRA PAR'rE DA ORDEM DO DIA 

ptoeric mnonto . os ugaros vogos o . con umos, 
quo fict\l'll. adilula na scssiio antecedente, e Gendo 
óllt\. n.pprovn.ÜI\; f\Gi\o nomendos continuas José 
J.i'rancisco Xuvior do .Casb.'() Junior, José Joaquim 
da Sottzn o Ctn•los Domingos do Souza Caldas. 

Oontinun. n discus~lio do art. to do · projeoto 
n. 9 dosto nnno com a cmendn apoin.dn. 

O Sn. SAYÃo LonA-ro :-St\ prcsldcnttl1 ouso 
tom~r }lll.l'lo no~tt~ tliscusai'ío, pM·n i1. qun~ aou 
o pl'llnoh·o u roconhucer•o incnvuz {mto apowclos) .· 
por dollclonola tlo.collhcclmonto!:! pt·oprios o qe
coasnl'los pnt'H clucldu1· umn quostuo do ordem·. 

L 

a constitmção do fundo capital da sociedade em 
C<?~mR.~dita em ~cções transfedveis, co_m a con
dtçao uo ser reahsado o seu· fundo nao por. me-. 
t~de, mas que se exija a inteira e completa realisa.
ça.o do tod? . o f~ntlo capital. Terei, quando pas- · 
sa.r·se. á d1scussn.o do art. 2o, de mo oppõr a 
cllo, de in pugnar. qu'J se nutorise nas sociedades 
en1 commnndita. bnncnria.a n mesma transferenoia 
de ncções, ainda · mesmo depois de todo· fundo· · 
c~pitnl rcnlisa~o. As razÕes quo tenho para· isso 
sao : a necessidade do 86' tomarE>m de um lado . '' ' . .. 

. -
ftcio da industri.u ns sociedades em cómíuü.ildite. 
indus.tri~es o funcci~uar com o. se.u fundo capital 
co~stttutd? em ncço~s t~am~rertvets logo uo te-

' · minal; .por esto modo _i.ncontestavelinente se 
facilita . ó _emprego .dos eapitaes em . · as:~ociações 
que ~nbao por, fim explort\f uml\ qualquer in
dustrm: e:~tã. v1sto quo em muitas circumstnn
cin.s pódo ser. altamente conveniente, necoseario 
mesmo nos bcUl entendidos interes·ses do socio 

. cuuuna.lt~itnrio, a f!lculd~d~ de · transferir · parte 
ou tot.nh!lndo . ~~~ seu cap1tal empr:egndo: osta fa
culdade o .fa.clltdo.do do tra.nstn•ssiill do fundo 

· · capitrll, (H\ .do parte dclle. por ce.rtl) em proveito 
da indttstria, mUito · anim::Lrt\ a associnÇ•\o ' dos . '.. . . 

' I 

uiio dovo · sór dada a tmnsmissão do acções ; só 
nsshn Ho nca.ut~l!lrá do algum modo especulações 
quo antes se dU'lgom à . ven:lla do aecõcs do qull 
&. cxplornçiio de uma corta indust.ria. . · 

· Mas, .Sr. presidente, r}uanto ás sociedades com
mandital'ias bancarias, a cspeole .mudtt muito: 
as opomçõlls · ptoprio.s doseas sociedades nilo silo 
tão claras, niio so dosenhi\o .pelo mesmo. luodo, 
não nvultiió · ti. vista. de todos, do sorte quo em 
seus rosult.ndos pmbcos so porcebP. n ma.rch~ .van
tajosa que vai seguindo ·a gerenciá on adminis
tração commanditarla, a qual nlius não sendo obri- · 
gada a pôr p().tonte o fundo do suas operações, n. 
pl'óStar as contas é esclarecimentos que o go- . 
vcrno tem o direito . do exigir das sociedades · 
nnonymas, bem _so vê. se~undo a natureza o in
dole das op!}raçoe_s ba.ncn.l'lns, o quanto tudo vem 
a depender da bem iüerccidtl. confianÇa posta. na 
udminist,·aç~ó social ; · e noD!- ~o dig~ 9.ue. esta toni 

alca~lQa · · . a. totalidade . o.s bon~ do s~Cio . gorento ou 
parbqipl!onto da. adnum strn.ça.o . SOCial. ·· · . 

:Meus senhores, essa garantir. ó muis a.pparonte 
do quo reul1 por isso quo po!: via. da regra n 
fol'tunu do qualquer go1·onto nao é b.astaute parn. 
servil' do caUçt10 sath;fnctoria a todo o fnndo da 
.sociedade i umn sociedade bancaria, quo . muitas 
vozos mo.nojn um fundo de milheiros do contos 
d,e réis1. sogurnmonte tom int.oresses mui supa~ 
rwres ns . posses do qualquer ·~llaí.•ticula.r, emborl\ . 
sojn tun ho1n01l1 muito rico. Em eircumstnncias 
semollluntos, o que ó . conveniente o · ra.zoo.vel ó 
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por quaesquer circumstaneias entrassem n . desat>
pnrecer .od metn'!_S da caixa do banco, não ltavu~ 
oulro re<?urso senao, ou comprâ.l-os p:1.ra. substituil-

, ' . ' t , . 

minha ine'lC.périencia qunsi ínstínctívamente cu · como meio de pôr termo a esta deslocaçiio de 
tinha sentido, vi confirmado por um homem de tal tilCtl\es. · . · · 

. autoridade a l'-Onheyhnentos. na 11?-atorin, que segu- Assim, ~isso cllü, procedeu o bo.n.co~de França, 
ramente é a capacidade nlnts . valiosa que em seme- . qU:e progressivamente .. le\'antou a alta do seu des
lhante mataria avult.n. no paiz (apQiados); por tamn.~ conto ,logo quo foi sentindo desfalque no seu fundo 
nha autoridade vi confirmadas a.~ minhas npprehen· . motahco do roserva; assim aconteceu em 18!7 na . 
. sõos sobre o abuso que se tem feito. do crt'âito, vi Inglaterra1 onde progressivamente se levantou a 
confirmadas as minhas apprehe.nsões sobre o estado . ·alta . do aesconto logo qu.J .J>elas cireumstancias · 
ncanb~do c critiqo da. producçã~ do pniz, qu~ é conh~eide.s e bem apreciadaa daqut.!lla ópoca e:ri.trott . 
a medtda e a umca base do credito, da qual nao é a desfalcar-se o fando .ntetalllco de reserva do 

. ~ado prescindir sem incorrer nas lhait>r~s difficnl- · · banco. · · · · · 

ruinn. . mos õ
1
Jhesmo phonomeno, ó nos3o fundo mett\ilico 

·o nobre deputado ·pelo. provincia do Rio Grande de reserva do bailt~o entrou a fallecor scnsivclmen-
do Sul pareceu querer ~tttrat· ·em unm . ~ontestação to: no·. decurso .. de H mez.es ·fez uma diiferença 

.. " . ... , t 

· tabomhy: assim o nobre d{)putadô principiou· por com rcmcdio proYidento, <:om aquolle quo o sciencio 
. cstr.anhar que no in.tuito de. justi_ficnr o juro ?levado aconselhou o a. cxporieucin demonstrou como unico · 
dos descontos do Banco do l3razll o nobre visconde. proficuo ~ ern. do mister levantar a altn do desconto, 
houvesse im·ocitdo como um argumento valio.ilO o porquo . por · cs(o moi o in-se dircctn.mot\.te á causa 

· que havia. feito o banco de França. na. quadra qu.c determinava mesmo o;;se desfl\lque do metal; 
actua.l, e o do Inglaterra em 18i7. Disse. o nobre ia-se à causa, porque facilitar · ftmdo~ er11. verds.-
doputado quo não proceda a argulilentnçuo, o simila delramonto animar e acomÇoar essns o no:vas em-
não se da, porque não roriio apreciadas . ns circutn- pt·osns tcmcrarins quo; nbs()rvendo todCI capital 
stnncins da França de bojo, da iuglatcrra de 1847, aisponiv~l, o desviavão de toda Otltl'à. indl!Stria, e 
o do Brazil na época actunl. . · . · . commorcto: era. portanto o caso do se npphcar no 

Sr. pl'osidente, eu entendo que n argumentação do Bruzil o que sabia e providtJntemcnte se foz em 
nobre viscondo e ainda procedente âo :mllior pa1·a lnglnt~t·ra em 11H7, o na. França. recentemente . 

. 1nenor; ~em apreciadas as circumatancias actuaes l\Ins u isto oppô.z-se o nt:>bro deputado sustentando 
·do Btaztl, tl.s da Inglil.terra de 18~7 e as dn França quo não se di~ tnl paridade de circumst~ncias; diz 
de h o~ o, a conch\siio a tirat-se ê que pela!:! circum- o no'bro deputado que em Jnglntorrn n crJS(I do ltH7 
stancms do Brnzil impot·ta ·muito o muito . tomar · provuio da.. especu1ação exa~er.adn ou. tt·osloucada 
todns as n:odidas .. de caut?la,. ~orquo nqtli serão ila.s linhas de fet·ro em uma tnl escala. quo excedia 
sempre mRtS sentidas e preJUdlctncs as consoquen- n tudo qúanto era possivel : supponho, s<igundo a 
cia.s do quah1uer crise pei~ .pnten~e falta ~o rect~r· 1ninhl\. lombrança_, qu~ a cifm qu~ n,prosout?u o 

• 
facilidade. do se1· pl'ovocadá, do quo em França, ostol'linas, válor das lit1has p.'ojectt~do.s, 2!0 e 
e do quo em Inglaterra, onde no entretanto a oxpo- tn.nt.os milhiios esterlinos, vn.lol' dns autorisa.das 
:doncin nos mostra causa;,j oeffeitos notu.veis. polo parlamento, nuo on1 Inglaterra, assim · empe, 

Senhores, . tnntó em França conio na Inglntotro. nhndt\ em cspectilaçõcs do. tal enormidade, não 
a fortuna publica so nc1mva po1· assim dizm· conso· havio. quo estranha.t· quo fa.Ueces~cm os Cllpitaes, 
lidl}da, a mdustrin.., . n l~voura tinhão chegado no .ou qllO todos olles fossem nbsorv1dos nessas espe-
ma.lOr gráo do desenvolvunento, , todas as fontes do culn~ücs tiio gigMtescas, t?o f_?ra do todM a.s pro-
rh.jl\eza 80 ap~·esentnvuo ti\o florescentes quo nuo porções, n1ns que r1o Bt·aztl nao se dava nada de 
em possi.vel dosejar"ae 'mnis ~ .ontteto.rito, qtu1r no. mwlogo.. . ·. . · . . . · .· · 
Fran~a de hoje, quer na Inglaterra de· l8:t1, logo · Pl'imotramonte .dovo np.-nr .a .. verdade do fac~o 
quo, por citcumstanoias .notol"ins, os capitnes en- nltogado: não creio quo as espocul~cõos em linhas 
trátão a faltar .ao goml da. indttstrio. o commercio, de 'fol't·o que om Inglntol·ra detormiut't.rão. a cdse de 



CÃ\'-mara dos Deputados- Impresso em 16/01/2015 11 :24 - PÃ;gina 5 de 20 

142 SESSÃO 'EM 12 DE JUNHO .DE 1856. 
' . 

1~47 orçassem~ em tantas centenas de milhões ostot· 
lmos, .nem boJO .. em todo o mundo o fundo capital 
empregado em linhas da· ferro alcança essa. cifra; 0 
que realmente se despondeu em Inglaterra em 184:7 
de fu.udo capital nas linhas ele ferro .ou novamento 

· . de.cretadas, ou. já .com principio d~ execuçãl), não 
excedeu da c1fra de lb. 7,3,000,000, orq::anto 
~ espe~a necosso.na para. evar a H mto os ·pro· 

. Jectos d.l3 esl~·atlns de ferro npprovados pelo parla• 
Jnento _1nglez em 18lt . e lSJl? era lb. '74,4.07;500; 

· .esta ctfra com o~; novlls rójoctos · a provados em 
8 su. 10 Q. , , 

. . Ora, quando sobreveio a crise mo~etaria do 18'17 . 
grande parte dos projectos de '18U o . l815 esta\·a 
ainda por ncabar, e os de .18!6 esta vão· apenás 

. . . . . . - . . . ' . 

· más · pe~~s mesm.os bilh~tes do banco, que podei-ião 
e. devermo ter c•rcnlaçu.o nas respectivas provill-
Clas, .. havendo essas caixas filiaes. . · .. 

Sr. · presidente, para mim é. muito indift'erente 
que. os metnes das ··caixas do banco se escoem, ou · 

· sahu~do. pnt·a ~ est~angeiro, ou mesmo ··para a~ 
rovmc&as do .un 1 •· • e 1 

pothe3e • . Mns, meus senhores, ainda. mais eu en~ 
te.9do que a observação · feita pelo .· n()bre deputado · 
nao procede em todas as partes; niio ·duvido con· 
ceder que at~ . certo pontO ~enha 'influidó para. 

· ~m~çauos; portanto rcn.lmento a criso . foi · produ-
. tida pela despo;:a occas!Onnda pelas consh'ucções . 
· dentro da cifra dos 7õ,ooq,ooo de libras. Esta é que 
é a verdade d~ facto refer1dn e explic~da por escri· . 

. p~res . os . m.a1s competente:; e aut~rtsn•lo.s, ·. o que 
.aluis se expnmem com a vet'd:idc tmthmct1ca. 

. augmentar o desfalque . do fundo · metallico · com 
remessas para' as provincias a falta do prompto 
estabelecimento das ct\ixas . filiaess; mas tambem 
o . que parece fóra de d~viçJa é que mesmo pata 

Temos pois qüc foi bâstanto pnrn . que se provo· 

Inglaterra em: HH7 que se . emprchendessotn do 
r?ldão._~spcculnçõcs. em 1. inb.as ~e. fe.rr.o c.om dispen· 
dto de tu,UOO,OOO de h bras cstcrhnns. Orn, estará em 
~roporção aos ~randes recut·sos da Ingl 

. es=-o cmporio o cómmercio do mundo, dcsso 
pàdrão do ~perfci.çoalnento da industrja, da pro-

. dueçiio na maior cscnlà que su tem rcalisado, que 
apt'esenta no seeU;lo ~rés · · · 
corno. uril . sonho . fan o.stico ·podia ser concebido 
pelos anti~os, est.aró. esta ,~ifra de .7õ,OQO,OOO na 
mesma ra~I\.O em que es~\ para. o Braztl, nuó fnllan
do eq1 tant.o.s outras empresas vertente~, só o 
c~pitat de mais do lj(),OOO:OOOH qué em tanto impor
tão. essas cifras taxadas. a esmo pelo governo nos 
eontractms q_ue tem feito com gai·tmtia àojuro pelo 

. th~souro'l · Havera\ ou nilo · p'rocedencia na . nrgu
mentO:çiio do nobre visconde à() Ittlborahy 1 Senlio
ros; o quo n tn.l respeito pond~!óu ~ nobro visc\lnde 
no ~enado niio fol aó um clartlO br1lhnntc, pro rio 
para illumintlr a iateUigcr · ·· . • · : · . 

' .. . . . 
empresas quo não têzh assento solido o r~nl l!a · 
proâucçlio do paiz em visfn de suas circ\lmstanclns 
especincs o condição proprla. . ·. . · . . · · . 

Mas, ·observou o nobre . t\epuladó, no Brnzl\ 
não· se foz nem se podia fazer scntil'ocffoito dossa 
oh·cumstO:ncià notavol quo dctormi nou 1\ crlso em 
Frlll1çB •. porque a guon·a do Oriento clcvornva-lho 
capitac~, absorvia t ·~O o_cundo disponh,.ol nesses 
cmpres1tmos extra •rdmnnos que pelo govemo forilo 
promovidos o pelo patriotismo geral · prcencltldos : 

. aqui o o Bràzil n:io se dt\, nuo se s()nte as conse-. 
quencias aessa guerra, nein · tão pouco pódo ter 
applicação o qoe se . foz . em França! 

Sr. pa·csid.ent.e, devo confes~ar com fr&:nquezl\ 
que nii.o compl'ehendo a que vo1o ·essa desJgnação 

· do ·fact.o notavel da gum•ra do Ot·iente : o s1.1ccesso 
q'lie. dctui•miuou. o proce.dimopto _ n.cel'~ndo do. ad· 
lllÜUstrnçiió do vnnco1 l~to e, O Ia.llcctmento pro .. 

. · · o fundo metalhco do. ., eservu. do bo.nco, 
era um caso · rcalisn o · 111 o 1zmen v en I'O n s 
portal) tO .. devia sm· . provl.deuchdo, como · foi c 
cumpre sol\ · . . · . . . . 

Qu.e nos importa que em Frnnçn; ess~ cr~se fosse 
provocada pera guerra do O~lOntc f Nu.o o menos 
certo· qu~ · ella so déu, o que está so dando .no 
Bra.til, onde realmente se sente .de um modo m\i.lto 
aerio o dosfu.lleciméuto do fundo metaWco do banco. 
· Mns, dis!!o .nindo. o nobre deputado, isto proveio 
do quo o banco as~isadamonto ni'io honvésso .creado 
cehc.o.s tlllacs . nns pmJnoinst aoaulelando por 
este modo · quo ns remessas ue · fundos para as 
mo11ml\a provlnolo.s ntio !o8som somento em motal, 

. o cs~ra.ngeiro muito directamente remessas impor- · 
tanttssrmas .de metal nosso ~m sido feitas. No 
Economist de Março ou A briJ ·deste anno ninda. 
s denuncia um facto . muito si niflMtivo a este 
res)leit.o; ahi.se dtz que em um s mez se importou 
do ~rntil para Inglaterra 61;000 libras em ouro ...• 

O Sn. PEnEtRA DA SiLvA :.;_Em umn somâna de 

.· O Sn. SA.'YÃo LoBA.TO:~E notc-so quo tudo . 
~os leva a acrcditcsu·.que a totalidade ou quasi tota· 
hdRllo desta uantta fosse em ouro amoedado, 
~r 1sso qua sn ~ o quo o o ou qua,st o o ouro 

. nunetado no Braztl ó comprado pelo nosso banco, 
que ~ - man~a ã ~asa da ~óeda~ a .Principal fonte 
de nuneraçao vahosa llOJe · que extsté ó ; a grande 
lavra do Morro Velho, .e o .ouro oxtrah1do dessa 

.la v~ é · .todo cxclusivame~te vendido a<) baneo; 
e p01s a COilsequencin. a. tirar-se com toda a pro-

. bal>ilidade · ó que quasi toda a importação do ouro 
brnzHeiro em Inglntcrra tosse '1elta · com ouro 
amoedado. · 

E 1sto, meus sonhol"tls,. r:rie l~va; a uma outra 
· . ·. uo ·ent ndo · ué · tem toda a . Uca-

çi\0 ó. matoria sujeita, e quo não 1.a p1uz no 
mun1lo, no menos dos qu!l mcx-ecem aer conside
rados ela sabedoria . do sua a.dministraçiio e in-

. cl da o civilisada ond se noto o . 
facto que succede no Br~il, o pap9 . uctarlo 
.avulttt:tdo eui tiio grande dosproporcito da moeda 
motnlllcn. Isto tern 1nuita importnncia, muita relc
vnncln para a questilo crn quo n0s achamos~ · · 
· A' vlstll do dndos multo seguros vejo · que no . 

Brn.zll tomos em · pnt.ol fld\\clarlo, qU:ct• :nul.as . do 
tbosour" quer bUlloícs do banco, quo _ st) . conrun~ . 
·dom em seu eft'olto, l\8 ntU r.outoa, ni\o fàllando 
nos . bilhetes das caixas tllfnoa dos bnncos, que 
ainda tôll'l do olevar e~ta .clfra tahoz a mal::; do 70 · 

· mii. contos: em n1ocda tnctall!ca temos sómento 
22 mil contos, dos qua~s so dtvo deduzir talvez 
grande cópill quo, como ha pouco referi, . tem ex
portada pa~-a :;(óta do paiz, .P~is. qne só em uma 
sem ano. com toda a probabilidade · se exportarão 
não . menos de 6l mil libras · esterlinas. · 

Portanto,. meus senhorcs,.tomos quo o meio .cir
culnnto do Brazil está n.ss~m constituido : cerca d& 
mu.is 70,000:0005 om pnpei-~duciario. e me~os do 

., . ' ' 

quo nos Estados~ Unidos em xnooda metatlica exis
ton~ ~~1 pilhões de dollars, o em po.pel ftd.tt.ciario 
20' mllhoas do dollars: e cabe notar que nmgucm 
ignora quanto nos E~?tados-.Unido::; so tem bastante 
usado o abusado .. das operações bancnl'ias, ainda · 
mesmo da. omissão, . dando~se pol'tanto o tuaiot· 
dcsenv.olvimento, talvez· além do quo deveria ser, · 
â cifra do papel · fiduciario.. .. · · · . · 

Na Jngln. terra o · pnpel .fiduciado é c;l.e 822,0. 00:0008; 
.e n moeda metalHca de 3001000:0008 .a aüO,OOO:OOOS; 
em França papal fiduciario 600 milhões dt fràneos, 
moeda .metallica 2 · ~ilhares ; .está na razão d~ 
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mais de .tres vaze;; excedente a porção da trioeda 
metil.Uica sobre o papel fiducinrio r . · .· .; · · 
·.· Isto, · Sr. presidente, tem sua importa.ncia, isto· 
significa que no Btazil se usa às mãos largas do 
credito, P.Ol'que O papel fiducíiado não é sénão 
uma mmto t•eet operação de credito .. E J!O entre~ 

ao· paiz, que tanto precisa dos meio.; que so o 
credito póde dar? · · • . 

Meus .senhores, o que ê verda.de é que se tem . 
dado a~. maiores largR.s ás operações de credito~ 
e se quereis leval-as além do que cumpre, segundo 
a esphera ~a po.;sibilidade, em ·vez de se attingit 
ao fim deSeJado .perturba-se, desmancha-se toâo 
o equiUbrio, em vez. de alcançardes melhot a
mentos ~·riqueza, tereis em resultado a bancarrota. 
a ruina 1rrcparavel. . . .. · 

Mas, . disso o nobre deputado, q paiz tem . re
cursos tem as condi ões áo credito eu as a al o 
as con 1eç0 ~m . tantos phenomenos, em . antos 
fuct03 significativos, que não . posso deixar . de 
sustentar que temos crec.lito e dev~mos aproveitar 
delle. E' assim ue . o nobre de utádo entrou 
na rc u açao . o que luwia ponderado C? nobre 
viscond.e quando calculou, com prudenc1a e sa.

. bedoria de expori&ncia feita, que em· termo módió 
· não odin a e· elevar o valor das nO!!sas reservas 

o que so ra a o oa as nece3st a es, que po o 
o dO'\'() ser novamente capiL&.Hsado em tnais do 
3G mil contos . em · todo . o · imperio; ·· e fazendo . 
ntesmo umn parto Vtl.ntnjosa a · esta praça, não 
podol'á ir ntém. de \; mil contos o fundo que nn~ 
nuahnonto sobeja .o se possa depositar em novas 
operações.·. O nobto deputado achou astn.calculo 
inPxacto, taxou.-o de nimiamente àcanhado, o ob- · 
scrvo11 que, quando ha. annos tudo no Brazil . 
estava. ~m muito mot'l.os, nchava.-se na. . r1\Ziio de 
um terço ~o quo existo, sabe-sa por facto~ muito 
significativos uo 'á ()s recil'l'sos verdo.doiros. orão. 
aes quo etn cn a uuno se compr.a\'aO o a 

ruil contos do fundos publieos e so. cmt>regn.\'t\ 
nàs edificações. desta capttal mil c duzentos contos 
annuahnonte: tomo pois hojt!, que t\\do tem molho-

o o esenvo vt o, quo u o em up tca. o 
pelo menos, ha do o • excesso de renda. só limi-
tar n. 9 mil conto$ 't . 

Parece-me quo foi esta a argu•nonta.çito ào nobre 
deputado. Sr. prosldonte~ prmclpió por negar ao · 
nobro ~eptttádo n proccdencin do facto 9.uc ollo 
produz to dn compta eiTecUvn ·do :1 n. ·1 mil contos 
em fllltdos publicos em annos anteriores. Do dua::~ 
umn, mou~ &enhol'os, ou o nobN deputado so 
refol'io t\s opot·nções que ordlmuicunollt:J so fazotn 
entro p!u'tictilares qua comprfio o vendem npoli .. 
ces do govo1·no, (l (l)i busca.t' · ahi n cifra dos 
seus 3 a. 4 mil contos nnnuaos, . e ontito nesto 
caso nüo proceLló o ~~u argnuicnto, !)otque .t\ 
compra e vend& de ·. u.polices entt·e particulates 
não ó senão a deillocl\çiio de capitàl que passt\ 
do umu pm·a outrns mi\os, nl\o roveln. o sobeJo 
da praducçüo que vai-se ompregnr nesso meto 
ptoficuo do. acquisic.~ão do fuüdos publicas, ou ·· 
entfio _o nobro deputl~do so roforio ás diffet·ont~s· 

' · 1 • 

orói.l, do novas upolices da ·· divich' puolicn;. o 
nesse on.so nindo. não acertou o nobro doputaclo, 
porllUC nessas emissões o governo nuo f()Z pro~ 
priamcnto uma .. opet'ação ?o · veneta; regtü nr · de 
fundoil pu.hlicos n quem tmlm sobeJO do rendo. o 
a queria omprognr ncss~ ~aio. . . .· 

O go~erno; nessa;s omtssl?es dtfferentes ttue fez . 
do npohces da div1da pubh~a. tratou de P,agnr 
dividas contrahidns; ·de . snt1sfazer compromt:~s •s 
nntigos1 do cumpri\· empenhos em que ost!lVtl. 
Os quo receberão esses fundos 11no o.s receberão· 
dan(fo om tt·oca ct\bednl quo r~prosonto ro-

serva. de renda novamente adqUirida que lhes 
sqbejasse. 

l>ortanto, ·meus senhores, esse ·facto ·· trazido 
pelo nobre deputado nada significa no sentido 
de · do:r · a medida .dos recursos valiosos ·do paiz • 
nem {ão. pouco do~ maior: importancia ao .· fact~ 

gastar annualmente em edificações nesta cidad: · 
1,201):001!_/i, porque!_ meu~ senh?res; estes gastos . 
que e11tao se faz1ao, amda hoJe em maior escala 

~ ' -· 

~ 

ados.) 
Ero Vttssotu.·ns hoje, mous senhores, o custo do 

ft•eto dv uma Mtobn do caló pai·n. Iguassú é de 
18500, o quo ha 12 tinnos regulava por 500 rs.l l 
E o peior ó quo ~~indn ·por tun J?l'eço tiio alto, 
llor falto. nl)soltttn do tropas, mmtns 'Vezes não 
e dl\do no . fazendeiro fn-zei· real l'emesso. dos seus . 
prodnctos . (t~poiados), que ficiio rotnrdados nos 
paiôes om projuizo seu a do paiz, cuja pro
<.lu.cçã<> por csto lado ainoo é. desfalcada. ( Apf)ia-
dos.) · 

Mous senhores, R roaUdado das circumstanoias 
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diffi.ceis em q li. e se acha. o ·nosso· paiz se denuricia. 
neste . unico symptoma, qu~ co ri vem apreciar devi
damente. Neste. paiz o .mais fertil do globo, nc.s~a. 
VE:rdadeira terra de p1·omissão, a fome parec~ . q,ue 
tem ass(mtado o seu ninbo I Os generos alimentiel,os· 
chegáriioa. llm preço exorbitante, meus senhores, 

pita~a. ~ prejtidicíal em que .tem posto a ndminis-
. traçao do po.u: . . . ··. · 

Tenho dito. 
·. ALGUNs Sas. DEPUTA.l>os:.....;. Muito bem. 

. nesfa. f.orra de Ülila. fecundidade maravilho e. .. 
o ~r.· Pereira ~a. ~Uva : - Er~ min~a 

quercve .a.ls o · . · · · · .. ·· 
O Sn. MELLo FnANco : ~ Falta de e~tradas. . . . . ... . 

O projccto facúlta ás·. sociedades commanditarias 6 
. direito de dividir ó seu capi~al em acções ; uma das · 
einendà$ ·a. que mé refiro tinha· por fim reduZir o 
capital . l?rcçiso paraorganisação. das· que fos!lem . 
nas provmctU.s empreg!!-das em obJectos mdustnaes · 
a 50~0005, conservando o fundo de lOO:OOOS para as 
quo se ~stabelecessem no R:io de Janeiro; 3. outra 
emend~ c~nsi.,;tia eru exigir, par~ 9~~ ellns pu'!_es"' 
sem funcc10nnr coln o seu fundo. thvli:hdo em acçoes, 
uma próvin autorisação do governo; . . 

Parecia-me quE} .assim e~11nd.ad<? o_ projeçto, . R 

uma. resposta. · · .· .· · · · . 
. . E a .verdade c, Sr; preaidenté, que a Ih'oducçffo dê . · ·nesolvi·tne aindà maig a pedir a palavra, quando 
outro ramo importan~e, e que outr'orn fazia · parto no · ftn.àl do seu discurdo um ·digno membro da 
de uma dns mms intcrcssnntcs c:tportações do puiz, dcputaçãó rio-grandense fez allusões a · idéas emit· · 

· o assucar. mill vai chc~ando pari\ o consumó do tidas no senado po.r um dcs mais abalisados es., 
interior .. Já nas provincms do sul não ~e J'roduz tadist.as b1·usiloiros, o de envoltA com questões 
~ssucnr bastante .. pnra ·o · consunw; do norte . m•s acerca . de .sociedades conimilnditiu·ias, tratou da .· · 

· vem gi:ando parte do necessario; ti aqui tunibem, adrninistro.çiio do ba.neo do Brazlt . . · .. · 
meus senhores, cumpre rcconbccet• esta '.•erdndc .Estimei, Sr. presidente, esUmci muitó a presença. 
amarga ; o .norte mesmo tem do ver minguar muito nesta cmnara ilo .digno deputado n quem tenho . 

·· a sua produc~iio do assuca.t·. Essa ratnl cnlami<lndll · a honra. do dirigir-me; pertence ollo . a. uma. classo . 
que nca.ba de pesar na imperio, e nindtt cstt\ csaudo · · portanto .. da. sociednda ; .ó . um · dos . m'mBil'BS~--

. · · · · r , em varr o uma oo. par 6 distinctos ncgóclantcs do Brazil; o corpo do com- . 
dos 1t1strnnumtos dn. prodncÇiio, o portanto os áous i.nol·cio ct1rccin ter no selo · do parlamento momhros 
eft'eitos, muito. reaes .o sensivcis para. o paiz, hiio do seus, dh'éCto.munt.o seus roprosont1mtes, pa1·a fazer · 
necesssnl'inmcnte apparcccr. (Apoiados.) . · · . os a .intluencio. a · que 

Assim, senhores, cu chego natura.lmonto J\ esta cllo tem (lh·olto, po.ra sustentar sells interesses, 
cor1clusão, que a .\·erdadeira poúçiio do paiz, l\ roa~ doCéndct·.suns necossl.dados e advogal' a. ~ua ~nusa. 
lidade dos s~us meios do prcilucçliU, hHmciio, assl· O uobro duputaslo Cól·o . do uma mnncn·n quo ó 

· gnaliioa csphern, que uO\'o ser muito ncnuluula
1 

eleva nfl nossa consldoraçiio o na · nossn estima; 
das op.t.m\.c;õos do erudito. . . ·· · . . o ao bem quo ell divirja, como ó farei · em tempo· 
. Desconhecer osta. bnso rcnl 0 positiva. pnt·n, pol< notl\\', do multas· itlóM . áuns, niio posso deixar 
dendo·sc do vh::t.n csto verdadoit() 0 inoxornvol. rogu. . do folicit.nl·o pulo sou dischi'so bem: deduzido. o 

substnncinl. . . · · 
ladot;., ir1.nos porU~eorins . nrriscadisshnns 1tos ctn· o pt·ojocto, como · jt\ disso, tem por fim auto-

. maranh.nr .~ compt·om~ttcr om porlgosns opc~·n.;õcs · tisnr o. divlsiio uo crtP.itlil em acçõas onm ns ao
do credtt.o, ô, Sr.~ pt·ostdonto, proconnr cot:n ·n mesma . cioda.dcs · conminndittn·ias, . quer cmprogntlas em . 
falta de · pt·opostto com que pt·océdoo Jogador do objcctos indtislrinos, .quor em operações bo.nca
jógo grosso qno ·aventura tuao t!m utn corro\' do . l'ins oxigindo .plU'l\ fiS pl'imoll'as a . metade . do seu. 
dado. Um homem p6de, inspimdo pcln tmi paixão fundo recolhido, o.pat·a as segundas a. iutogrnlidO:dc. 

· do jogo, proceder por esto· tnodo, porqt\c, etnftm, AtO Dezembró>âo 1854: ·era opinião corrente no 
tem se1npre o ·recurso de mn tiro uu pistol1111n cn- paiz quo as sociedades commanâitarlas potÜno di-
beça; potóin o cs.ts·l.;>, tnet!_S. sonhoro~, niio pôde vidit· 0 seu capital on1 ncçõcs. · Algumas socie-. 
proceder desta mnnclra, nap pódo diZtW: << Pet· dndes . desta. mltut·oza funccionavi.i:o l'egularmeuto 
aido por mil, quo O Sêjtl pol' mil é quítthcntos. » sob a protecçüo O garantia dostt\ intelligeOClQ 
E quando ·houvesse un\ .governo ttio insensato · . . . · . · · • 
que tJUizess6 I? roeedei · eo · · 
criter10 quo o Jogndor d<1 · jogo grosso, nq~i esta
vamos .nós todos, M l~cprcscntn.lltes do· p1uz, pnra 
fallo.t·mos ém prol dos vitnos .interesses dos b:-a· 
zileiros, {Jttra clmnnrmos; l.hostmndo todo o despro-
posito o msênsntez de tal procedimento. · · 

Assim, ou conclú.o'quo o nobre viscondo do Itabo- · 
ro.hy sustentou verd~des iucontestnvois que não 
podem ser . contostallas, E) quo ao contrario devem . ' 

· servir no governo do lição~ senão paro. conigir~so · 
no que já pt·ntlcou tão onposto. aos verdo.deh·os e 
mais nltos. inlorossos pub1H~os, no me~os pa~·n que · 
daqul · om uinnto nu o coutinúa noSS(). marcha. pl·o.ci'-

vigora; sup})Unhá-so quo nüo sondo asso direito 
oxi>te.~s.~mento !1ogado . a tnes associ~çü_os · pcl() 
coU.tgo, ~ commoretal, ern-lhcs. olle pormltLldo. 

Em Do;-;amlJro de .1H5i · nm dec1·et,o do 15overno 
declarou que as sociodades com~ua.nditnnns não 
'podií\o' dividir o sou cnpital em o.cções, pot·q_uo 
pelo codigo commercil\l lhc·s não .. fôrn tlll diretto 
express~tnonte co!Jsentido, e ord~nou-~e em con
soquencta .nos tr1bunaos do commorcto quo a.n
nullassom. os l'egistros anteriormente feitos, e não 
admittissenl. a togistro os .novos contractos com 
somt\lhanto clausula. Esta. d~libol'nção do governo 
ncbn~s.o c~rupridn o vigomndo. · · · 
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. Pela minha pa.rte . estou Jle~sue.di.do que o go• 
vemo ultrapassou suas attnbmções,. interpretando. 
leis, 'c dando-lhes intelligéncia. que a outros po• . 
dEires1 qu~ · não. ~o execu~~vó, ce.be ~ segundo a 
.consJttUlçao; polit1ca do -pa1z. . . · ·. . · ·· . 
. Nao deseJO porém·. tocar hoJe · em tal -debate; 
Nem elle · vom a proposito. Aceito iJ . facto con-

. , · t 1vo, nt o oman o 
deliberaç~o em contrano na sessão do nnnó pas~ 
sado, . tac1tamente o pareceu . approvar. _· 

· O . Sn. SAYl:o LósATO ~ - Mas responsabilidade 
· que·. qua.si sempre· Sé torna illusoria. . . · · 

O SR. 'PE~A.DA.SILyA:~Nã~>~ senhores, pC?_.r- . 
que quando _capxtahstas se reunem, ·e éntregao 
seus C(J.pitaes, ~ ge:tentes1 em_ os quaes confliio; é 
po1·que elles dao gara11ttns nao só no seu caracter 

soai, senão tambem nas · seus bens e fortuna. 
(,4.poiados.) O _credito pessoil.l 'pesa muito nestes 
casos; mas nüo basta; carece <le ser sustentá.do . · 
pelo credito de ·bens. Em nenhum · aiz do mundo· 

• - J a . ' • ' . • ' · · A _doutrina ois · ue · lio·e vi ora é a o 
~e o e · ezern ro . e :>4. · projecto tein em quem preste seus capitaes quando não re~onhecer · 

nsta porém dar ás socl~dades commanditarias . o no gerente todas · as garantiss pessóaes c reaes; · 
d!rl:!ito de n~ futuro pôderem dividir o ... seu ca- (Apoiados.) · . · . · . .. . . . : 
p1tal em acçoes, logo. que esteja rElalisada a me- · Disse~se porém que se se consentir que· se esta-
tade do eapital}>ara aquellas qU:e se ·empregarem beleÇão no pait. as associliçôes commanditarias 
em emp;resas inllustriae8, e ·a tota\idade delle para com o ·fundo dividido em ncções, aliméntar-se-ha 
as que se occupárcm de operacões bancarins. A a ~giotageni, en~sceráõ dabi serios perigos par~ _o 
questão é . portanto esta: convem que se lhes pn1z. · . · · . . · 

· conceda tal direito?_ Penso que é conveniente, . O mesmo argumento serve parn as associações 
que e. necessario, que- é itidisp,t:ttsavcl. ; . . anonymas; c entretanto apoiais estas~ · 
· A dlfferença entre · o ter ou nao o dtreito de Convóm n.qui dizer; senhores, que a agiotagem é . 

. _dividir .o capital em ~cções é immensa; A divisíio na v 

• . . l lS . o o un o com que so Gomo todos os' abusos, .tem perigos e funestos re-
entra para - o ~stabeleeimento da . sociedade. sult-ados. Tornai porém sentido, que a pretexto do 
. Cõmprchende a camara que .· os -capit.aes, tcn• · coarot-ar o abuso o de matar a. agiotagem, não · 

dendo a reproduzir-se, · rocurão. com referencia · corteis ela raiz a es ecula iio li i · · · 
• . s e mo 1 r a e; para os tornar ~xos .e e a alma o o. vida do eommercio. Todas às cou!io.s 
1mmovms . ha poucas ou nenhumas tendencuts no boas ~iio susccptiveis de tlb\'Í.sos. ·o po~ causa dos 
commerció. . .. ·· · . abusos. não as deveis destruir; devemos tratar . 

. . O decreto . do . governo pois tomou .. se não in- · de. prevenir o mal, .rle combater . ó . abuso, mas sem 
· teiramento . in1possivcl, pelo menos difficultosis- oft'ender o bem I e sem l~sar. o direiw e o justo; a · 

.. si ma o. . creação ou organisa.Ção de novas asso- · agiota.aen\· combate-sG com meios indirect.os, com a 
ciacõcs commanditarias, ao· pil.sso que fez .liquidar · Cducaçaodo ps:iz, com a sull.ilh.:.straçiio. · · 
e terminar a maior parte das já êxistentes no Em que pois temeis mais a agiotagem 'nas asso-
paiz. Dllhi resultou ~i!l desanimo, um grando ciações commandi~arias · do que nas sociedades 

. obstaculo para ~ ,csplr!t? de . as$ociação, quo é anonyrnas y Se . o projecto so approvnssu tal qual 
ent!~tanto o ~sp1rtto Vl'Vlflcador e vital para · ·as foi proposto,· ainda tl!r!eis _razão; mas e~ondado, 

. soc1ed~des modernas, e que prod11Z os- maiores 

os pequenos capitaes isolndos1 e l>Ol' si sómente . com mais garantias para o pubhco. O governo, 
niio podendo fruétificar e reproduzir~se; se reunão, naquellas c<mto. nesta, tem o ditei to de reconhecer 

. e fortes com a união . e ~ugmento. dêm melhores . a opportnnidade e ~ convenicncia .<te ~ua organi- ... 
resultad_os a sous possmdorcs, e desenvolviio no saça0~on.s· ·t.ttue n .e· m· end~ · um ·ver· dndet'ro ·co.rre· c·tt'vo . 
pniz !> gormen dos. ~~cursos e riguezas que traie?l · C •• .. 
coms1go · a prosper1aade dó · pruz, e de · um . pa1z que faz desap~arecer os receios e sust.os que assai-
novo q.uo anceia. mal·char? . . . . tão muitos ammos prttdentea e acautelados. · ·. 

Admtttida · esta . convcnienéin, esta neecssidado, · Que ,mais podeis exigir dçpois ~essa s_~ranlia. ou 
cst.a indispenso.b.ilidlld13, qUê se não póde contr!lorlar correct1vo, e quando o propno proJ~cto na o adm1tte 
de boafó, e que c um progresso da moderna c1vili· a: divlsiio do capital em acçõos · senão depois da 
sação, não parece justo que se ponha _pôu.s á. orgil.- rcalisação de metade do capital para as quo ~e 
nisaçiio das · sociedades commandiumas, senão .o.s · emprega\~em em objec~os. industrines, e do capital 
que dictão a prudencia. e nr~ão. · · · todo porá n.s que so destmarum a operações ban-

O que são ellas? Qu~ riscos otl perigos ae acom- carias? · · . · · . . . · 
panhao 'l Quo màos resultado:; podem dahi. nascer? Q nbbre deputado pela provincia do nio . de 
. As sociedades ~onunanditarias, senhores, parti- Ja.neirt> não se oppõo quando se tJ;'3.ta de em-

ctpão da natureza da~ soeiedadtls nnonymas. Estas prezas · industriaes, ~ · bem que exige a realisn· 
· compreh~udem résponsah.ilidade ·limitad" para. os · ç~o -. do. capital integral para. a <!_ivisão do fundo 
seus socws polns quantias cozn que subscrevem ein acções; o poderem estas acçoes ser transfo-. 
ara seu fund - · ·· · · · \ ' - · 

que entre ella.s se manifesta é mais umn. garantio. . · ra~:ões bancarias. Cumpre aqt11 dizer · que, -se a 
para as ·· sociedades coninia.ndito.rias (apoiados); dilférencn e convem )nais ·animar as primeiras, 
porque e~tas_. ~lém . <la responsabilidnqe, limit.a~u. para que o. Cldgencia <la realisa<;ão do capital 
dos assoCiados, contêm uma responsn.bthdade ilh- · todo'!' ' Não offel·cce mesmo mais gar~ntins de s~l- . 

·. mitada dos gerentes, condição admiru.vel que não vabilidnde- o hn.vet-se apenas t•ecebidO dos soc10s. 
-M:m as sooieáades-anii·nymas. Ota, vós admi_ttis -a e oonsumHo metade do capitnl,' mas existindo 
necessidade do animar e coadiuvar a organisação e. em . mãos delles ·.e em ser, e pqrtnnto . sob -sua. 
desenvolviJUento das sociedad~s anonymas, e oomo · rosponsnbilid~de, a outra ·metade · P.a1·n · faze~ face ' 
vos oppondes l\ crea.çào do sooiedades·commandita- o.os · coo•prom1ssos? . ~s~ou con-venc1do que s1m: . 

. rias . quo oft'~Jrecem mais garantins, porque além da O nobre deputado d1sse .que . a este resp61to · 
respousabili(Juda limitada dos a3soeiados têm _ a mandaria uma.. eman.<la ao· . arti~o .'. não. a posso . 
responsabilidade illimitada dos gerentes? . approvo.r ; oqutvnlerla. · ella, prmc1pa.lmente nas 

'l'O'IoiO ~. . 19 · 
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províncias, . a ·· uma q uasi · impossihiiidnde do ot· . 
.ganisar-sc to.cs .sociedades, pela falta de capltnos 
disponiveis c · .r<: alisa vei:'l no 910mento. A pnssar . 
porórri' tal .emenda, a pensar a · çnmnra quo .o 
ella conveniente, seja no menos limitada ás ti·nnsfü-. . . - . . 

· das transferencin.s · nos .livros .dn nssocinçfío e 
com . approvaçiio dos gércntes, como devo ser. 
. Mas porque não quer o ilustre deputado qu:.J 

· . m r.ra ões bancarins? Não en-
tendi t~m . n · suri . argu1nentncno; apenns percebi 
que temia que a responsabilidade · que .. totnnYiió 

·fosse superior ao fuuào . dos comma.üditarios e 
gcr<!ntos. . . . · 

No mesmo caso esliio as anonymas / não ·digo 
hem no mesmo caso;. sustento quo em condições 
pe~ores, o imtretanto o honrado memhro lhes niio 
e mfenso; . esgott\qo o fundo dns nnonymns, . o 
~ue . ·ha para gnrnntir os seus compromisiios? 
Nada: ·entretanto · nas comm:!hdilnrins hn. n for- . 
tun!l toda particular do~ .gcrent~s •. q_ue são soU
danos, e têm responsab1hdad.o J!hmttndn.;o pe-
·sun o so rc. es cs ·um some nn c pc , ·mats 
garantias nos dão de qus a. stdministraçiio ·pro
curará sempre açcrtar c marchar com tino o 
.prudcncia, porque ni'io arrisca sónumte o .alheio, 

assemblôn . geral; e no rélatorio1 . qué siio os ~s
caos obrignaos a fazer annualmento donunc1ar 

.· o. má gostito elo cstabelçcimento. Prccl~o portanto, 
fnr.otldo n dofczn do. 11lustrado . prcstdente e da 
zolosn dlroctorin do banco, fazer n . minha propi'iii. 

o • 
E pois peço licenç(l. .ao honradodepu o para. 

opp<\i' meus embargos ã.s suas. censuras, . cum
prmdo . pm·óm eu este dever penoso de o con~ 
tmriar com · n. uella có.nsidera iio ·o · rea eito que 
~llc ·mo m.ercce pe a sua pos1çao no commerc1o 
e na camnra, .pelas suas luzes e pelas suas qua
lidades eminentes, e que eu folgo de reconhecer 
e cóm os signaes de . estima e amizade cotn que 
o illustro deputado me honra. . . . . . 

A taxa do juro do banco do Brnzil ó ac.tual
trientc dó. 8 % ao anno: que razões a elevã.rão 
e . n coris.orvão nesta altura? Eis a questão : .com-
prchendida ella., estará · resolvida. . . . . 

. O banco· do Brazil começou a · funcc10na.r oin 
10 do ,Abril de. 105!; pelos seus estatutos foi-lho 
concedido. o direito · de omittir papi:ll, tomando 
· o · undo disporiivel . que tivesse em car
teira, cons.tituido com moeda· corroute ou bnrras 
do .ouro do 22 quqnte~, · avaliado pelo preço legal. . 
A omlsai\.o niio podona olova.r-se a ma1~ do duplo 

· qu<l viwni' de endossos, achnrllõ mnis ncilidn,iQ.S c .· ·do . tàmsncçücs o neccssi.dadcs mercantis. . . . 
diuheir~ lnnis bli.rato, o essas assc.ciaçõcs, prestando Eriio ns cnusas n.s 1ilosma.s que ainda hojo durão . 
. sua gtu·an~in, nclum\õ nó bnnco do Brnzil os recursos Em priinciro lugar remessas met.allicas parn as 
de que c.tir<)e~m; c. qM lhe~utt1Ht-s.~. :t-CJ. rett. fi1' w,, -t-!H~'i-1· ~· ei'M--ffiHWi'.ie--oo~· .-pl~ffilien-1~àe&s -:Jp~roroedltlUlGG~to*s;---
crodlto rinscido d~ um fundo rcn\isndo c conbc- q\to dó 11\ se tt•ansportuo paro o Rio de JP.nciro, 
cido . . · ·. . . . · . .comonssucáres, etc., é que de retorno niio recebem 

Por todas as faces pois, qM nu cncu.rc estas outros productos ·o sim n\Oeda ~ortontc. Seguião-so 
questões; acho-lhes li.'inn snhtçiio favornvcl ao pro- nestas rcn1essns .outras para pagamento d~ escra.-
jecto; c cm<lndndó como se }Wopôz ó . cllc uma · \'os, que em grande quautitlndc vôm do norte pnra 
sntisfa:çiio vilnl- das nocessidn.dcs do pniz. se venderem no . llio de Janeiro, vo.ltando-lhes o 

Pcrmittir-me-ha agora a cnmuro. que, deixando réspectivo preço. Acoresr.ião ainda · novas r.emessas 
n discussão propr.inmcnto da mataria do projecto, em pngnmcnto de generos o productos do ' norte, 
me occuptl eu . por algum tempo com. umn sel'ic · que J?Ol' cspeculo.çiio costumão muitos negociantes · 
do obscrvn.çõe.; que no flnnl do seu luminoso do Rto mandar 1~ comprar e seguir para a Eurqea. 

. discurso fez o digno representante dn pro\'incit\ por Sllll contn. Amdn n estas i·eme:;;~ns se. poder1ao 
do Rio Grande do Sul. Fui, em grande ·parte, ajuntar as que viio para o Rio dn Prata, aonde de . 

, . ·prevenido pelo illnstrado deputado pela minha algmn tempo a cst.~J. parte abunda ó ouro cunhado 
vrovillcia nu brilhante ll bm11 deduzido discurso tio B1;mdl. . .. · · . 
quo ncnbn do rccilút;. :Mns clle so occupou . mais· Poderia mndn incluir romossns, so bem quo em 
com n discussão dos pdncipios, com . as theso~ muito m onor cscnl:\,do moodamotn.llicn, quo do Rio 

· gernes i cu <losct:lrei n ponderações mrtis praticas~ do Jnnuit·o so faz para as pro.çns donótto, o que lá. 
procurnndo seguir o debat.b em outro. tet•reno 1 s? rt,mottam pata a Eui'opt\ quando as letras cnm-
,parn quo ~?~s . rwgutuentos nü.o pcl'cào de vigot bmos n~o fuzom coi1ta em tomn~-so i talvez. part~ · 

O no . ro depntndo pela provincin uo Rio Grande · vt'ío os · p~ss'agoiros, entr~m n!\ conta .e:Ktrnhida de 
do Sul 1 t·efcrindo•se n 'lun discut·so proferido no um numet•o elo Ecottomtst, c1tado hoJe pelo bon
senndo pelo muito <listincto estadista o Sr. vis- . ratlo .d'oputndo peln. provinc!n . do Rio·. de Janeiro, 
C<_lmlc do ltnhornhy, na scssiio d~ 30_g.o moz pro- so bom <J.UO eu crc1n, em V1stn da lettura que fiz 
xtmo p~ss.t1do, folr. c~nsurcls t'L, t.hrocc.uo do banco dessa róv1stn ingleza que ns 28,742 libras quo ello 
do Braztl, de que ó d1gno prestdcntc uquollo nobro · roforo quo entre 5 o b de Janeiro· de 185G entl·t\rão 
stmador, pelo facto de elevat-so o · consorvar-so ·. em lnBln.torrn pt·ovindas do Bt·azil, ns 2,089 que . 
a taxa do juro do dinheiro n .8 % no · anno. entl'l\l'M igualmente entre~ o 16 de Fevereiro, o as 

. Tem h o a honra do . sor fiscul do bulwo do Brnzil, Gü,OOO quo entni.ruo entro 8 e 24 · do Março, não . se . 
por oloiçüo dos sons ncéionistns. Cabc~me a ccn- pódo lllzel' diilhoiro amoedado, e sim comprehendem 
surn _tumbàml porque npprovoi, e npprov~ as re- tnmbom out·o om pó ou banas, ·de que algumas 
soluçocs tqmürlns o. esttl rospotto pela. da·ecçiio; put'Lidtt~ aindn seguem para a Inglnterrn, quer do 
so as niio u.ppl'uvasso• oru. minhn obriga~,.\iio, em Rio, qi.lOr l.ln Dnhin, apoznr de que .. a maior parto 
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do ouro que pródtit' actúalmente a pro~incia de 
Minas, e que se extrahe das lavras d•> Morro Velho, 
é cntrogue .e vendido ao banco do .Brazil, que o 
faz cunliar. e amoedar. . .. · ·. · . 

Seja o que. fôr : o facto é que se ia .escoando a 
moed~metn;thca do fundo dispo~ivel; que estefa.eto 

Juro do · dinheiro; pnl'a as~tm retrahir os dcscon~s ; 
lmpo~taçiio Oll compro do metacs precÍOSOf! que vão 
anóst1tu1r nos cofres os que se tôm retirado, ou 
t~ndiio a retirar-se; as scicneias econornicas, n 'pra-

·. tlca dos bancos, . não nchariio ainda outra solução 
senão por estes mcioe. · . · · . 
. Os bancos de .Jn~laterra: e ~rança usiio ordinn

rtnmel!_te do. pnme1r~ mmo, 1s.to ó, 0mpregão n 
clevaçao do J11rO ;_assim o fizcri'io nessas· ilu.as ópo· 
cas de lSl7 e lti55, cl1cgando mesmo o banco de 
:r;:rartça a dhnin'!-ir o prazo d.os ~ft'eitos commer-

isSó quo a lei ftanceza iniJ.rca o maxirilo do pr~mio 
do dinheiro a G %. · · · 

C(lmo procedeu o banco do· Brazil? Prcferio o . - . . - ' . . 
lançou mão dello nn mais larga. osc;ua quo podin; 
. mt\S do mqdo que não posasse sobre o commercio, 
q_ue . necossita tf\mbem tomar saques, não· produ-. 
.ztsso o abnb.amenlo do ,cn~bio sobre a Europa, o 
nem embaraçasse o · preJudtcnss~ o governq; que 
Wm consl.qnt!Jmento de fazer remessas para Londrês, 
como é obr1go.do para pagamento de suas divi~ 
das. 

O ful}do disponivel do banco em 3t de Dozein
br~ de, 1851 montava n: 7,4 U:Sô(IS.-!33. Dcsdó então 
ató hoJe tem o bnnco comprado ou inrport.ado da 
Europa mais 6,830:158$209. · Monti'b .estas duns 
sommas reunidas em 14,274:51SS64.~. . · 

Sabe a camara . a auanto monta o fundo dis
l)Onivcl ·do banco hojô~ ag..:>ra.inesmo? Eis a noLa 
que fiz extrnhit dos · livros e registros campo-
tentes: · 
Ouro cunhado, •...•••••....•...•.• 
Barras, · soberanos, onças etc ..... 

g verno.· . .•..••...•..... 
Cautelas d!l casa . da moeda o ouro 

pata ser Qunba.do ......... ; . .. • 1,175:üD1$'194 
--.-~~ 

. . . . . . Somma.... 9,405:-!20~:)3! 
· Esta <J_Uantit\ Pll!'a · 14127·1:51GHG!2 patentóà quo 
de Janmro d!l 18.:>5 ate este momento .· tcm~so 
escoado do fundo disponível do bl\nco 4,SGO:OOOH108. 

O SR~ B~RÃo llE, MAu.t. :-E po1·quo não organi-
sou as canms flhnes? . · . . · 

O SR. P1mEtnA. DA. SILVA:.,.- Logo tocarei neste 
ponto parn acompanhar o discurso · do V. Ex. 

A~sim, po~s, a ditecção do banco usou domeio 
do 1mporta.çao e compra de mctaes. Se houve no · 
c~prego deste meio prejuízo foi para; os accio;.· 
mstas ..• · 

O SR. BARÃO DE MA:o.t dá um aparte. 
. . i -

nistns porque em. todo este tempo, regulando. o 
cé.mhio e1:1tre 2i a 27 ~. com o empate do di
nheiro,. de~pez.ns, co.mii,lisõcs, etc., um prcjuizo 

do meio empreg~do pel<?S outros ban.cos eutopêos, 
que. entretanto tem ma10res recursos, porque eiil-

eprcgão a melhor parte do seu fundo disponível 
em . t.itulos da divida publica, como o de Ing'l
terra e ~e França, que ,vendem quando precisjio,· 
no propno mercado ou fora~ ou sobro elles tomão 
a outros bancos moeda emprestada, quando · o 
banco do Brazil nada disto póde ·.fazer· e precisa. 
mandar vir moeda da Inglnterra, isto é, tão longe 
e com tempo ; . se o banco do Brazil. , digo ele
vasse o preço dos descontos; ·o que resultaria 1 . . . 

·:pata dar lüci·os.nos seus acdonistas, 6im ta~ bem 
pilta favorecer c auxiliar o comn'lércio. e · à in
dustria; prc.r.:t~o can-eg.ar com 'tli'n prejuizo para 
os seus acétóntst.as na. tnlportaç!l.o de metaes aós 
mnlcs-.que õccasiona.ria contrahifido ou suspend~ndo 
os descontos. . · · 

Ao mesmo tempo que . estes factos so daviio 
cou,tinuava. o banco a au.·dliar o comznercio · nãÓ 
contrahio seus .descontos ; contiHuou colll 0 ' sys
toma ·uboral lle confianca pal'a com as firmas 
conc~ituad~s; não ·· lhes · diminuio õ c1·edito, ·e 

\ . 
creditps do banco são libo:ralmunte aquinhoadas 
us firmas coucoitut1das gerahnente. . · · · · ·. 

E sómoni.ll com o .. empr~go !1a im ort~çiio e 

tinuar a ~uxlliar da útesma manoira e com a 
·mesma latltude a praça, sem cleYar o juro do 
dinheiro, e som diminuir a sua emissão 610 
giro. · . . . . . 

·Disso poró~ o nobre deputado : « Podia-se 
obstat· it. saluda. de motucs com a. crea~.ão im~ 
medit\ta das caixas filincs, que se tem retardado 
muito. » 
· Senhores. estn objecçiio e censura ó tiio fragll 

como as outras ; pelos seus esLatuto:5 o banco 
do Brazil podia. cr.P.ar caixas :filin.es nas diversas 
provi11cias do impel'io, com a condição de Bonde 
houvessem, na. occasião da sua crençiio, bancos 
funccion~ndo, sorero. estes preferidos püra a con-
versão em ca.b:.as filia.es. .. · 

O banco do Brazil .. toli1 apenas dotts annos de 
vida. Tnnto esmero, tanto zolo enipregárão os 
sous dh·ectores para crearmu as cmxas · iilio.es, 
gue u.ntes do terem . concordado no systemn 011 

se d" lo.s fizerão funccion · lo · ·· · · 
Gramlo to. Sul, cons~rvandu-lh.~ provisoriamente 

·o systero.o. . do parcer1a. Tratamo poróm de orga
nisar estatutos para as que ~ntontaviio crear, sob 
um mesmo systoma, que fot adoptado, e que foi 
·o de fusüoi a qüo posteriormente se sttbordinou. 
· a caixa fi h1.l do R~o. Grande do Sul. Mas · dif
flculdndes lião só tnorae~,;, nascidas do estudo 0 
necessidade de meditação o prudoncia; · so não 
ttunbom . materiues, so oppnzet·U:o a. quo se cum· 
p. risse tiio . depross. a qtmuto sodosejava a ct·onçõ:o 
po cak\.as filiacs . em t.oda a .tmrte om que so 
J ul~t\rao nocessal'las. . . 

F oi pl'ociso fazer fabl'icat· papel e · hótas na 
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Inglateli'o., etitri:n· em ajustes com os bancos que 
se qui~essem converter em caixas ~ilir1os, ajustes 
que, apezar da boa vontade de term10ar-sc guanto 
antes, gastár.il? tempo; . dar tempo_ nos . Eancos 
para · so habilttare~ pn~a a ~onversao, etc. Do'!-s 

' ' t. ' ' funccionão ou devem estar funccionundo a es a 
horà, além da caixa . do Rio Grande, as de Per
.na!!lbuco, Bahia, S . . Paulo, Ouro. Preto, Mara-. 

tornar mais cnrq o di11heiro, para elevar o juro? ., .. 
Senhores, o . JUro não depende da vontade do 

executor, nem de disposição legislativa, n~m do 
desejo de quem precisa dinbclro,· o juro depende . 
da :relat;ão entre a · demanda c · ofl'ert~ dos capi
taes. Quando ha ofl'erta superior tis noces~idad~s. 
o juro · baixa necessariamente. Quantlo poréll\ a 
demanda ~ · . superi.•r á existencia. ou accumulilçao 
dos co.pitaes, o juro sobe~ Não está · uas mãos 
de ninguem elevai-o ou abaixat-o ú. \'tHltade. Dê
per.de de circumstancias que mudiio. ·varia com 

la transforma-se com ellas e se uo as m s 
phases que el~ns. . . . . . . . 

Qual ct•o. . o JUro que os dons bancos, Brazil e 
Commercio.l, qUó so ftindiriio no actual bauco do 
Brazil cstabelecião . ara os descontos? 

Houver.ao semP.re osct nçocs segun o as cir• 
cumstàncms. Suo10 a 12 % · pouens vezes, a 10 
esteve algn -· .,c: veaes, a 9 c 8 muitas vezes ; 
inuíto pon.( •po QO sustent~'~ por tllérios. ' 
· No ntonu~ub um que so fuudrruo aquolles dous 

bt\ncos cxtilwtos ·no actual banco, isto é, em 10 
de Abril de 1&11, o juro de an\bos ellos era de 
8%. . 

O Sa. BARÃo DE ?I!Au.\:- Creio qtiO 7. 
O SR. PEREIRA. DA SILVA.: - Perdôe-mo o meu 

nobre nmigo. E1·a de H; c:sle fact(l colh~ ou hoje 
mesmo no banco do Bt'itztl. Logo . no dm 2! de 
Abril, istc é, H dias depois, o actuu.l banco do 
.Brazil !l_!laixou-o a 7, poz•que as ch•eum$tancias 
favorecmo esta. taxa, quo durou ato 3 de Abril · 
do . lBZ>5; om ·. qua foi eleyado. de novo a 8, e n 
8 se tem conservado àte hoJe. · 

Que causas lovárilo a. diroC~\ão a augmentar o 
juro a 8 em 3 de A.bril de 185:>? Silo goralmonte . ' . . . . 
mensalmentE~, como jll o fiz seutil', sahin<io delle 
mptaes preciosos, uma. febt'e de agiotagem se apo· 
dorou Ja praça, deriio-se valores fictic.ios à.;~ 
ncçõés do companhias: jogou-se sobro o ct·edito 
exager~dmnente.. Era prc~iso u.1n. remedio, um 
correct.lVo. -Fo1 a eleva.çuo dn. taxa. a · 8 %-

0 Stt. BAHA:o DE MAu,t : - Approvo-a nossa 
époc~ . . ·· 

O Sll. P.lillEmA. bA Str.vA.:-Estimo muito con· 
. co1;dàl'mos .. O ct'edito é ~ grande mOlil do com· 
mercio, cumpt•e poróm · não .ser ~:oca.get·nd_o,. sob 
pena de estalar; ó uma . mma . moxba.ur1vel do 

. . 
clcvnl-o é que nem o banco do .Bt:izil, e nem 
qualqq.or outro cstab~.?lecimento tem força, porque 
?etlcs n~o devendo; se alguns derem dinheiro a 
JUTO mats b~txo, os que o . eleyú.rão serão obri~ 
go.dOEi . t\ . abatxar a · sua taxu. 
. · Niio; senhores, t\ direcçiio do . bnnco do :Srazil 
tem obrado com ti[to, com muito tino, é ao n1esmo 
terilpO telil favorecido O commercio licito, conser- · 
vo.nilo · u. tilxu. a 8. Quereis ver o estado do banco 
de hoio? .· ·. 

E' Ô SilU !:indo disponivol 9,30;J:t20S53i, ticai 
deU o t,O:)O:OOOSOJO que âte o n1ez de Outubro tem. 
de ser entregue u.o governo em notas para amor-- · 
tizaNc, c~n!orn~o a lei .que croou 9 banco, te-·-
romos $,30J! l20H.,3.J:. ·. · · · 

O governo consentia, nttoQ.tas as circumstan
cins, quo 11 emissão fosse elevada .ao triplo do 
fundo disponivol: tel'omos . que olll\ pócie chegar 

·a :..>.l;UlG:2ül8l>02 A omissão hoje e1n circulaç~o ~rça. . 
.... • • - Cl? 

Unicamente 2,416:2BlNll02. 
· · Ora, com uma margem titç> pequena ó que se 
póde: o se deve abmxar .o JUro para · augmentar 
a denumia. ·de d:uheiro, e elevar a Eimissi\o que 
ó resultado . dolla? Não seria U:ma impl'udencia 
inqualificnvol.? E para que? Para se verem obri-

. gatlos a olovar de . novo n taxa!· · · 
O Su. BAnio .Ds MAU! dá um aparte. 

. O Sn. PEnU:Il\A. DA.. SrLv.ol: ~Abaixar hoje a taxa. . 
, do jaro, quando u. t>oq'ueua mnrgem . do .emissão 
. que hn, a. continuação · de . sahida do ouro dos 
cofres do banco, qutmdo emfim ba certeza. de . que 
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. . . 
elevada a taxa do juro ; à o que .seria tal me· 
dida? . ..· . . 

Eu penso que melhor, mais nssis~do.,m.ais.con· 
véniente é conservar~so esta taxa; nuo d1mmutr-so 

. hoje, par~ se elevar de. fio!o amanhã, m~str~n
do-se assm1 ·pouca medttaçno, nenhum cr1ter1o ; 
e note a camara que nn Inglllttm:a e na França 
S. taxa, apeZA.\" do estara. guerm do Oriente ter
minndu, contimin eleváda, e esta facto deve pesw· 
muito sobre · o nosso esLado monetario ... 

O Sn. PnESIDENTE: '-Previno ao nobre do u-
a o que a ora Ja es a tanta a, c que o r. mi· 

histro · dn. guerra . se acha na sal o. immcdiata, 
esperando a discussão da fixação do forças. 

ainda; Sr. presidente, para terminar o meu dis
curso; quizerl,\ ainda. npresen~ar ao~ nobre depu- . 
tado pelo R•o G•·ancie constderaçoes de outra 

posiçõe~ dos honr~os députa~os pelo Ceará c 
pet:> R1o de Jancü·o, a respotto das emprezas 

. quo pos,suimos, o estado de riqueza e da ngri• 
cultura Mlual, a necessidade de meios de. com-. 
municnção, o do ti'ãtarmos quanto antes tle me
didas .·sérias áccrca dos·· generos da primeira 
net~ésstdado; .como. porém . V. Ex. me aviso. qtte 
se devo entrar ·· na discussão da tlxliçlio do forçltS, 
páN attui; guaruarci par!\ outra .occnsiào .o que · 
me restn a. dizer. Peço desculpa n. camara de ler 
abúsaclo ~nto tempo da sua po.cioncin. (Muito 

Lê~se, apoia-se o entra em .discussão a seguihte 
en1enda do Sr. Sayão Lobato: . · · 

« •••. Estas orém não serão transferiveis sem 
• R 

noiQinal . ......; Saytro Loba~o. )) 
l'e'ldo o Sr . . Hen.riques_pedido n pala~rn contrn 

R omendn. ficn a dtscusso.o desta mo.tenn adiada · 
pela. .hórn. 

o Sa. BANl>EinA. DE MELLO ofi'erecé a seguinto 
om6nda ntl~itivn, quo foi apoiada. . 

~ Nilo so poderá incorporiu nenhuma sociedade 
em commandita. sohre objoctos de primeiro. · ne
\}easido.do. e cujo fundo social exceda . a éem 
contos de r6is1 ··sem pró via autorisnção do go-
verno.-.Dandelra da J.'úello. » · . 

SEGUNDA l?ARTE DA OR.DEM.DO DIA 

Continilà n discusstio do art. lo d!t proposta 
do governo fixando as forças do tori't\ pnm · o 
ânuo financeiro de 1857 · a. 1358. 

O Sr. 1\in.rq u .oz do Onx.lus (mi1~Úo·o da 
· - . ~ . · . , . s r spon-

det• a algumas · ob~rV'ações. quo hontem forão 
fait.a.s. pelos · Srs. deputados quo tonu\t~1o parte 
na d1scussão d:L proposta do go"erno para a fi- · 
xação das fot·ças ae terra no pl'o:::.imo futuro nnno 
:financeiro. · Antes, porém, de o. fazer, devo n~ra
decer·lhes . l\ obsequi~sidade c~m !lE-e me . tratnriio 
no cori·er dns re1laxoes. que tiVetao a bondade 
do apresentar 1\ consideração da casa, por occa
sião de combaterem a proposta em discussão ; o 
~no s.e~ duvida era do esperar do" cavalheiro~ 
tao. dtshnatos. · · · · . 

Entrando tia ma.teria.·, dév.o primeiramente .de· 

149 
clart~r que nâo.mo é possivel aceitar a . emenda. 
que prete?d~ . ofl'ereeer á camara o Sr~ deputado 
pela. provmc1a. de Pernambuco, emenda que tem 
por Jim a r~ducç~o d11 Jorça que se pede na pr~ 
posta em· du;cnssao. N!lo _posso · ~céita.l-a porque . 
e~sa força me parepe mdtspensavel ara o ser:-

. ·.. . 1 , vou emons r -o 
f~ze~do . o detal~e . da· l;ll6SII1a, porque pretendo . 
d!st~1hml-a, pcdmdo aos Srs. deputados das pro• 
vmctas ell} gue e;,,sa fo~ca. tem de ser empregada. 

. . .. . f . . tç esaas 
provmc1as com menos orça do que aquellt4 que 
par{l cllas d.e.talhn·Sê ; e so .me con\'encerem · de 
que com effeito . esse servip ·· se póde fa.zer com 
força menor, não terei duvida d.c áceitar alc:ruma. 
emendo. para u. reducçiio, porqno .11ão desejo ter 

. scnà!' a<~uel\u. fo~çs;: que fór indispensayel para 0 
serv1ço <1:\ guarmçao, tanto . das frontcuas ·como 
das provincia~ .. 93 nobres duputados quo resi
dem ·nus provmcws devem· conhecar as llecessi
dades dellns t~o- hem • ou m~lhor do que. eu, 0 
l~ot·tanto mo dtra~ sa o demais . a tro .n que des- · 

in. di~pensa \'Ol a força de 6,500 homens, dos quaes 
6,000 . ~o vem ·ficar na. provincia, e 500 em S:.tnta. · 
Catbarma, .como reserva duquella fon;o,. . 

. ' . . •· . - ' . . 

dv Sul tem uma. fro.mteira · de 200 lc~uas poU:cc. . 
. mllis ou trtenos..!. e ~}'lle _os nossos visinhos por 
· aquélle lado nno sao tão soccgadós o ordeiroS' 

como fi>ta para desejar. · O Brazil tem portanto 
indispen•mvel 21eccssidado do ter a sua fronteira. 
daquello lado be~ vigiado; o niio O}lodcrá. con.: 
seguir c~cazmeniA:l com força: inferior à que a.eo.bei 

. do . menciOnai.'. · 
· . No Rio do. Janeiro hügo t~mbmn iudispensavel 
a fÇJtcn de ,:.!,000. homens •. na o ~õ por ser aqui a. . 
Ct\pltn\ do 1mper1o, . ma:~. wnda porque ha a guar-: 

lecim~ntos. militntes; sendo, alem disso, preciso 
ter ~1SpODIVCl .a .. lgu.ma . força }JllrlJ. ,qualquer etiler• 
g~n_.?m na~· provmcto.s do norte •. _::>o paro. a guar-
nl a dl\. c1d de o r 1 t • · · · · • • . 

.os dias cerca uo 600 homens: o es a força mul
ti,Pl.cada por. tres, afim de que. os soldados tenhiio 
d1a o mew do folga, dá quas1 os 2,000 .llOmens 
quo o govel'no · julg,\ inclispensaveis. · 

A provincia · de Mató-G!·osso não põde ser sutn
cientcmente gunrDQcida com 2.000 homens, o to
dn.via é es.t~ a forçn quo o goverm>. ped<! pará. 
s11a. guartuçuo. A camara. sabe que o 1mper1o ~on
flna pot' aqm,lle lado com . v!sinhos importantes~ 
e quó ·por essa. rn~ão necessttamos ter as nossas 
fronteiras bem vir,iadns, mesmo · por(1uo a .nossa. 

. linha de limite~ por ruli não esta ainda dellulti
vamente marcada, ent relação a alguns dos es
tados confinantes. 

Na Bahia. suppol}ho quo não . se pódo deixar 
· ilo t(\r menos úe mll praças: o em ·Pernn.mbucl> 
tamhem me P.nroc~:~ indispensavol. n força tle 1,70() 
homens que 7á. lt\ está, posto que consta.ulemento 
de.hi se reqmsHe mais força,. Pt?J' não se~ a exJs .. 
tente sn.ffic1ente para as mult1 hcadas eltt enctas 

o serv1~o. m . tsso essa orça nao se em-
proga somente no serviço de guarnição; está. 
distribuida em destact\mtmtos vorantcs, cspa:lha.,. 
dos pelo intcl'ior da provincia, po.ril. amdho. das 
auto1·idados . na. persegulçi'io e captura dos crimi ... 
nosos. (Apoiados.) . . . .· 

Se bent que ou soja contrario ao svstema ·desses: 
' destacamentos volantes em que as ~raças perdem 
1 os ballitos de disciplina: todavil\ . não · posso déi
. xat' . do reconhecer quo delles se tôm colhido 
· ~t·andes vantagens na ·captura dos c1·iminosos, e 
1 aindl\ ha. pouco o fáeto oecorri.do om Serinhnom 
' o provou exh\\berantemento, pol'quo so não hott;, 
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-vessét:n esses destncamentos:talvez pue ~ão . so 
tivesse podido fazer-· a nppt·uhensfi~ dp naviO· q'!lo 
foi tí.qücllc porto desembarcar nfncanos. (A~ow
ãos.) O serviço da província das Alagôas nao. se 
póde fazer com menos do 500 homens .. 

. ' .. . 

nhi nfim do sarctn disciplinados c poderem suppri!-' os 
soldados dos corpos do · suL q_1,1e v:io obtendo batxa. 

· :Para· o Espirito Santo apenas .50 praças; para 
. Sergipe 100. Ora, todas estas pm·cel!as quo tenho . 
enmne:rc.do sommão 18,660 praÇas, isto ó mais 
160 do ue · as ue · e o e ue se chão consi na-

· as no pt'OJeC o~ -'r.e10 po1s que não fui exage':" 
O Sn Mnasofno nA Gumnrt.\: -Estn forço. ó'em- mdo, e t}ne ao contrnrio proceaicom a maior.par-: 

pregada não só no s.crviço de guarnição da ci- cimoniii ; o sendo isto exacto, como acabo de . de- · 
~adc! mas · tnmbc.m no de · destacanHmt()s pelo. monslrnr, não é ossivel ue. eu aceite a emenda 

é uma província interior, cheia de ll'l!ltO.S desctt!l~ 
e de facinorosos que a justiça tt•tü de pcrscgu!!· 
(Apoiados.) Portanto n força de 3~ homens uno 
óae ot· Jórnia n~nlmma ser · con 1dcrada e:...ccs- · 

· stva. (Al.loiados.) .· · · . , 
Para o . l\luranhno dctnlho 1,000 homctlS; Nos 

sabm;nos que. o l\Iaranhi'io confina <;_om .o Piauby, 
· Ccaru, Part\ c Go nz ·a < uc o · scrtno dc.stlt ro--
vmc1a prectso. ser constnnwmcn .o percorrido por ter.nasscttt. 
fortes dest.acnmenLos volantes, ptlrquo é nelle quo 

' se ac<mti'io,. e rcfugiiio ·grande parte do.~ crimino- . o Sn. MiNISTno D-'- Gu&RRA. :-Essa .altcruaçiio 
. sc.s. das que .~In . ella conflniio . . (Apoiados.) . _ . seria sem duvidá conveniente, mas ó quo .nem 

Para o Pnrn detalho apenas 70i.)homcns, o nno se.mpte os Srs. presidentes do provincit\ podem 
julgo suffi~itm.tc esta. f?r~n para o serviço do.quella dispõr do sufficicnt.e numero de ofticines para tacs . 
vasta provmcta. ( Apot.ados.) . . . . mud.snçns (apoiados} ; c; alt\m ~i!>so,_nem todos . os .. 

. todos sabem n importancia ~ue en1 todas as offictlles têm as neccssar1as hab1htaçocs paro. úxer· 
. épocas .tem tido n IJI.).1yincia. do l ará, o que muito . corem esses carços. (apoiados), qtto cxi~cm intel.ii-
m~tior tem nn n:ctuahdatle, o. quo ha. de ter no gencio., prudencta e actividade, . circumstnn~ias que 
futuro. (Apoiados.} A força ~_)ois do 700 homens nem todos .reuttem. (Apoia~os.) .· · . · · · · 
que d~tall.1.b pa.ra csin provmcia, longo do ser Um Sr. do ut.n cl u 1 ~ 
e:t'CcSS1va J u .JcJc • · poltr os. . . ·· · · · · Ifuo tnmbem tomou parto nestn . discussiio, lembrou 
. Para a' pt•ovincia uo · AmnzonRs dütalho npciu\s liontont o augmanto d~ e<ompn.nhia de pedestres 

· 500 .homens, íorc;u assaz · itisufficiea'lle para uma em Jcquit.lnhonha.· Eu sstin~o.r~n muito poder áug, 
Erovincia nova, .cin uo. (1. autotidado carece do montn\· a fol' a dn uella rovmc1 • m s c · 
or · , · . . e m o o ~ ns me- o son·ar quo olla ainda não dett o numero de re· 

didas quo . úim a tomar a bom da segurança pu- crutns !lue lho (oi, marcado (apoiftdps), e os c~rpos · 
blicn. ·. . . · · . ·· ~l\o n\11 estão l\lllda nüo se uchno pa·eoucludos. 

Destino para n · Provincin do Goynz sónacnto · Espert:lmos quo · ess.es corpos cheguem · o. seu és· 
· G60 homens,. poslo CJ.UO ha bom pouco tompó tado corhplot.o, o ontii.o ver.~mo~ . so . 11. força ô ou 
. recebi pedidos elo ma1s forç& para o sorviço doHa, nilo sufilcwnto; se o ni'io tur, nuo duvidnroiuumdar · 

declarando-so-mo quo n quo h\ está ni:lo ó suftl- oggrognr-ll1os tantas praças qunntns tol'narem-so · 
· cionto pnra csso serviço. . · . proclsns; 1 porque . com isso não so nugmcntarâ o 

o Sn. l?ADuA l<'LEURY: -Nüo ó sufficicnte i prc- quadro do cxorcit(), visto q\le esse o~cesso pódo 
cisa mais. . . . . · . . . .ser componsndo pelas fl\ltas. que houver, como 

. semprt• lm om outras pt·o)lincu'l.s. · . · ·· 
O Sn. · Mn\IsTno nA GuEnnA:- Para MiMa Ge- 0 Sr. deputado pela (>rovincia · ,~o S. Paulo qua 

rae.s clotulho npcnM 4{)!) homens. . . hontonlimpt'tgnou o projceto em discussão chamou 
. UM Sn. DErtrúpo :--Min.lls, ó quo nilo precisa . minhn attcu9i\o sobro a nocoss.idade de acabarmos 
do tanto. . · . · · con1 os ensttgo~ corpornes no· exercito. Senhores, · 

. O Sn. :MtNÚlTito Do\GUF:nRA. :-Mas esta força ó a prntlcn dessas castigos é l?nrn mim objecto do 
. · e~1pregndu. t.1aquolln p~·ovincia não só · na guar~ mais profundo puzn.r: porém míelizmonte · ella tem 

ntçlto d11s dlfTerenlcs cJ•io.des, mns tn.mbcm no in- sido c ainda é exigida por muitas razões; ~;enfio a · 
teilor; parn ontlo ó dos!ucadn. As Ol'dcns de dJ- prjnd,pal a fnlta de uma. lei da recrutnmento. So 
versns autoridade~ quo cnrocmn · do seu a oio tivossomos umt\ léi de recrutmhento ue .concor· 

r.. JUS 1çn. o para sagu- res3o pat•a. me óràr o pessoa do exet·elto, pode· 
rança dos lugares. . . . · . l'inmos reformar ~ no!)sas !ois penaes militares. 

Para ~. Paulo distribuo SOQ homens. O nobre · adopto.ndo-íL ás ctrCl''" ''' ',anclns desse pessoal me
deputado por . ossn P.rovincln, quo honLo~ ·tomou . . lh01:ado : · ri1as com 'est chamada lei do recruta· 
parte 11a presente dtscussno, e quo pnrocu~ dAvet• · mentf) quo .temos, com. ,sse rccrutàmonto pela · 
ujudnr-1üo propondo unm emondn para . nugnaeuto · mnneh:a porque e feitó ni'io . me parece prudente . 
da força consignada no pl'ojecto, visto quo pedia ncnbar r.om os castigos corporaes immedintamente. 
mais . tro8a· pm·1ú~ su~ proyil!cia, poderá dizer se · No tnetl relatorió procurei demonstt·ar a noces· 
~sses 30 l1omeus . ~ao sttttlctentes. ·· sidade que . tetnos . de tlm codigo . penal militar. · 
· Pll.rl\ o Paraná détalho200 homens, e para. Santa A legislação criminal que e:dste entro nós 'épela 
OaLhnrina os 500 a quo no princiP.lo mo referi como maior parte inexequive1 e sem duvidn . ·não estt\ 
reserva dn do Rio Gro.nie do StlL Esses 500 homens em hnrmonin com as . idéns. dô seculo em · quo 
suo recrutas da.s provincias do Mrte que Vão paro. vivamos; mas emquanto il.ão tivermos umu. tiO!\ 
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iei de recrttta.mento, julgo que não convéin tratar 
de satisfazer essa necessidade. · . . 

A- iegislação organica ~o exercito compõe .. so, .· 
.·em rpeu entender, da. le1 .de :recrutamento, do 

codigo J?enal, e da. ..:lei de pi'ol!loção; já temos, 
ulll~ .ler de promoç~es, mas mnda nos falta ? 

nal, como · todos . desejamos. . 
O nobre · deputado por Pernambuco ~. que já 

me referi, mostrando tod() o interesse, como sem
pre r,o_stuma, pela classe. militar,. chumouminhn. 
attcnçao sobre a nccess1uade de unr casn aos 
offl.Ciacs. · . . 

O Sn. Bn..u;nXo :-Consta-me que aqui 1m côrte .· 
elles não . tê in. · · 

·O SR. MixlsTno D.\. · GUERRA :-Devo dizer no 
nobre deputado qu~ nenhuma le_i hn uo nntori.se 

e em algu.ma.s prov1ncia5 ainda hoje isso ::>e prnticR, 
ape~nr de já não h~':~r c~rpos com par:1d~s fi:<~s 
scnao os de guarmçao; Em geral os offictacs nno 

1\ . '\ { 1 • . 6 t il o 
Se os cdificios destinados . p._ara qunrtds Cosse:m 

occurndos só . pola tropa; cntii.o talvez (osso pos
sível que os officiaes nell~s se pudessem nccom,. 
lnodo.r ; ml\.s a camnra sabe que esses cdificios · 
tambcm estão occupado~ . •>or. secretarias, tribu
ilac.s,· ct.c.t o assim os offimnes não pollem dci~n.r 
de morar Córa dos quarteis ·· · 

Reconheço quo essa pratica niio ó conveniente, · 
niio só porque os oftlciaes não póUem com . a 
despcza uo aluguel de casa, nio.s tnmbom porque 
alu~n:ndo·as ftcao ~epa:-ndos dos S:>ldndos, · éotn 

nttemüío n.s neces"lida.des urgentes de sogni·ançn. 
e mnnutencão da pa.z do impol'io. Niio ó por 
corto, s enhores, para íuzor a. guerra que q rro
v emo vos p odo a força consignndn no proJocto : 

respeito do certos pontos que já forão tocados na.· 
casa. · · · · . 

Nf:.o quero impugnar o projecto no set~ art-: lo, 
visto quo o nolire ministro da guerra, a quem 
presto toda a con~ançn, acaba. de ~iz.er-nos que esta 

. força ~ nccossnrUl., e po.ro. JUStificar se!tlelhant.e 

nnquúllü. · pl'oviucia nlguus restos d~s-~1\ .1·ebelliiio 
.quo chnmavi\o toun n nltouçi\o do go,·o1·no: n alêm 
Jisso tiVt>ntOS UO lUtlU" c.JOil\ inhnigos ClC.Wl'llOS: O 
pto~illonto .d11 Rcv.uullcn Argontinn . Rosas, nos 
amonça\'11: oratuu~ ollrlglldos t~.lm· no ltto Gt·n.nda do 
Sul mnn fo1'çn hnJlOl;tnuto, um0: fo1·ça quo fizosso 
rcspdtl\\' o huperlt) o quo ostwcs&o prompla n. 
ncuuh· ttualquol' poulo qllu fosso ÍllVlll~ldo por qual· 
qtacl' go1po do nu1o dni}Uullo nosso mlmlgo. Om, 
IIO!!sos · mesmos nuúes o {{O\'erno tuio Unhn nu· 
torlsn~ito lltU'n d~stncnr nuus do ~.ooo guardas uu.-
oiolinos. · · · 

ó Stt. ?Ylr~lSTRO DA GUERRA:- E ql1n.ntos desta-
. càruo ? 91000. · . . .. 

O Sn. FIOU E tnA l>E 1\h~LLO : _..E' verdade; mas 
essas circnmstnncins ei'ii<) extrnordinariaso nnOr· 
nu1os: e pm·tnnto, não se dnndo cllns na t\ctualidf:!-de, 
o concodei1do por este projecto no goye1·no autonsa· 
ç.ão para d.cstucar 4,00l} gun1·dns nnc1onaes , por quo .. - . - ' ' . . . ' 
fot·ça de 1n linha? Pot guo rnziio niio ndtnittiremos. 
uma semelhante dimimnçiio quando ella me parece 
s or nconsolhn.da mesmo · polo estado nctual das . 
nossas ·finanças? 

. é, sim, pQra. conser var essa segurança o ossl\ paz 
q_ue so infelizmente forem perturbadns nquellns 
crrcumstancin.s provart\õ por isso que m n.iot·es 
so.crifi.cios serão necossntio.s para resto.belecêl-as. 

o 8 1•. 1~'iguclro. d~ 1\:teÜo:- St< ~presi
dente, lovf!-nto-me, ~üo _propriamente pnl'n impug• 
no.r o projecto de fixnçno do f?rçns de ~er~o~ ,que . 
se aqha em discussi'io; mas sun para ms1stu· a. 

Sr. J>l•osidento, i!ÓS temos actm).hnente de ompre- . 
gnr todos os meios para combntur o dnficit qua P,Or 
ventutn oxistn nas nossas finanças, é quo mmtns 
pessoas entendidas diZém gue jü. do .facto exist~, 
muito p(l.r ticularmente dei_>ms de verom o Sr. prest
sidonto do conselho, mitustro dn. fazenda, contra-

. t int,ttlrl às proposições twontnda.~ n~st.~ cn.sn p01• 
mmtos de seus predecessores, o que tmlu\o srdo por 
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diffurentcs tnilitares do nosso exercito; ns suas pa
-lavras forã • apoiadas por alguns Srs deputados e 
eensu":_adas por outr?.i ;,e como f.ui eu um dO.i que 
tomárno l,>nrte no pnn\Ctro cll.so, JUlgo que '~ de meu 
dever datas razões porquo patlSO como esse .nobra . 
deputado. . . · . . · · 
.· Em primeit·o ·lugar · 'liroi ao . Sr. ministro da 
guerra quo, alêm de mo parecer a dlstracci'to 
uessos officino~ do serviço militar pal't\ o poli
cial contt·ariu a disciplina do ox.o1·crto; como bom 
disso S. Ex. no. sou t·úlntorio, essa distracçilo ó. 
tambom muHo contt·aria t\ legisln~ão do ptuz: o 
regulnincnto· de ~l de Jt\i'teh·o do IBl'ltnttite> expres. 
samente o decla\·o., o diz quo os deleg11.dos e subde .. 
!~gados d~ policia .devem ser tirailos d'c11tre os 
ctdadãos quo rElSllhtem no lugar paro. onde ossn 
atttoridadJ ó nomeada. Permitt.a•me a cama.rn que 
eu leia . os . arts. 2J o 27 · dcsst) regulamento que 
acabo de citar: dizen1 clles : cc art. 2ü. Os delegatlos 

;- ~ . ' . . . ' "' 

paz, bnchareis formados ou outro~ quaesquet· c_ ida· 
dãos, - ti excepçii.o dos pnrochos, comta,lto qtte 
1·esidão n!ls cidades ou villas que fórem cabeças 
do ·. tàmo, . o~~ mui pr_oxin1amcntc~ nunca porém 
fó,·a dos lumtes do dtto termo, .etc. >I « Art. 27. 
Os subdelegados seriio propostos,. ouvido o de· 
legado. d'entre os juizes do paz dos rêSpoctivos 
distrietos. d'ent.t·o os ba.chareis formados, e oub·os 
quaesqtier cidadllos que rtelles ~·esicltt(nn, etc. )) 

A' vista Pois, Sr. p1·esidente, dessas disposições · 
tão .expressas e torrninantcs da lei, eu pergunto 
a todos os meus nobres collegas qu.e me estão 

ouvindo se se pôde negar a ill~galidade dessas 
nomeações de officiaes pari;\ delegados e. subde· · 
legados,, arr~ncando·os !nult~s vezes do. !ngar-dc 
sua. res1denc1a. e do melO de suas fam1has para 
mandal·os para districtos apartados? (Apoiados 
-1·eclamações.) .· · .· ·. · 

. -.~ ' 
cl1efe . de pol,icia de Pernambuco, nunca propQz 
para delegados de policia a homéns que moravao · 
fóra . da cabeça . do termo ? .. 

R. IGÚEIRA. DE ELLCJ"!.,- uan O Ul C le 
de polícia de PerQambuco não me lembra que 
tivés~e ém occasião algnma proposto officiaes do 
cxermto para . delegados ou subàelcgatlos de po· 
licia . . . · · · . .. . 

0 -Sn. PAES BARRETO :..:_Não .é disso que fallo; 
o regulamento que o . nobre deputado acat:>a ~e 

. ·citar, diz . que nõ.o se deve nomear para delegMO 
de policia senão nquclle individuo. que morar na 
.ct\beça do termo, o eu pergunto ao . nobre depu· 
tado se, no tempo em que · foi cbefé de policia 
em Pernambu o não · nomeou a al.-rtima · essoa 
pnra delegado de policia sem que ella morasse 
na cabeça do termo. .· · .. · 

O. Sn~ ~Iou~nú.. D& M~LLO :-Se _alguma vez uo· 

m n.· DEPUTADO:.....;. 
cuinpria a lei. ·. · . . 

.. O Sn. FmuliiRA DE 1\lELLo :...::Respondo a essa 
aparte dizendo quo, a .lei não exige que o agente 
policial; delegado ou· subdelegado; resida t!a cabeça 
do termo impreterivelmente, mas que eSteja dentro 
deste, e porLanto nilo violei, mas cumpri os meus 
deveres. · . 

Sl'. presidcnté, dizia u.m snbio, Tro{>long; quo 
<C se acaso a logic'l fosse som pro a. umca oussola . 
que qirigi3se. o legislador, um tal. legislador seria. 

. ' incon veniontQ. 
(Ttocllo-se ap~~·tcs:) 
S~:; isso• senhores, continuasse, seria entregar 

os cidadãos ao regimim dtL espada (os apartes 
co!"'tin~o) e pqr m~is que esse regi~e~ possa ser 
lmlhants ·e u.tll, no.o pôde ser admt_tttdo om um 
pniz . aonde vigorão principios .. constitucionacs 
(apoiados- 1·eclamaçao).: .a espada tem as suas 
glorias, _mas essas ·são alcanÇada~ n!>s . ~aml>os . 
da. batalha ou pugnan~o .·pelas mstttmço~s ~o 
patz ·.e pela ordem pubhcu., quando essu.s 111at1-
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tuições e. ~~sa ordem· fôrem .~tacadas por. indi
viduas desvairados, ou .defendendo o pniz contra 
qualquer ng~essão g_ue o estrangeiro ousado 
g_ueira fazer á. sua independen~ia, aos nossos 
.brios nacíonaes (apoiac:los) ; porém deve~se deixar 
aos. homens pacíficos e~ecutnr no remanso da paz 
as leis, p€lla maneira e ·segundo os princípios 

s m s a e ec1 o; o con rarw es. e sys
tema . traria . a demonstração nutis · patente de qUe 
o irilperio .do Brazil ó ainda incnpnz do gover
nar-se a s1 mesmo. 

, . . . . l 
veniente nossa systema de militarisa.r•se. o go
verno do paiz, e é· ·que os cidadãos . vendo-se 

... governados por militares estranhos aos tcrmos, 
· achando-se feridos em seus brios ·ou désprezados 
· pelo go~orno, · a quem em outras épocas prestárão 
serviços decisivos que, ·.com 8 sua intclligencia 
é com as suns fortlmas, sustent~rão nas maiores 
crises, esses cidadãos se dcsgostnráõ dos nng<>cios 
publicos, de.i'ltarâõ de. prestar auxilio . R. lei e se 
afo.sta.ráõ do ·governo, que ficará uJ?oiado sómento 
em suas OSJ?aâns, que são s~mpre lml!_otentes ~os 

scientificos, os mais não offercccm essa condição 
pam 8 rn·cfcrencill. M:uiH coragem? Eu niio vejo 

· raziio afgumn. pata que essa. qualidade se sup
ponha espccild ao militar, o qual antes de l!n
trar para o exercito era . cidadão como outro 
qualquer, além de que não ó a. espadn que dá .a · 
coragem, cst.tl vem da nllturcza, vem d~ \'cligiiio 
do de\'Cr, e . da tranquillidado dn. conscioncin. 
Quando vejo, senhores, que a maior. p11.rto dos 
nossos milita.<t!s, ácostumados o.o regimen da forçn., 
não · tendo ern vista senão o rc imonto do conde . . . - . . ~ 

· dolegildos o . subdelegado~> do policia. 
· U~ol Sn. DEPUi-Áno :-Os . factos quo lho rcs· 

pondã~ • · 
O Sn. Ftaut:.tn.L DE MELLO : -Eu concobo muito 

b~mr Sr. P,rosidc11tn~ qúo um presidente ào . pro
vmcu\ qucu,·n. nntcs quQ seja subdeloaru\o ou tio
legado tltn militnr do que um cidndr~o u~orndor 
no lugar : c.sses homens acostumados t\ oliodion
da passlwl ofrorcccm garantias uos ptosi<.lóatt•s 
do pt·ovincins do so prestarem docUmento a scir 
seus instrumentos. · 

Sr. presidentl:'; hn nintla mh ponto . <nn quo ou 
não quero. deixar de toct\r, afim do quo nunca so 

. interprete o · meu silencio como nppt•ovncuo do 
actos qu.o eu ret>rovo no fundo do meu comção ; o 
silencio, diz um bnbil ptl.rlamentnr, tmnbcni ó uma 
ling~agem, umn acção ; .ello tnmbem ó. digno. de 
elogtos ou de censums; clle tnmbúttl expnme mtuto, 
e recebo toda a casta do inter reta ·üo l no ami os 
O'l Ú1im1gos o que1l"ao dar~ · ·· 

E' por isso, senhores quo cu não qnoro ficat• 
em silencio, mas declarar o meu pensamento com . 
toda a. franqueza, pn1·n quo o paiz · o couhoçn. tal 
qual é. . . . 
· :Refiro-n1o, senhores 1 t\ distdbuiçiio do rocruto.

mento que hojo so faz pelas provincins, o quo dosdo 
já reprovo co~;no injús~a. e .ptéjudidal Sim ; cu não 
posso deixar do lmnentar ll it1jt1s tiçn com quo ó 
feita essa distt•ibuiçiio .poln côrto o mais provin
cias do hnperio, injustiça não premeditada. con~ 
cordo, potqtto nã o .supponho quo o nobre ministro 

T o)XO 2. 

· da g~orrn tenha em seu coração desejos de fazer 
injustiça a pessoa alguma ou a menor localidade, 
mas ~njustiça quê il.ppnrece por . cii'eito ·de circum
stanc•as que não.so ptocudio remover e que vão-se 
pe1·pctuando . sem se a.ttcnder aos males · qtie ·essa. 
rotina póde trazer. 
· · A ultima distribuição do recrutamento se me 
nao eugn.no, o a segem e: · 

<( A côrto o Rio Janeiro dão 400 recrutas: Pará 
80 ; Piauhy 200 ; Maranhão 300 ; Ceárá 250; Pa
rahyba 20u; Rio Grande do Norte 120; Pcrnam-

. uco ; ag as ; erg•pe ; o. 1a.. . ; 
Espírito Santo BO: Minas 450 ; S. Paulo 250; 
Santa . Catharina 50; Rio Grande do Sul ;500; 
Goya1. 83 : Mattó-Gtosso 80.; Amnzonas 40 ; Pa-

. ra.ná uo, ,, 
· Esta: distribuição foi foi ta por aviso de 12 de 

Junho de 1854, c. parece-me . que é a mesma quo 
vigora, porque dingindo-me ao Sr. ministt·o da. 
guerra, teve a bondade dfl dizer-mo que · não 
houve diffetença senão relativamente á córte, que 
em vez de 150 passou a dar 200 recrutas. o que 
eh:rva o. c()ntingente da côrtc e provinda do· Rio 

Espil'ito Santo na do 1 l>nt'a 150 ~ Anh'tzonns na do 
1 para 1so; . . .· . 

Assiln, senhores, ndmittidns estns propot•çõcs quo 
deduzi dos dados npt'esentndos oflicinlmeuto, des
preznnuo írnc\iões pnl·n ll\nim· clnrezu. do quo tenho 
ilo pont.Icl'at·-vo.s, . o ~o nós (tttizcrn!os rofot·ir-nos l\ 
populn~tií_o elo tmporw, scgna-so-hm t}no n provln· 
cin do Minns Gomes o Rlo do Jnnoiro tloveriào 
aunuulmontc dar cndrt \Una 100 l't,crutns · om vez do 
.u;o quv llw fóJ·iio mnrc:uJos i Dnhla 000 .em \'O.t do 
3ü0; Pornmnbu(}o lHO em vez do 360 ; S. Pt\ulo QOO 
em vez d~ ~50; Conró. 2L 7 em voz .de 250 ; M\ll'<tnhão 
!1.01 o nilo 300 ; Pnt'11hyl1a, Part'l o Alugóas 12-! cndn. 
uma em .vez do SO c 200 : · S. Pedl'o do Sü.l 117 em 
,·cz do500; lHo Grande do Norte 108, e uilo 120 : 
Sorgipo o Goynz cada uma 108, c. não 150 ; Phtuby 
87 em vez de 200; Santo.. Oatharwn 58 om Véz de 
5(): Mato-Grosso 46, e niio 240; Jlnraná 4!a om vez 
do 60 ; Espit'ito Santo 29, o uii.o l.lO ; A.nizouns cmfim 
2.J e niio 40. 
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o Sn. 1\'IrNISTRO · vA GuEnnA. :-'- Quando houver 

melhor · cstatistica; 
. · o Sn. FrlJuErnA DE MELLo :~Os dados cstlit.is-

. ticos existem nn secretaria. de estado dos negoctos 
do impcrio; e foi 11elle~ sem duvida que .s(l baseou 

. 'nisti'O dessa re arttção uando nos dtsso que a 
.população nora c o tmpeno cr.n . e quns1 • · mt wcs 

· de almas. Desses dados estattstwos portanto devo 
o póde · servir-se oppo_Etun~mentc o Sr. I?inish·o ,du. 

ucrra. Esses dndos. sao fettos nas proprms · provm--
ctas; po e acon ecer, sem uvt o:, quo a guns 
precisem de. mn\s ou menos con·ectivo ; mas se 
fórem aproveitados como o:;pero, ellos podem lcvnl' 
a injusl!Ça da· distribuição do. rer.rutamento a ponto . 
tal que exc.itcm nesta cn.sn hem. fundados clamores. 
Se alguns apparccom qnehém·so as provincias dos 
seus proprios agentes. . . . · . · 

Pcio quo rcspcit:i. á1·elaç~o que so dá cn.tro. o 
numero de recrutas que se cxtge do cada provmcta, 
c o numero do dcrutadc.s que ellas envião ao parln.· 
monto, a injus\iça nindn Ó lllB~Or: R crovincia de . 
Minas dando 20.dc utados, devm dar ·t-10 recrutas, 
e não 450 · a u ta com . , evm ar ,J , e nno 
3GO · Pcrn~mbuco -1Sl, ·c niio 360; Ceará 293, o não 
2b0 ~ 1.\!aranhiio 185, c não 300 ; Pnrah)'ba c Alngôns 
18;) 'c não 200; S. Pedro do Sul 222, e nào 500; Rio 
,ran· c .lo or o "' , e nuo. ~ , u u 

200; Mato-Grosso 74, c não 241), etc. 
Senhores, cx.prilniitdo:n~"' destn I~mreira ni'io so.u 

levado or nenltum os mto de btnrn~mo, porque, 
se(\'un o os ( n os qltc cn o aprescn t\( o mn re a
ção . 110 nmnero dos dcputtldos, n. . provincin quo 
tenho a honra de representar t alvez devesse dar 
mais l'Ccrutas; m!l.s o quo quero ó que o governo 
siga uma. .re,.rn na distribuição do rccrútamento, 
ou referindo~sc li. dcputnçüó, ou rofcriildo-so á po• 
pulaçüo tino consta. âos pi·oprios rolntorios dos Srs. 
ministi·os. · 
Senhores~ esta il'l.justi~;a, quo ó tão clo.morosn, 

quo oxcit.n. n minhn voz ne:;to recint?, tornn-so hito
leruvel qnnndo se obs:wva a pmltco.: . vô-so pela 

ica ue as ro or oes mat'Milns elns · ordens 
. os St~. mlni"ll~os dei~ii(~ do so.r couspr~·a as: q~o 
os 'pr_estdentcs de pr~vnuan, n sou nl'bttno, mandao 
ou ntlO recrutas coulok·me quer01~, o que ns ot:duns 
do ovcrn·J não têm a. sua cffechvn o convemcntc 
execução. . . 

Niio tome, Sr. ministro <ln gnet;t•n, ris minhns po.· 
lunns · como opposiçi'io: cu quiMl'll porénl quo 
S. Ex. cmpregt\:;so de um modo efficaz n sua nulo
l'idallo (porque meios nii(') lho ínllecem) pntn quo 9 
zelo de cer tos presidentes niio fnltn ;sú ao governo 
ct:n negor.io tão importantp : tambcm ~cscj1\rn rpto 
S. Ex. nsnsse do slln nnt()t'ldnt\o pnm dt7.et' noutros 
presidentes-n,lo tnnto zclt) -pm·n fn\htt' .a essos 
funccionorios n lingungem de qno ma\l·o. ·rnlloymthl, 
quando, tomantlO contn dn pnRln dos ostt·anHciros~ 
o dirigindo-se u·,)s sou~ cmpt;cgntlos, lhes ~·t)commcn
dnva sw·tuut pa .-; tk . ;t)l~J, pot'qlto osso dctnnsindo 
zelo lciulo nfnztw gmntlüs ittjusti~I\S; o ossns in· 
justiças, íoute <le gmnuos mnlos, tuio podem set; 
toleradns no pnrlumcntó. . . · · 
· Ur.r Sn. bEt>uÚuo :-A é\tlpn é dos pt•osidónles. 

OuTnÓ Sn. DEPUTADO:-Ni'io ú dos lll'osidontcs, ó 
do pttiz. · 

O Sn; FxaugmA nt<: 1\h~tr.o :-A culpn sim út le 
nlgtms ;prositlcnt?s quo nuo tom vcrt1ndoi t·o . zelo, _ou 
qtto o tom d o m1us no nnpo,t·tnnto ollJellto ele sei.'VlÇO 
quo nos occupn ; a cullHl o tnmbout tlo nós y c pl'O· 
.sentn1\tc~ do paiz, quo vutomo·llOS . do sophtsmas, 
de razões impl'0éódentes para uofontler presidentes 
quo fa lhh·uo U. confiun«:n d o g overno imporinl, quo 
.deixl'io de cumpt'it' sua::: obl'ignçõos. 

· :Mas vejo.mo,;, Sr. pt'Osidonto, como ia dizendo, 
. qtuil totíl sido os t'esttlLnqos pr~~icos tla tlislrl~uiçiio 
.do rc,c.r,ulo.monto pelo . un~cpo : . o r elatotlO . do 
Sl'. muustro da g ttOl'l'tl sornm pt<m dcmonstt'nl'·nos 

' , ' 

que essá pratica não pó de scr'iolerada sem fechar
mos os olflos t\ razão e . é. justiça. Na relação que 
nos dá S. Ex. dos individúos que forão. alistados 
no curei to. durante o annó do 1855, eu vejo o se
guinte: a côrto c província do lUo de Janeiro co1p. . 
12 deputados o ur~a .população de 1,200,000 hab1-

c o Ceará 486 ; o Ceará que apenas .· tem a terça. 
parte da .poptilaçiio do Rio de Jsneiro, dous ter~os 

· aa sua deputação; c aqui cumpre observar que ne
nhuma província deu tantos recrutas como o Ceará, 
nem mesn1o o Rio Grande do Sul. 

UM Sn. DEPUTADO :-Deu por quási todas. 
o Sn. :FxGuEinA nE MELLo :-Senhores, não tor

nn"so bem scnsivol esta injustiçll; quando attende- ·. 
mos quo essa província, desfalcaila de grandes . 
meios de poder progredir, porque IJ seu solo não é · 
atravessado de rios nave aveis, orque é sujeito a 
seccas, porque nuo em uma po crosa agncu ura, 
mas limitada á criaçii.o do gados ; quando attende
mos, dig.J, que essa provincia deu tantos recrutas 

U.nnt.>s dêrtio 12 províncias do imperio, a saber: 
r e c 10 t o nnetro. spu·1 o an . , . 1 , -

~ipe, Rio Grnnde do Norte, Maranhüo, Piauby, Po.rá, 
uoyuz, l.>araná o ~unta Cathurina,. . . 

dcrão mai;;, c o 
compensações; 
. . O Sn. FiotmrnA ng :i\lEr.LO !...:.. Póde"so t\. vista 

disto udtnittir-so quo sa tem pro~cdido do uma ma• 
neira justn .c rnzo:wel . para com n provincin do 
Ceará"! Niio ó pot· u.ssim dizer querer arrancar 
dossa pro\·incia toda a populaçlio activn, forte, 
eticrgicn? por que razão se · prctondo .nssim tirar
lho cssés braços quo llio si'io tiio t<cccssnrios parn a 
s\la pcquen•\ industriu, principnlmentc qunnilo ve
n~os quo por moti\·os, que »;iio quero presct·utar tem 

outros braços -que UÜO l10 sãO lllOUOS llOCOSSarjo.s, 
quero dizer, os braços cnptivos? ni\o ó . bastnnto 
u~ yenh~o ~sttcs braços captivos enriquecer o sul 

UM Sn. DEPU'l'AM :-Nem vem do grn~:a. 

O .Su. l~lGtmutA. UE MELLO :-lt·tli lt\ ..• doixan
do-so o resto da populn~:no ontrogn.r·se l'Rcificn
mcnte ús suns occupnçõos, exigindo-Só sômento 
dolla nqudtcs so.crificios quo n rnziio o jnstiça 
oxigo1n, o qü.ü nilo são mr.is dó <JUO ttquollos quo go 
devem implir 1\s ouh·n·s provinctas 1 Sonhoro~, não 
se podo o.•.hilittir nunca somelho.nto pratico. : o ou. 
por isso supplicarui contimuunon tc no St\ ministro 
UI\ guot·m quo dissesse sobt·o ost(l nssnmpto nos 
prcsidontlll:l llossn provincitt :. t:t su1·tout llaS dd. 
;;iJl«: ' •. 

O Sn; PAES BAnm-~To :~Nii.o ora presidente dolla 
quando isso se fez, mns dovo dizer quo ossos brnços 
ni'io fizeriio muita falta li. lavouro.. 

O Sn. FI~ulmt.~ D~ Mtu.Lo :-Disso em urri apnrtà 
o nobro deputado pelo P iaul1y quo so o Céa~·á dou 
no nnno do 18;>;:> .tantos t•ccttttas ô >t:ll' uo de menos. 
dera nos o.nnos an onot·es, o por conseqttencta n110 
honvo senfio unio. certn tompcnsnçi'io. 

Sr. pre:;idouto, ou niio tenho prosontomeuto todos 
o~:; l'ehi.lotios dt~ repartição do. guol'm, o num tivo 
t empo pnm poder consultar todos os dfidos quo 
existem a osto rospeito; mns , segundo n. minha. 
lemtmm~a1 n pt'O\'incio. dó Ceal'U. entt'O\t sempt•o 
com n.vultmlo couiingonto pa.ro. o o~ol'citó (apoia
dos) : pol' consequoncio. tlilo so 1)6do Cc'lin .Séll\0-
lhnnto 1\pal'to desh-ttit• n forca dtlS colisidornções 
quo toni10 .ti<lo tl. honm d ó api·osontnl' nostt1 ca.
nlara ... 
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. nobre obrigaÇão recahe sobr.e todos os brnzileiros, 
porque razão s~ ha. de fazer excepção ácerc9. de 
tal. e tal provincia1 e ha. de· o honroso. peso .dessa 
defesa . carregar somente sobre os hoinbros de-
outras?. . • · . · . _ · · 

0 Sn. PAULA CANDIDO :-A culpa é (lg, cnmara 
que tem o. iniciativa sobre o imposto de sangue, 
c aindà não fez uma lei de recrutamento. 

' -· . . " 

O Sn. FIGUEIRA nf~ MEúo :~Pcrdõe-me o nobre 
· deputado, culpados. são aquelles gue não querem· 

entender a consti ui ão do im eno são os execu,- · 
tores das leis que as alterão, que as não cxecutão, 

· que sophisticão. A. lei é boa comtanto que seja. 
bem ~ntendidil, comtanto que na pratica não seja 
so >lnsmada. . · . · 
. ~nhor~s, o il?posto 4e sangue c tmposto ~mero

s~ssm!o, e.o ma10r dos Imp.os~os que so c;ugo do 
cHladao; tirar do uns um dedal âo snnguo e .do 

' outros todo até uo fi uo infl.nido é hl>ttivcll ' 
Tcm"sc !lUerido defender uma semelhante distn~ 

buiQão, te-m~so querl<!o defender os abusos quo 
existem na pratica por causa do muito zelo, dizen
do-se (jUO certas provincius· têm umn. população 
immor1gera, é quo o recrutamento em um meio de 
tontêl-a. Nego, Sr. presidente, a procedcncia de 
semelbrmto assorto, porque entendo que a edticaQão 
publica quo se recebe. no hnperio ó a mesma em 
todas .as partes; os principias que dominiio neste 
ou naquelle lugar são ós mesmos que em outros 
lugares: \_)Or consoquencia, não hav:endo diffcrem;a 
na educa ao devo concluir ue os resnltados sii.o 
sempre os mesmos. 

· · Demais, senhórcs, com que direito quereis lançar 
sobro . uma província o estigma de immoralidado e 
coroar outra com os la.urei da virtude ? Não é 'ole"' 
ravol, .senhores, que semolhallte . estigma so lance 
no moto d? P!lrlame.nto :. e; iodos aq,uellcs que vôlit 

· suas provmctas nsstm dJ.stmadas pelo recrutamento 
com tamanha inj.tstiçu não podem deixnt de rocln-
nlar contra. taes asserções. · . . 

Senhores, e~primindo-me desta lhllncira eu não 
me r~firo uo norte ou ao sul, a leste ou à oeste do 
Braztl, refiro-mo à todo o imperio ; nüo queto por 
no,nhum m<?do ex~itar .scis.ões, desgostos, e sim quo 
reme no pruz a lc1 da JuStiça o dú. qrdem. · . . 
~onhores, disse o nobre ministro dn. guerta que a 

101 d<? reçrutsmento ora. muito n~cessn.t'Ja.1 .o <I.U~ era 
s prt~etr!'- co uso. . por ond~ devtamos pnnctpmr l\ 
orgamsaçao do nosso cxcrClto, o o nobre Sr. l o se
cretario accl'escentou que nós ora~nos os culpltdos 
de não haver essa lei. · 

. Senhor~s) eu não vejo difficttldo.de nlgmnn. em 
quo n le1 do.· orçamento si>ja d.isoutidn. ó a.ppro- . 
vndu, uma voz que o governo mostre csso àosojo 
de umu. maneira efficn.~. A cnnw.rn. to1n sem ro 
1. o a. ma10r o erencia pc os esúJOS os rs. nn-

lUStros. · 
Assim, se o. nobre ministro da guerra quizcsso quo 

fo~scm estudados, . rliscütidós os projecto~ · quo 
.flXIstem nn. casn. sobro este ussmnpto, o quo foruo 
spresen~ndos por pessoas compete~tes, ou ostqu 
:persundtdo que amdi\ nosta sossao so poderia 

' consegu.ir · a passagem dessn. loi tão necossal'ia. 
o Sn. MINIS 'triO D.\. GUElÜlA: - Não ó runterin 

tão facil como pensa. . . · 
O Sn. FtGUEXttA x:m Mn:LLo:- Sonhoros, o argtt· 

mento quo vou nproscntar não ó nquelle quo 

. ' 
considero muito procedente; mas como . muitas 
vezes tem sido produzido na casa, eu direi que 
à ma teria- recrui;amerito -já está muito estu
dada no pn.iz .. Todos os annos soão nesta tri
buna vozes . eloquentes chamando . a attenção d() 

overno ara a maneira . inconveniente or u~ 
se proce e ao recrutamento entre nós;.Em to as 
a!! sessões lcgisla~iv~s, em tod.as as legislatu-. 
ras, pa)\a me expt:1m1r com mau~ verdndé; tem
se a resentado rojectos de lei sobre o · recru-
amen .o ; nen um am a 01 1scu 1 o. o1s bem 

venhão esses projectos para a discussão, escl:l.~ 
reça-nos o Sr. ministro da guerra com as suas 
l'!zes e cxp.eriencia, o eu estou .persuadido, re
pito, que a~nda este anno podemos promUlgar 
uma. .boa · le1 de recrutamento. 

O Sn. MimsTÍio DA GUERRA, :-Quem tl~ra. · 
O_ Sn. FtauE:nu .. nE M.ttLLO : - E, sc11hores se 

a fa. lta. d~sta lei .ó que. . produz essas injusdça.s, 
contra as quues .tanto· lenho · pugnado; então · 
ap~zar _de ser conlra. os meus prin.cipi<?s dar nu~ 

. d.inta!nente .em .e~ecu~:-ão, par~. colher .da cxpe
rlcncm as nlt~rnçoes q_uo so deverem fazer afim 
de que possamos definttivamento deliberar a este 

• • • o ~ 

. . . 
quo por tantas vezes tenho deplorado. 

Tenho concluido.. · · 
o Sr. Paru.n.uguó.: - Petmitta a cnmnra 

q_uo eu_ tenha a. ousadia do cippôr algmilas con
stderaçoes em resposta no . honrado membro que 
!lenha de. sentar-se: n~ccssito parn isso . da sUl\ 
mdulgenma, t~nto mms por tor do occup.rt.r-mo 

. do uma materul. estranha á. minhn profissão. 
O longo silelicio que tenho gunrdado por tnl 

fó!mn fez-me perder .o habito aa tribun!lt quo 
. · f ' ' 

cioso tcrilpo ; por este lado niio incorrerei em 
qualquer .ccnsm·a. ·· · · 

Soroi hlUito breve, até porque o illustre depu
tudo pela pl'ovincin. do Pernambuco doclal'OU no 
começo do sou discurso q\10 não prctetldia im
pugn.!_lr senão mui ligeiramentl.l · o projl.lcto de 
fixn~ao das forcns do terra. 

Entendo o illusLro deputado quo a forca pedida. 
pelo honrado ministro da guerra · . é excessiva, 
gu:o as circumstanci!\S . do :pitb; por certo não são 
hojo mllis dcsfavornveis do que o orão em unnos 
unteriorcs. om ~uo um numero muito menor dó · 
pra\ÇI\S fôrrt J?Odtdo • . Qnalificou a argmntlntnr;ão do 
honrado min1stro dn guerra como ttmn tacticn. 
ha.bil~ qmmdo, demonstrando as neces~idndes do 
serviço quo ju:;tifhliio 9 p(ldido e distribuiçno da. 
hrça.. ~e lFl'igio t\s deptttnçõcs <lns difi'erl'ntés 
provmcms mvoco.nclo o sEm tcstonHfnho pltrlt que 
aoclttt•nssem se por ':enturn ~rn · ossivol, sem 

.. l.' ' - • ; • 

re~ln.~çüo nn forçá de la .ln~ha. qtto se· acha d~
trtbtuda polas sulls provmCinS. Mt~s quem .nao 
' 'ô quo · a cxposiçiio do nobro mlnistro é n.!nnis 
francn c . eon venionto po.rn tornt\r sensivol u. hn· 

· possillilidndo do :reduzir-se actunlment.o ·a força 
de la linha do . exercito? M:as,, diz o illustre de
putndo,. os ·mm:rtbros das .deputuçõó;'l tondo do 
pt•onuncu\r-se sobro um ObJecto que mteressn. as. 
sna.s provincias tornuo-so suspeitos do parciali-
dudc. · 

Ett não pcus<? nssln~, nem. mo . parece quo ~e· 
molhnnte clouil:·nu\ SOJU. mmto conformo coll'l ·a 
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indolo · do nosso systema; no contrnrio entendo monto não pódo rccabir senão sobro certas e de· 
quo os dcP.ntados são os .:!flnis compet~ntes pn!O: tcrmin:;das. clas~es ·do indivíduos, attentas ás 
se pronunc1ar~m. sobre obJcctos que Interessao cxcepçocs da lc1. . . 
as .suas provinc1as. Segurá,!! :mte ,rcpresentan~o . O Sa. BRANDÃo :~Tudo .isto é muito bom, 1llilS 
os 1ntcresses gerncs da naçno aqlll vu~rnos mms é · "d · t d h · 
immedintnmente · representar as · neGessidades das--t--.· rip'i-irife~c~xs~o--c-c_o_n_sx_c_ra-:-r~o~. ~es_.a--c-o_e~m _ __:q:_u_e_s-:-o -:-n_c_ & _ _ _ _ 

· riossris províncias, . e temos n . obrignçiio de rc- · 0 ptlt · 
clamar medidas efficnzes c conducentes pnrn que . o sn~ PARAN.AGUÁ. :-E' muito bom e muito justo. 
taes neccssidsdes sejão satisfeitas sem que se nos ·O . filho unico · de viuya honesta, o pãi do f!l.-

. · - · - ,· ili uc sustenta sua mulher e filhos . niio õde · 
~r. presidente, que ·os Srs. eput.i:ldos venh~o no sem· gran~c v~xame, . sE> r atraücádo a esses entes 
parlamento com e.nimo tão exagerado como ~e que lhe suo tnp .caros .e a quem deve todos os · 
~figura o nobre deputado, que se esqucção da seus cuidados para se .empregai' no serviço das 
verdade fantasiando necessidades .que · niio C);,is- armas. E, pois, logo que o govérno seja habi-

. tem, reclamando providenci~s quo niio aquellas · litndo ·com os meios n~céSsnrios, com a for~a 
do que justmrtcnto precisão as províncias que . iritlispensavcl, este pesndo onlis tem do ser menos 
rep·rescntiio. (Apoiados.) sensivel ãquellcs c1dadiios que pela lei devem 

E . demais, o .· honrado ministro dà . nucrrn, in- ser isentos delle, a guarda nacionãl tem de Ser 
· vocando o tcsteümnho das dh·ersas âeputnções, mcn0'3 ftngellada. · ·. 
firuma-sé igualmente nns participações · ofHciaes, o Sn. SARAIVA:-:- Apoiado. 

· referi~ as exigencia~ d?s delegados · do governo . 
· ntcs rovmc1as. O Sn; P,ÜtA~Aau.t :.-E pois, se taes siio as no-

· · ces 1 . . . • ·co, · o honrado. minis:-
0 Su. SARAlYA:- Apoiado. tro não podia proceder de . outra fórma querendo 
O Stt. PAttA.~AouÃ:- Todos os presidentes rc- marchar na orbitil. .da lei; ~umpda-lho, como 

clamiio lllllÍS força ara. OCCOITOr :ÍS néCCSSidndCS fez, aquilatal·aS devidamente, C VIr COm lealdado · 
ó servtço, · .a en n: n 1 nsu tcnct n. n. o.rça · po• · · · · • · 

licinl dais pro\"ii1cins 4.Uc administrão; e · entre 
nós, senhores, sendo n forca de linha um auxiliar 
da lollcia., o achando·se os cofrt's provincin.~.:s tão 
ma .aqum 10a os ~ta p11. 1 t· as re 1( t 1-

. (apoiados) de necessidade o · governo no~ desent
pcullo da sna missão l1a de ir em auxilio das 
províncias, fazendo aquellas dcspezns quo cllns 
não pudcrl'm fazer com mü objccto tiio impor-

. tanto, quo interessa. a úrdcm publica crn gcml, 
interessando a ~ segumnçll individual c do pro-

. pricdadc . . ( Apotados.) ·· 
. As provindas estando, como disse, . tiio ninl . · 
aquinhoadas na partilha das rendas, c dcvcndó 
cmpregtlr uma parto dcllns no n'lêlhoramcnto das 
cstmd:lS, tct~do de cuidar dn linvf'gac;:iio fluvial, 
dc\'ctnlo, n'uma l!nlnvru, p . . ·• -

.· tamento na medida . dos .rectn·sos do quo podem 
dispôr, niis ·tom basll\iltcs moios pnrn. mnnteretn 
umu força po.licin\ sutlici«-:nte ; o pois o governo 

- -
ccs.;;idndc indeolinave do n.uxilial-as pnrn o bom 

. desempenho .da sua policia e segurança. . ·· · 
o sn~ SAnA I\' A : -Apoiado, cndn Utn quer força 

p::u;n. a sua terra, · 

·O Sn. P.m.\N.\c:u,\.: _:_ Di~sc o ill~tsb;o . doputtúl~ : 
Clii ~mnos antcnorcs (crt'lO . quo c1tou as leis ué 
fixnçi'io do forças do tm·ra dos · nnnos do 1810 n 
1830, c de 18:)0 n 1851), o govcl:no potlio 15,000 · 
pra<;.Hs parn circnmstancins ordinurit\s; o 20,000 
}>art\ c!l'Cumst:mcins cxtrnordinnrins. l\Ir.s não ro
P,nrou o illt~str~ . deputado quo então. o gov'irno 
tmhu nutonsnçao · puru. destacar, ctoxo quo atô 
!1,000 p1·n~as . dn guarda naciottnl. E circ.umstal\· 
cias houvOl'uo em que o governo, ur~ido poln 
llecossillado impedo:>tl, vio-so for.;ntlci a dcstuc.\1\l' · 
nindo. mniot' ntutwro d.o ~unrdn>~ na~ionMs do quo 
ttquollo quo ot't\ pm'nllttulo pela 101. . 

E o illnstro dopútndo quo hoje defendo com 
hmto uü • · · ... • ·· , ,· . • 
cotto uognt M ~oycrt_to n. força qno ollo pe uo 
(}U? .rcnhnonto .o mih~pou$nvcl pnrn que seJiio 
nlhvmdos o n1m~ possn•ol os nbs$OS concidmlaos 

. do um tão pcsndo onus como ó o sôrYiçó ·das . 
m·m~s. l!'nllo tlos gu~mlns . nii.Cionttes, quo suoiu\ 

· luaxmm parto os nrttstus, quo t:uo . os l>equonos 
proprietrt1·ios, o aquollcs que oultivão alheios 

· campos, ou que i·ivom ·dos seus salal'ios, o (tUO 
assim vu1!1-so distrnhidos. das snns . . occúpuçuos 
pnra scgmrcm uma cm·ron·a contnmo. r\ sun vo

. cação e aos seus interesses, sen1 quo talvez pu
dessem .Sel' COI\l pollidos l'Cg~tlo.rmonto UO SCl'V Í\iO 
dns armas quuudo so consHlcru. quo o r•3crut!'\· 

- . . . 
tiver o sentimento de sun. responsa. ilidadc, a 
consciencin do dever, quando chegar a occasino 
do occon·er tis necessidades . do serviço, se na lei 
viio encontrur os mc:os indispcnsavcis de dcs~ 
cmpenhnr bom n sua missiio: ha. do salt~r por 
cima dú quo · clla tiver disposto, c procurar haver 
a fo1·ça indi~pcnsaval para n manutcnçiio dá se
~urmJ~e.a indivhlunl o de propriedade, para de
fender n intogl'idadc, n irtdeperidonéia o dignidâdo 
do iritpcrio ; . c üntão o nobre deputado o· .todos 

· nós, em vez de nccusal-o, lun~cmos de.npplaudir 
•. · • aiados.) ·. . · 

l\fns cony.eui.. n.ntes quo .o governo soja prcv.i .. 
dente, que obre cotli todo. n lealdade, vmdo aqui 
e~pôr ns \"Ct'dndcirns ueccssidndos do paiz, .o pedir 

• . c . · •o os meios do occor-
rer a dlas . 

o Sn. s.~nAI\'A:-Tnnto mais que riiio podo mais 
fot'Çn .do que u quo nctualniimto c~isto . . 

O Sn. ~n.\.NtiXo dli. 11m npnrto q~o · niío ~ pode-
mos ouv1r. . · . . 

O Sn. PAnANAou,~ : -Nessa época . a quo · o H
lustro dept\tndo so rdorio, o go\'oa·110 vio-se obri
gnd? nlo a destacar !).!00q ptnçns ~B gunrdn 
nnc1üt~nl, o untrctanto 1~uo tmltt\ nntor1s~~~lo pará 
bnto: c 1is vo~oa patr10ticns <la opposiç1\o por 
vontttl·n tlotmncuhilo scmolhnnto fncto como um 
ntténtado, os . ll,ólll'lldos tncmln-os pro,·nlocôtiio-so · 
ctosta occ.m·rcncm para nccusnrom o go\'orno? :Nuo. 
s01n duvtdn. · 
. En tlosejt\1-n, senhores, se fosso possivcl, que · 
h ou v esse nlgtuna rcducçiio nns despezns com este 
ramll dé . sex·viço publico, aLtcntns as nossas .ti
nnn \ns · não · uc o considero im toduetivo ao 
con t.rnrio entendo que este sm:viço bom dosem
p unhado ó um dos mais ntois ,·~ s ociodttdo, cer
tamente não o poquono beneficio o quo ollo nos · 
h-a.z . . A Sü,.nrnnçu. individual o do propriedade • 

. a lllllo{>Ctufel.lcin .o dignidu.do da po.triu, são bens 
~le tmu s.ubllln .xmp.ortnncin para tnxnrmos do 
unp1•oduchvo · o sorvxço dnquellos quo nos 6arnn

. tom a posso do tamanho l)oueficio. ·. (Apouidos.) . 
A quostiio limi trt-se a saber ::10 é pm;sivol ou 

uiio fnzor-so osso serviço com menor numero do 
pmcns do qtw uquollc quo é pedido na proposto. 
ao . governo. Uma voz que os nobt·os doputndos 
não consoguirom p ro'\'nt quo a !orço. podida e 
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excessiva, que não está. em proporção com as 
necessidades do pniz, todo o esforço que fizer
mos 'para obtêl-a será utn sacrificio pesado, nâo 
o nego, mas necess!lrio, e então . ·a .bem da or- . 
dom · e .da pros,Peridade dó paiz não podemos 
.deixar de fazêl-o. 

() Sn. BnANDÃO:- O nobre deputado devo ar• 
gttmeQtar cotn as circumstancias uctuaes da nossa. 
populaçilo ; tem . sido esttt a minha objecção ca-

ital. · 

. . O Sa. P.AR.ANAGU.t: ~ ••• o rtobtó dópütado, com 
os recursos que . todos lho reconhecem, não tinha 

· necessidade de ló.nÇàr mno de taes. meios pnra 
iln_pugnar a proposta do·. governo. · · 

E' para sentir-se quo em tal conjunctura. para 
completar-se a força pedida não seio. sufiiciente 
o engajamento de voluntarios, quo o governo 
ten~n do lançar míio do .recrutamento, que é som 
duvida um me10 vc:mtorio do que muito se rc
scnte n nossa sociedade ; mns se nüo ha outro 
recurso resta-aos a. cs cran o. bem íundado. Je 
q~e o goyerno . a . . e cmpr~gar esso me1o .para 
completar · o exore1to com toda a. prudencul o ·. 
discriçii.o para não aggriwar ainda mais n.s cir-
eumstancias do palz .. , (Apoiados;) · · 

UM Sn. DEruTADo:- E talvez mesmo quo nãO 
so possa c,.nnpléta.r o exerci to. · · 
· OoTno SR. 'OEl'i:JTADO : - Orn1 o Ccar(L está ahi. 

O Sn. P A.R.l.NAGUÁ:- Fallou o nobr9 deputo.<lo 
tn.mbctn na .inconveniencin. de distrnhircni-so offi· 
ciacs do el.crcilo para os únt•gos do delegados 
de J?Oliein. Seguramente, senhotcs; nüo podemos 

.adm1ttir como . re~ra umn semelhante medidl\: 
mas o fncto do dtsttahitem~so aquollos officiues 
para . c!Wgus de ·policia q:uando us · circumstnn
cins não S!iO normnea, quuntlo se díio casos cx
traordinm:ios, nãó so pode con1. taziio conacm
nar; a cxpericncin e em abono dn medida. 

O Sn. FrouEtn.\. n~ M~c:.r.o: :- Isso eu ndntitti· 
0 Stt,' l>AR.lNA.GIJÁ: ..,_A._ at"gulnetltnçtio deduzida 

do disposto · nos arts. 2ü o 21 . do rogulnmcnt.o . 
de 31 · do JRiléil'O de 18-l~ não é r>tõcedento, O 
tanto o rP.conheceü o nobre · deputnllO, quo, sendo 

rguu o r 1 no e pu n o e sun lrovm· 
cia do. uw cr · no mondo lHlt'n dologndos do po
licia péssons qtt~ niio . momviio lU\S cidn.dcs ott 
villas cabeças do~ tormos, disso ~~uo so alguma 
pessoa. h.nvm nornendo om tn11s otrcmu;~tnncias, 
ellas. iiió logo resid~r na cldtulo ot\ vllln cnbo~u. 
do termo. Ora, é Justnmonto o qtto ncont!lllO 
quando tu!l o~cinl ó clelt.igado. do <lunlq llOI' ÜII'IIIO; 
a stto. rostdencHl. no lugm·, segundo 011 llilll\litút! 
princ.ipios do nobre · cloptttl\Clo o· contortno . os tU' · 
tigos citados elo t•egulmuentú d.o 3l do Jm\oh•o 
de 1842, que üovom ser entendidos razon\'ohnoilto1 
ó necossurio pato. o oxorcicio do emprego comu 

uma condição pnrâ o melhor desempenho da~· 
. funcçõcs; . e i~t<? fica.. satisfeito quando o no
m~ado va1. re.sidtr p.o lugar que a lei designa; 
nao. ha .._.POIS Illegahdo.de alguma ém semelhantes 
nomeaçoes. · · 

!idade, e que de mais a mais ó uma injustiça 
que se faz ao official em obrigai-o a mudar de 
residencia. pn1·~ um serviço quo não o proprio 

O Sn-. 1> An.uiÂouA :-N ào . ha tal ; a . residencia 
do Qfficwl é onde se precisa dos setts serviços! 
semelhantes commissões ·são sempre muito hon
r9sn~ Pll;rU. nquelle que recebç UJ? .signo.l tão 
stgmficat1vo da confiança da pnme1ra autoridade 
da provincia. · · 

UM Sn. DEI'UTÂDO: - Então sõ os officiaes é. 
quo merecem a confia.nça. do governo ? . 

O Sn. Con&êA. D.\s NEv~s :~illa minha provlncia 
ha termos em que ~s ruoradorcs pedem tnesmo. · ' ., ' • 

toso. 
Sustentando a cfficacla e legitimidade da .1ne

dida como. cltcepçiio, eu niio vejo quo eln ~ro
vincia al~uma d~> imperioso tenha ~do_ptado 1sso 
como togr!l; creio quo só . na provmc1u dQ Per~ 
nnmbuco o que se tem ímto um uso mais fre
quente desta p~ovid~ncia; mas todos sa~cm que 
Pernambuco ate mu1 ponco tempo esteve em um 
Qstado pouco ll01'mal, os odios . tesultnntcs das 
lutas encarniçadas, as nnimosidades alimentadas 
pelo espirito do nrtido, nm.eaçaviio constante-

. I 

O governo pois niio tinha remedio senão lançar · 
miio uo n.lguns otlicinos, . attento esse estado cx
c upcional da pro"incia; as necossidade5 da situa
ção, os interesses publicas exigir11o semelhante 
provider.cin. N:'io croia pois o nob1·e . deputado 
quo ha.Ja . prostdetttes qtte lnncetn mi\o .di; oftl
cines para os cargos do 'policin 'pol'quo estes 
officin.os; na phrnso do nobre deputado, suo ucos
tumnt~os t\ oliedicncia pas~ivo., nom so pers\Ui.dO: 
quo os officínes que l'ocobom somolhantc honrn. 
so rusignctn t\ condição do mcms muchinr..s . de 
t\uthol\\nt~s, 'pn.rn a exccnçlio cúgt\ .do Ol'd~ns il· 
lcgn.es. D1ssc o nol.lro deputado qno os ofticiaos 
.do exercito não tõm mais instrtwçuo . do quo as 
pessons d.o .lng~r para podúl'om hem . d,e:;empe• 
nhnr as obr1gnc;:.oes do do1ogndos de ~ohcm; mas, 
so cl!cs .niio possuam mnis instrucçao, não vejo 
rnzi\o pm'l\ qno só affirmo q\u' pnssui\o 1nm1os 
cou hocnnentos .necçssarios ~aro. .o . exerci cio do . 

~ . -
SOUS quo UUl\CI\ SO OCCl\pt\l-i\1) C0\'1\ O ostud•) das 
lois, ~ quo t•osidom. uosscs htgnyos lrtttm\do · de 
Si.IUS liltol'OSSOS . \)~l'tWttltU'eS (ctpOtaclos); nntos Cll
tondl) :,9.uo os mü1tal·cs tlnn om s on f\1-VOl' n pro
sump~no do sa~or o.lgnma . cousa mnts do qllo 
n•tttollo!i qno V1vom .ttrrodndos dn. vtdn publicn, 
tmhmllo tlu cousas boti\ llifforontos. (,1poiados.) 

N1lo ao quor Cl)tn osflns poUCI\S nomenQõos militn
l'lsnt• na pt·uvlnclns: nilo so . qttór innugurnr o . rogi
Hiú!l •In utlpttdn, como nqui proclnmott o. noliro 
tlnp11t11•h.\ Jllll' Pm·nomhueo, 1\l'llOildo em zolos pR
tl'loUoll111 quo tmtlto loltVo IJ ndmb•o: mM tindn 
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disso tem a J11C~or nppli~nç.no :ís circmnstaricias · 
sctttacs, c me parece mesmo quo o ~()bl'C deputado 
procurou sCine1hante thoma paro. fnzct· ~ma decla- . 
tna~iio. (Apoiados.) · · · 

o Sn .. Fiou EmA DE }rfELI.o:- Não apoiado. · 

• l • 

O Sn. 1>.\nA.NAou.~ :- Quando ouvi o nobre depu
tado · desenvolver tal . enthusinsmo; intimllndu lÍ. 
cs ada uo se contente com suas lor·u · 1: n~ 
''onha per urba~ o _repouso do ci ndiio, confesso 
quo 0 desconhect, nao .me parec~u _aqueUo ~amem 
prlltico que tcnt cxerctdo commtesoes tao Impor- . 
wntcs, e qtw sabe o modo porque o g'>verno cos-

. tuma procêder. 
Qunnto ó. distrib?-iç~o. ~o r_ecrutament.o, disse_ o 

· nobre deputado que e InJUStiça,~ porque,_ ou nao 
.. está em proporção com a populaçuo das dtf_!Cl'cntcs 
· provincinsbou corri as rc;Spcciivns dcputaçocs, quo 

seriiio as nses · ro.zonve1s. Oru, havendo falta de 
dados estn.tisticos, o que é preciso coufcssur, o go
-verno de necessidade t ~ ar . ' -

· baraços para fazer uma distribuição que .não excito 
reclamações do~ rcprcscntnntcs dl\S diversas pro
vindas. · 

uma ditre-

opporttmR, mas cntclirlo que, ..nindn· que .a distribui
ç:io do gO""ÇCrllO erccisc do alguma rcctific~çiio; ns 
nossil!) o\>scrvaçocs devem sct' m.oderauns, mcnpa-
zcs de excitar a animosidndo das provinciaiS-i. ~~~~~~_:_~ _ _ __:_ _ _ _ --,-----:-_:_ ____ _:_,---- - -
rcprêScnüimos, c de tal sorJe que nüo EO persu~ iió 
que soffrcm. uma oppressao, qu~ dcl~ns se ~xtgo o 
imposto de snngue de uma mnn_e~rn tão . dcs1~ual o 
cxécssh•n, além do quo rcclnmuo as neccsstdndcs 

Acaa ··te f3 .c:ic Junho 

· publicas.... · ·i'llESIDENCTA DO SR. VISCO~DÊ DE DAF.PENDY 

. () Sn .. FIGUEinA DE 1\!l::x.to : -E' o quo niio fiz; A' hora do costnmo, Celta acltamada,.achfío-sc pro-
não mo faça esta inj\istiça. sentes os St'S. visconde do Baopcndy, Paula Co.nd1do, 

O.Sn. P.A'k.:ANAOU.\ :..-.Entendo quê a distribuição Wilkcns do Mattos,l\!c.ndes àa COsta, Gouvêa, Tei-:- . 
c~ rcgro. devo tomar por b~so. a POj>Ulaç~o li v r~ do xoira 1lo Souza, Pereira Jorge, Oo!!ta Machado, 
pa1z, quo 0 go,·erno devo clllgtr-so o mats poss1vet Brôto.s, Luiz Sou.res, Bandeira do Mello, Ferreira 

. a esta bnso; nins não o nccusarei do dema ·ia do A uia'r Góes dó Si ueira Mar i · 

-n o q_ua ro o a 1s amcn o o.nnoxo e.o rolu.torio tWanagu , 1e1ra . o at os, Gomes . Ribeiro, Pa-
. do Sr. mintsh"' da guctTa, do qual doduzio qnc a cRheco Jordi'io, ritára, Leitão. da Cunha, ~ Angelo 
província do Ceat·A, o niio soi se mais ttlguma, con- amos. 
tribuio com nmo. porçiio do recrutas maior do que O Sn. PnstDE~TE ·declara niio haver sessão por 
âquolla quo f6ra exigida. . · . ·. · · . . não se ter reunido numero legal, c dú. para ordem 

.So assim foi~ estou bem co~wcncido do quo csla do dia; · . .. · . . · · · · 
oxMdonto sort\ levado em conta no 1mmct•o exigido · · Apr~sont.aç~o e discussão. de . requeri.lllcntos ; as 
pam o exercício seguinte; assim; esta designa,\ dado · mater1as des1gnadns t\nter10rmeote tanto na prl· 
pOda Bel' compl)~snda, nchn~do lla · pl•udcnclll. do moira como na seg!lndo. parte. · 
go-verno o corrocttvo nc~essnr10. . . 

Creio ter respondido do nlgtlma íórma ó.s obser
vações apresentadas pelo noúro deputado, a quctn 
poço . dosculpo. ·se ·por vontm:a o.lgumn co usa aisse . 

. quo posso. off~nder o s•:m tnolutdro. ! • · 

. O Sn. FzoumM nE ME:L'Lo: ~ Não, senhor. ·· 
O Sn. PAnAN.wtr.~ : --:- Qttnnto no lnais, alnutdo. 

nas idóo.s do nobre depntu.do : dosojo que o governo 
façn toda a economia possivol; dn.ndo-lho um voto 
<lo confinn .n nos ta occllsiito estou i · 

. vonct o e que no.l> tn. do nbusur, ha de on~progat 
todos os seus esfotços pt\rn eortnt• as dospezas que 
forem dcsnccessn.rins nesto ro.mo do sorviço. 

l?revo.leço·nlo ainda. dn. pa.hw•·a pnt'a .!U:zer uma 
obsot\'o.çiio, o vmn a sor quo cnusott•ll\O .alguma 
ostrnnhoza ver. (1 ue a proposta n.ctttnl exigindo o 
nlcsmo ntünero do prn.çns, a ~nostna força quo foi 
:nill.t'co.tln no anno nnteriot', ha no or\inmcnto corres
pondento a og~o rumo do serviço publico um uugmonto 
a e dospezn no o poquono, · po1s l.ondo·so o. nnno pas
sndo pedi_do, pouco rn.nis ou ~anos, para o pessoal 
do oxoi:c1t.o a qun.ntm do 6,140:000$, este nnno 

Sessão em :t·:l de Junho 

PUES'iDENci,\ DO SR. ViSCONDE DE llA.El'E...'WY 

. SuMMAnw.- Expedi.n~te : lle~tte;'imentos e itidica.
çües. Oo'nsidemçêJcs dos Srs. Titd1·a e Leitllo da · 
Cunha.- Ordem . do dia. -- Dispensa de leis de 

· amo,.Hsaçào. Votaçl.'lo.- O ctaes .do co1 o 
a arma • opç o.- tspet&sa 11os es~ 

tatu.tos da escola · de medicina. Obse,•vaç'iJes dos 
Srs. 1libei1·o de Andl'a<la; Octa~iano; Figuei,•a 
de .MtJllo, Ferroil'(t de Aguiar, e Dull·t~ Rocha. 
A~p,·ouaçcTo.-As . so~iedadcs . e,m. . commatadita. 
Dtsct'l'so do S1·. Hent'Lqttes.- Fta:açt!o das (orças 
de t~m·a; Discttl•sós dos S;·s. Silva Guil)iat-acs~ e 

. Jaci>üho de .Mcnâonçlt · · 

A; hora do cos~mne, feita a chamada, achão-so 
· Rt'csontos os St•s. V'isconde do · Baopondy, Paulo. 
unndido, Wilkons do Mattos, Gouvên, Mondes · 
do. . dostn, Riboh•o do An.dmda, Vieira do Mattos,. · 
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Fiuza., Pacheco Jordão, Brettls, Eduatdo: França,. 
Sayão Lobat~ Junior, Car_aeiro de qampo~, Barbosá 
da Cunha, Silva. Gunnaraes, P.ere1ra Jorge, Ban
deira de Mello,· Cerqueira Pmto, eonego Leal; 

.. barão de Gurupy, Souza Loão, 'J.'ravilssos, O c ta· 
via no, Góes Siqueim~ Ferreira de Aguiát, Theo- .. 

' ' . ' .. , 
Casado, Horta, Luiz . Soar~s, Luiz Carlos, Cunha, 
Lima, Jacintho de 'Mendonça, Heni'iques, e Costa 
Machado. 

Comparecendo depois da.~hamada os Srs .. liip" 
polyto, Macedo; Leitão da Cunha, Pinto de Cam
pos, Fernandes Vieira, e :Fleury, abre• se a sessão. 

. Compat~cêriio d~pois d_o ab0rtn. -.. a sessiio os 
Srs. Permra dtl Silva, Tttáro., . bamo ue Mauá, 
Frederico de Oliveit~a, Araujo Lima, Cnndido Meu· 
des Lima e Silva Sobrinho, .Dias de Catvl\lho, ·. · M ~iro 

de Barros, Rocha, Zacharias, concgo Silva,. Nn· 
buco, Souza Mendes, Pachéco, Azeredo Coutmho, 
Costa Ferreira, Atltonio Co.rlos, Dràndão, Gomes 

· • · · · - · 'lv José 
· Bento, Queiroz, Sayào Lobato, Pnranhos, D. Fran

cisco, Lisbon, <Jandido Mendes e Antonio Gandido. 
Li<las . a!;J netas di\S sessões de 12 o 13, são appro-

ô ~n. 1" SEcRET.~nro dá conta do seguinte 

EXP~DIENTE 

. Um rcqn~l'imento de Joiio Baptist!l u,e Olivoirs 
Ferraz Pinto o Josô dos Sant·.>s OhVotra, nma
nuenslls. do hospital militar da cõrtc1 pc~indo 
augmcnto do ordonaul).- A' com missão uc pensões 
c ordenados. · · · 

Idem de CyriÜo .Dillmnaudo 'la Silveira, 3° c~-
• • . . • • I. 

· presUmo de lO:OOOS para occorror ns despezas feitns. 
com •~ . publicação. do umn gmmmRticn. dt\ linguil 
nacionàl, e uma collec 1\o do traslados cnlligrnphi-• .. - . - ' 

zündn. 
Idere do Antonio da Ounha Xavier o 'Mnnool tln 

Fonsocn Xa.Yior. estudantes da. fnculdndo do di· 
reito da proviilcia de Pernambuco, pedindo nuto
risaçã? para. so. tunttic~lnrém ;o fazot·cm neto.- A' 
comnussiio do mstrttcçao publica . 
. Idem do Emilio Valentim da Trindade, petlinuo 
n revalidação de cxa.m os que já fizera,· afim do flcnr 
dollos ilispcnsado, o matri(}Ul~r-~ no c.urso j m~
dico de S. Paulo,..,..A' cónlllllSSI).O de mslrucçuo 
püblicn. . · . . . . 

Idem de. diversôs emptegados no licito commcr
cio do bilhetes de loterin, pedindo umn medida lo·. 
gislativn pela qual !,)Os!lão continuar uli. sua induE~· 
tria . ...-,. A' comm1ssão de fn.zenda. · . . . 

!dom· dos rr•osal'iog da il'mnndndo do S. P üdro da 
cidade do 1\fariannn, pedindo corno jó. fizom o nnno 
p~s~ado, a concessiip de duas ioterins

1 
parn n. co~dtt· 

fa:t.'Jndn. 
Siio lidos o julgndoá objoctos dó dolibumçlio, o 

vilo n hnpr·lmlr, para ontmr tm ordom do::1 tl'lll.m-
lhos, oK aoguintos parocct·os. . 
. Dn H• commissilo do tnzMda. con\·odimdo om · 
projootó n · pr.opostn do governo . ~·olnU vmnunto à 
fbaçõ.o dns aospezas do mlnlstorio dn gttor·rn. 

« Ari. G.o O mlnistro o . socrotni'io do ostndo 
dos nogocios . dn g,uerl'll ·é u._utodsndo ·. parw d~s· 
pendor com os ol\JOC. tos . designados nos se~tttn~ 
tos parngrnp1ws n quntüm do... . . 9.5~0: l3l:lH720 

«A saber: 
cc l.o Secretarin do ·estado e re-

. . . partições nl1nexas .. ; ...• 
« 2~o Contadoria geral. ........ . 
« 3.° Conselho supremo militar. 
<< 4. 0 Pn adol'ia das tro as ...... 
« 5.0 Escola militar, bbscrvatorio · 

. astl.'onomico, escola de ap-
plicação, curso scicntifico; . . 
e escolas dos cor os.... 131:003100 

<< . ,o rsenaes o guerra, armn-
zens de artigos bellicos, e . . 

. conselho.sadministrativos · Ló81:-i40Hl00 .. 
<< 7.0 . Hospitaes ... ~ . • • • . . . • . . . . • . 190:1618000 
« 8.o <Jomm~ndo de armas o ins-

. . pecçiio de corpos : ..••.•.• 
« 9.o Officiaes c'l exercito e rafor-

68:1796700 

. •nados. ~ ........... :. . .. 87-!:5528310 
« 10. Foi'ça de linha .......... . .. 4.\338:193$500 
ull. Corpo de saude...... .. •. . 183:11()$000 
<< 12. Repartição ecclesiastica... · 35:Si5S200 
« 13. Gratificaçõ~s, forragens, · 

pe • s , o, e 
gratificaçõo.3 diversas ..• 

« 14. Inv~tlido;; ......•.•........ ~ 
<< 15. Pedestres .. ~ •.. · ••. • ...•...• 

mento .... , 4o • •••• • •••••• ;. 

<( 17. Fabricas •.....• ; ••••.•.•.• 
<< 18 •. Presidio ela Il11o. de Fer-· 

<< 19. Obras i.niÜt~~~;::::::::::: 
« 20. Diversas dcspczas o cvon-

. . tuacs ••••.. · . . ...... · ...• 
<< 21. ·Exerci cios findos . •.......• 

2t2:510S600 
62:237$930 

22\): ·191$550 

300:000$000 
l:J!:Ol~$200 

' .. _I t 

420:000$000 

218:808~000 . . s 
· « Snln dns co~missões,cm H do Jttnho de 18.'56.

Canditlo 1\fcndes de .Almcida.--,J. J; de Lima e 
Silta Sobrinho.-J. J. da Cunha. » . .. . . . 

Da commissiio de pensões o ordónndos, nppro
Yando o decrnto de li do Junho deste anno que ; ' . . .. . . 
do coronel chefe de .lcgiüo .da. guarda nacional 

· do provincin de s, Pedro do Sttl, Gnbrlel Gomes, 
n pcnsiio nnnunl do SOOSOO:). 

o governo ·para rilnndm• matricular 'uns . escolas 
mmorcs do impcrio os nlumnos <J.UO por motivos 
justificnciós niio ti\'crcm compnrcc1do no prnzo fi~ . 
:tndo pnm as matriculas, no p1·csünto nnno lc
cUvo. 

E' nppl'ú\'auo o Uns commissõo.s eccl.üsi;nsticn o 
2a do orcnmouto, i'Otlucrendo qtto so poçuo mforma· 

. çõus no Exm. bispo sobtu o l'oquürimcntó dos pnl'O· 
chos . dn curte. . . ·. . .. 

R'EQUJ.mn.ü:NTOS .'E INDICA.ÇÕl'S 

o Sr. T itt.l.rà:-:-- S~·. ptesidciltc, h ontem vim á. 
casn. ·com intenção do apresentar uma indiéaçiio, 
e_ era o din pi'óJ?dO pn'r~ tacs_ àprescrltnçõo;;; mas 
nao tendo llin'IdO ~essao, nao pude rcnbsn.r n 
minha · intonçfío, o neste caso creio qtto o poderei 
fazcthoje. . · 

O Sr. Pm~smt,::-;l'E :-Se o Sr. deputado rcqtun•et . . . ' 
t:> 

lugar. 
O Sr. TI'!'.\ nA: - Pois bom, se ó noces$nl'ia . n. 

m·gencin, o1t a requeiro. 
Po.slo a votos ostu roqnorimonto ue urgoncin1 6 

nppl'Ovado. · . 
o St•. 'l'ri•AnA : - Sr. p~·esidcnto, a minha. indicn

çito · tmn pot• fltn · ndoptar-se ltm novo o'xpcdionto 
nn. mi:utoh·n rlo so dar n palavra nos oradores que a. 
podi.t•ctn no mesmo tempo sobro qttnlquor ll1ato
rin. · : · 

Nuo tonho em ,·isla por mot1o :algum ofl'oudor a . . 
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v. Ex., cuja bond~~~- .é ·~·~~~~~ >~·eçon~ecida; mns o Sr. Leitão da Cunha:- Sr. presi~~~~ 
infelizmonte não l!le·te:m ·s.1do• P.oss1vel fallar sobre té, o Sr. bispo doPará, como deputado pela provin-
differentes . mat,ma~, tenuo altás algtJ.mas yczcs cia do Amazonas, O.Jiresentou nesta casa ·em 18:>2 
pedido a pàla':rn, e 1sto !:_nlvez po.rque V ... Ex. Justa- um projecto de 'lei nssignado tarribem por· .mirn, 
mente presu~usso quo nao poderm vnnta.Josamenio mandando ·que fosse concedido ao collegio de S. 
discu~ir essas mo.tcrias, tanto por não. ter os co- · Luiz Gonzaga na .cidade do Obidós, na .provincia 

· · · · o trn circumstán- do Pará .o usufrU:cto de um cacoa.l ue é do ro-
cias, ·pois ó sabido que me devo considerar conio priedade nacional. · · 
11m dos deputados dos mais insufficientes para · . Sobre este objccto foi ouvido ogoverno a;rcque~ 
Loml.ll' o. pala.Vl'{~· nas discussões importantes. rtmcnto do Sr. Fe1·raz, e consta-me que o governo 

pedido a palavl'a, e sendo Ulll dos pl'inH.di'OS <IUC 
a pedirão, na questiio que a pouco se resolveu 

. soore o processo do Sr. deputado. Pàcca, c aconte
cendo que fosse, como outros fizcriio á mesa ,Pedir 
a y. Ex. que me comtemplasso como deseJando 
fallar nessa ques~o, vi quo meu nome s.e achava 
classificado em ult1mo lugar. 
·.Além disto observei que nos a.nnos anteriores, 

desde 1853, não me tem sido possivcl fallnr, tendo 
aliàs pedid,> a palilvrn: sobre al~:tumas materias em 
9-ue queria cxpór ~· ~ir,th~ opmiiio, or cxc!Uplo, , 

missiio rcspec iva 
.· conveniente . . · 

Apresentando cu. esta indicação, ropi to, ilÜO tcn h o 
em vistll. queixar-me de V. Ex;, o sim dl\ . n1inha 
s~rtc, por nuneo. poder fallnr .e~ ul~mnas qticS· 
~o~s em .. gue mo propuz a enutbr mmhns frncas 
1dco.s, p:ldmdo sempre em tempo a palavra, posto 
quo. to.dos suibão quo . nüo tenho a . ere:;un1· 
pção do poder esclarecer quo.csquor qnostoes, por 
não possuh' os indispcnsavei;; estudos regulares 
que uu1o. c1.1rta a.cadcmica provaria do sobejo. 
(Nélo apoiados,) · · · · 

Peço pois a V .. Ex. quo, ndmit.tindo a minha 
indictv;ão, por modo algum U. considere càmo uma 
offcnsa didgida. ti. sua pessoa. . 

Lê-se c vni i~ commissão da mos a a seguinte in~ 
{}icação: · · 

« Proponho que seja reformàdo ó rogimento da 
cnso. nn parto em qui) incumbe á rcsidúncin do 

os1gnar n prece oncta en ro os ( o J 1 os qu 
a umtcmpo pedem n pnltwrn sobro o objücto dmlo 
paro. a <lh~cus.;ii.o, continuando porõm nesta cnso a 
a.tttorisaçi\o ácercn do!; dous primoh'os quo devem 
enceü\r n mesma discussiio1 sondo os mais deter
minados yt\~n sorte .• ott quo ~o n~lmitta. outro qaal
qu.er n.lv1ano qno Isente o prostdento da cnmm·o. 
do omts dnqueliO. dosignnçüo, nsscgm•nndo .a. todos 
o lugar certo em quo cada um deVO' estar inscripto, 
no caso de que so tra.tn. 

<< Pn.QO do. cmnn1·.n do:; ~cptttndos, 13. do Janeiro 
do 1856. - J. o. Stlva ~ütu.m >> · · 

dem a semelhante rcs eito favoravel informação. 
• n rotnn o en oprocurn o o a proJeC o, o mnguem 

me sabo. dar noticias delle: ·por .isso resolvi-me 
o.. fazer este requerimento verbal a V. Ex., afim 
d~ que se sirva de mnnda.r indagar aonde elle 
pára, .e dal·o, sendo possivc1, quanto antes para 
n ordem do dia dos nossos tmbaihos. · 

O Sn. PnmiiDEN'1'E: ~O requerimento do Sr~ .de 
putado será tomado em consideração. · · 

PRIMEIRA PARTE DA ORD,EM DO DIA 
' ' 

:DISPENSA. DE LEIS DE AMORTIZM/~0 . 

·. Entra em 111 discussão, o sem debato ó approvn. 
do, o projocto n. m deste o.nno, que . aut.orisa. a 
confraria do NossO. Senhora do Ro:;nrio da eidado . ' . . . . 

e , 
lícos do. divida. nncionnl, a quimtia do 60:000$000. 

Entra t.ambflin dópois etit 1• disHnssüo, o sem 
debate é a rovado o ro'eclo n. 20 deste anuo, 
que a.u onsa a r em crcmra o nrm0 n Cl e 

· do Rio Grande, provínCia de S. Pedro, para. possUir 
em l)cns do. raiz ou apoliccs do. divida publica. até a 
quantia de 40:00&$, ~ando seu prodncto. espetial
mcntcapplicado ao a.sylo o tratamento dos trmiios 
da ditá. Ordem em um hospital por ella para esse 
fhn estabelecido. . . · .. · . 

01-'FICI.\ES DO CORl'O DE SAUDE DA J.RMADA. 

Entra em 311 distmssnô, e som debate ó adaptado 
o rtlmettido li. co~miss!io d~- rodacçi\~, o rojecto 

tribt~h·:po.ra .o mol!tç~piudesde as ópocasJlo suas 
admlSSOCS ao respécbVO eorró de saude, cr~ado por 
decreto n. 78;3 do. 21 de Abri do 18rll. Aqucllcs quo 
já tiverem proonchtdo 25 annos do sorv1ço, ou ~ue 
nüó qnizcrcm sor compt·ohendidos! por lhes faltar 
pouco tempo pàra o complemento uos 25 annos exi
gidos, uiio scrlio contemp[ados nó monto·pio, o gozn
ráõ dns disposições ant<~riormento estabelecidas. 

DISPENSA. NOS ESTA'TUTOS DA. ESCOLA DE )IEDICINA 

· Entra em 1 a discussão oprojecto n. 14 ~leste atino~ 
que mnndn 1\dmittir a exo.me do 2o anno do curso 
p.h.nrmaceutico o nltmmo Josó Pc.dro de Araujo 
Pamplono. Côr!e Real, log<? quo teuhn pago a so
gundn. ptestaçno da ll~t\ ~ncula. d.nquello a..nno.; c 
oub•osm1, o manda adtmtttr á matnculn do tercetro, 
se justificat• .que tom frequentado as respectivas 
a:nlas no. fôrma doregulameuto em vigor. . 

tenhn. uma só discussão. 
A enmn~·a decido . nosto sentido • . 
O S1'. J:Uboll•o do Andr'n.do..:- St:: presi

llonto1 o pl'o]ccto quo . so nclln em dtsaussuo esta
boloco uma. cxcopçl\o us l'ogras cstabolocidas nas 
faculdades para udquirir-so ahi a instt·ucção que 
eUM fornocom; o como uma. tal oxcepçiio não possa 
ser feita som motivos. ponderosos, aesojava saber 
t}_ltl.le~·o.s razões, quo ~xistem para el~a, visto que !1-

. doutmta. do proJccto Hnporto. uma. {hspensa da le1, 
que nüo pódo se1· justificada sonüo por tnotivos mu1 
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ponderosos. Desejo, pois, saber o que ha a respeito 
para poder dar o meu voto conscienciosamente. 

o Sr. F. Octaviano diz que, segundo os 
regulamentos das faculdades, os estudantes têm de 
pagar duas matriculas, uma no principio do anuo e 
outra no fim, quando tenha provado nao haver per
dido o anno por faltas que excedão ao numero per
mittido. Um estudante que na quadra por que todos
passamos se achava doente, não pôde pagar a pres
tação na época da segunda matricula. 

Por este facto não havia perdido o anno, e para 
prova apresenta um documento que lhe foi passado 
pelo director, do qual se vê que esse estudante não 
só havia dado boa conta dos seus estudos, como que 
havia completado o anno, não sendo admittido a 
fazer acto por não haver pago em tempo a segunda 
matricula, causa bem pequena, attend?ndo sobre
tudo aos motivos da falta, mas suffie1ente para o 
directoro não admittir, á vista dos regulamentos. Eis 
a questão. Foi por estas considerações que a com
missão de instmcção publica entendeu dever dar o 
parecer concebido nos termos em que se acha. 

o Sl'. Figueira de ~Iello :-Sr. presi
dente, não gosto de fallar sobre interesses indivi
duaes, porque quasi sempre as pessoas a quem 
esses interesses tocão se offendem com as palavras 
que o deputado emprega para impugnar. as suas 
pretenções. (Não apoiados.) Apezar, porem, dessa 
minha fundada repugnancia, eu julgo dever dizer 
alguma cousa ácerca do parecer que a nobre com
missão de instrucção publica deu em favor desse 
estudante, e em virtude do qual formulou o pro-
jecto de lei que se. discute. . 

Lendo, Sr. pres1dente, o requenmento que esse 
estudante nos dirigio afim de obter a graça que 
pede a esta casa, eu não lhe vejo o menor funda
mento quando comparo as circumstancias em que 
elle se achava com o que está regulado nos estatu
tos das faculdades ele medicina. Nesses estatutos, 
fallando-se a respeito dos exames a que estão su
jeitos os estudantes, e das matriculas que devem 
pagar se determina expressamente que os estu
dante~ devem pagar duas matriculas, uma no 
principio e outra no fim do _anno, e que. aquelle que 
não pagar a segunda m.atncula ou retirar-se par1_1 
lugar diflerente do da sede do da faculdade, perdera 
o direito á matriculo. Eu lerei o disposto a tal res
peito nos arts. 89 e 91. 

Ora se este estudante se tinha retirado desta 
côrte, 'aonde está fundada a faculdade de medicina, 
.por achar-se doente, devia em primeiro lugar pagar 
a matricula por seu procurador, e em segunc~o 
lugar ter justiftcado os motivos de sua a.usencla 
perante o clirector da faculdade; elle porem nao 
fez nem uma nem outra cousa, e por conseguinte 
faltou ás condições que a lei exige, e não está no 
caso de merecer a dispensa que requer. 

Senhores, se nós consentirmos que fique livre a 
qualquer estudante o deixar a academia por moti
vos de doença, e nem ao menos mandar pagar a 
matricula por seu procurador, introduziremos mui
tos abusos, porque apenas o estudante tiver pro
vado o anno, como se diz em phrase escolastica, 
isto é, tido a frequencia necessana para que o tempo 
que lh'J falta lhe não faça perder o direito ao exame, 
acontecerá que muitos estudantes hão de dar parte 
de doentes e sahirem da academia, prejudicando 
assim a frequencia de todo o tempo que a lei ,exige, 
e que é tão necessaria para o perfeito estudo das 
materias, segundo a maneira por que funccionão as 
nossas academias. 

Senhores, parece-me que é chegado o tempo de 
acabarmos com esses privilegias, com essas dis
pensas, que, como todos não podem deixar de reco
nhecer muito offendem ao progresso dos bons 
estudo~, e á conservação da disciplina, que convém 
conservar. 

O SR. FRANCISCo OcTAVIANO :-Oh! senhores, se 
TOMO 2. 

fosse dispensa de exame, sim; mas dispensa de 
matricula?! 

0 Sa. FIGUEIRA DE MELLO:- 0 que é certo é que 
este estudante deixou de cumprir o que determina 
os estatutos, não justificou l;lerante o director o 
motlvo das faltas que deu, e somente agora o faz. 

O Sa. F. OcTAVIANO :-Não apoiado, justificou. 
O Sn. FmuEmA DE :MELLO :-Mas não podia dar 

essa justificação perante o director e mandar pagar 
a matricula por seu procurador ? ... 

O Sa. BRANDÃO:- Podia, mas a questão é se 
tinha dinheiro. (Apoiado.) 

O Sn. FIGUEIRA DE MELLO :- Os estatutos não 
exigião que elle fizesse exame naquelle tempo; 
permittião-lhe fazêl-o no anuo seguinte; mas elle 
estava sujeito a obrigação de pagar a sua matricula 
no fim do anno, e foi a essa que faltou. 

Senhores, tendo nós -já reconhecido os incon
venientes que resultão dessas dispensas ; tendo 
autorisado o governo a fazer estatutos que dessem 
maior força aos estudos academicos e que já se 
achão em pratica, parece-me não devemos, sem 
grandes motivos, conceder essas dispensas; demais, 
parecia-me conveniente adiar essa discussão para 
tratarmos della de um modo muito mais geral : no 
senado se acha em discussão uma resolução auto
risando ao governo a permittir que se matriculem 
e sejão examinados aquelles estudantes que tive
rem tido motivos extraordinarios e justificados 
para não se apresentD,rem em tempo nas faculdades, 
como por exemplo ha acontecido por causa do 
cholera. Uma semelhante resolução póde ser ap
provada, porque se funda em il1otivos geraes, em 
força maior, mas nunca a que discutimos, que não 
tem justificação, porque elo estudante, que della 
é objecto, e sómente clelle dependia o satisfazer as 
condições da lei. 

Demais, referindo-me mesmo aos documentos 
ap~'eS<:_ntados por este estudante, observarei que elle 
ah1 nao demonstrou que t1vesso cursado o anuo; 
apenas se diz que elle não fez exame, porque não 
tinha sido maGriculado. A certidão que apresenta é 
dada em virtude do requerimento que fez ; o reque
rimento é recligido por certa fórma, e a certidão 
tambem, passada conforme a maneira porque esse 
requerimento se acha redigido. Pergunta o estu
dante no seu requerimento se o motivo porque 
deixou do fazer exame foi ou não por não estar 
matriculado, o na certidão se attesta isto ; mas 
restava .ainda provar que não deu o numero ele 
faltas necessarias para perder o anno. 

Em vista destas breves considerações, Sr. presi
dente, entendo que o estudante de que se trata não 
tem direito nenhum á dispensa que pede; que 
não devemos adoptar esta resolução por ser incon
veniente ao ensino publico : e finalmente, que a 
querermos fazer uma lei dispensando alguns estu
dantes por casos muitos extraordinarios, espere
mos pela resoluçt'io que se discute no senado. Este 
é o meu voto. 

O SR. F. OcTAVIANO declara que tem poucas obser
vações a fazer em resposta ao nobre deputado. 

Em primeiro lugar observará ét casa que não se 
trata de uma dispensa dessas que affectão a disci
plina ou o bom andamento elos estudos (apoiados), 
trata-se apenas de uma questão de segundo paga
mento da matricula, da matricula do fim do anno ; 
não se pede dispensa para o estudante, nem de 
exames preparatorios nem de exame no fim elo 
anuo ; pede-se só que se admitta a pagar a ma
tricula, que não pôde pagar em tempo. 

A razão porque assim aconteceu, o estudante a 
deu; estava doente na época da matricula. O nobre 
deputado parece querer que se desvende o véo da 
miseria. Não ha nisto dezar; trata-se de um estu
dante que esteve doente, e ao qual nessa quadra 
faltárão todos os meios : soffreu uma pena porque 

21 
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... · t62 ...... < '~ ·t: .. ·:g: ~·~~t~~M::{f·.])~·:,~~;,p~··í~~~ . . ··•·· .. . ....• _. :: ,;.: ~ .. . 
·ufio tevé diqheiro;i>~~.-~üii~~~~~a~1ibU!_à~·E_!il ~vir -~· e-~~-:·§ama~· :P_eãir uma:. ,dispénsa parà · ~à.r -
atterição .a· esta; cu:çu1Dlit'-a1fc~ pafticular,.qu~ _nao matr,tctll~~o~:-'"PC?r ex.empJo, no ·:~éz de· ~unho ou 
pl'E:()iso.vn.ser referida. ó. casu.~ n1as qu~ c;> ~r~~ot:_ Julho, uma ·'V.ez;que l!~O -~eJil].ª/deco~·rldo ,ta_n~~· ·. 
vê-'se obngado: n rcfer1r ,. L~ '~quo;~~ comm1ssao• ~t:. · tempo qun.t;l_to e1:a n~c~ssap.o ·P-~rar comprehehd~.r· 
tendeu·-.ao · ped1d.o · t:Ieste ;.IhOço,.:··~par~ceu-lhe q~9,·-.~-~.~ · · o .num e r<?·. de,Jaltas queJ~zem perder · o : an!l~· .Q:f~,; 
medida r e 1mental-da segunda ·matrlculn não d~: lf':.i · acl)o ue o r~cederite neste caso .seria ~ulto .mão, 
ser cnten 1 a . e a mo o .que nao pu_ esse ser· _S'i-_J;~ ~-sen~ . 1svu uar os es a u .os ~em uma necess1 a e · 
p!}nsl\d~ relativam~nto a um moço: q~~ jJs,tev(l doeii_.;, ·,· urgent~, e sem. uni . motivo que pudesse just~~r a 

· <te, c a quom faltáruo osrecllrsos. ,:~ .. ::::;r,:.;::··:·r': · · excepça? de~oto.da., · · . . . .. · 
e t dante não · rdi:lU · ·ari~o\í"·" ·····- •:~o n bro Isto uanto á. rimeira. ·arte. ua.nto á seaunda 

doput~do diz que 1'lâo· ha pl·oyà:~~-is_t;.o/:"A;qrii estó. o •· • _te!l ~ . e ol?s~rvar que çy_ep.do,~se suppôr que 
· requeriiD:cnt~ · dirigidõ · an dii·ect9.t::~~d~)la,culdadc o · ~- ··o md1v1duo . que _po1· moles~~a:.::~~o.·~põde · ~equent~ 
.::>r. conselheiro .Torrcsiiomcm :.cc :P,; __ de tal Pmn- bem .o ~nno, .nao ~cnha. adq'!ll;t.do · '!- mstrucçno 
plJn1~ ptccisà,. ~ bem do set~ direito, quo ~c Ih~ que a ~e1 c ~ nece~s1dade ~o. en"Smc;> ~xige~,vis~ 
ptlSS~ J?Ol: cerbdao 9.ual o ~notlvo por que nno fOI . q_uo fo1-lhe Impossivcl ass1stJr âs bço.os ~ exerct-
.adnuttido. ao exame do 2" anno de pharmacm, c1os que devem concort'er para o aprov;e1tamento 
tenJo requerido em Mal'ço, e havendo despilcho de do estudante; esse individuo não põde, por certo, 
S. 'Ex.~ » E diz a s.icretul'ia da faculdade : cc Não achar-se nas condições necessa.rias para estudar:· 
fói a.Jmittido por niio ter va.go nn época ~narcada c comprchendc(·as ma:tcrias mais difficeis d~ till,l: 
nos estatutos l\ segunda prestaçãodili_natriculn. » otttro .an!lo· ~o 1sto ó e.xato, com<? é que a nobre 
Ora, se houve despacho favoravel, c eVIdente que o comnussno nuo só autor1sa B matricula do 2° BDtJ.O, · 
St·. ~onst!lhciro Tol're.~ Homem sabia que o cstu- ma~ ninda eonCAde qué o cstudnnt.e possa ll}atricu-

nn c nao per eu o nnuo por a as: ll raza.o por- . n ·. . . . 
. ' t11nto cst:'\ . tlemonstmndo qnc . foi simplcsniento Senhores, esta. ~· uma ~a.qu~llas . gr.àças q~e 

l,cla falta d~ pagamento d!l scguntla .ma.trlc~la. . realme.nte aproveitao aos lnOlVldU()s ·I quell;l' s~ 
Crê que nno tem nccesstdade de tltzer mnis nt\da conccdtdns, mas que de fôrma alguma.,_ odelh 

so ru cs : ·n 1 • a o 1 r a patz. sou persun t o que .. 0\'o 
mem nestas condições póde afinal obter um titillo 
da fncultlade, mas este titulo não será baseado 
. nos conhrdmentos indispensavcis ara . que : eJl~ 

o Sr. Ferreira d(~ Aguiar:- Sr . . prc· 
· sidtJnte, cu tenho mitihas . thtvidas cl'n votar pelo · 

· · ·· di cnt t r ü. não · - · 
simples como á nobte con'lmissilo parece. projecto 
contPm d:uss · propo<;iÇões bmrt dlstiilct!\S: a p:ri
·meirl\ pcrmitto no peticiot\ario paga1' Uina matri
cula fora de tempo, c .pot conscquoncitt fazer um 
exatúe ~m época indevldn; o a segunda autori.sa. 
a.fat•uhlarie do 1nedicinn n ndmittil-o no curso do'3o 
anuo .. Jt\ .võ V. Elt. quo são duas graças inteira· 
menLo tlifl'crentes. · ·• · . . 

. ,Qilnn~n 1\ pr1mclrn, me porece quo apczat' do q_ue · 
t\Ct4Ut\ ue 1.h:t~l' O Jtollrado 1·olt\tor da commissao, 
nilo de,• e ser concedida, pol'qM embora. ou.nuo soja 
sen1 ro avesso á conce!lsões de ru.Zõavol dis cnsa 
na m, eom u o ;cn n o l)llO l,\ ''.~ra oYe ser 
m11ito parca 1 multo comod1da~ 'taes concessões: 
ós . estatutot~ pcl'del'iiio som àü.~ldn. muito do ·sua 
. im o1·tancia so o poder len-lslnth•o continuasse como 

dade ou falta do meios pec:uniat:ios que por vontu': 
ra. houve.;se então oxporlmentado esse estudante ; 
mas àdvirta-so bem quo . osta ronsideraQão não 
póde s er tão valios._a como se pretende, quando se . 
trata de dar oxecucno a uma. lol,_pOl'quo os entatutos · 
constitul;\m · uma lei espacial das faculdades. Se 

• por ventum esta circumstancia pudesso ter o · peso· 
. ql,le se lhe quer nttribuh·, então tambem o' 'indi
y~~u. o que t onciotiasse matri. cu lar-se, mosino · no I 
prhneiro anno, mns que adoecesse na occasião 
em. -.q.tte so devoE:so i'ealisar u. mntdculai deixando I 
_passllr a . ~pocn. mnrcndn pelo.s . estottltos, poderia 

vida alguma,, sen~o elle. não tinha que recorrer 
ao · cor~ o logislat1v0 : logo. ,e.s~usado ·ora. que:-:_o 
no~re aeputad? nor Pernam'l?~co,. que em , pr1~ 
me1ro . lugaF falfou contra a . dispensa ped1d_a, . 

·.lesse o urttgo dos estatutos . . Mas não se trata, 
scnhot·es, de . dispenstt.r . o · estudante de ex.nme . .. 
algum; tambem. não se da o inconveni.ento apte- ' 
sentado pelo nobre deputado que mé precedel,l,· . , · 
de mio se achar o estuds:nte ao"' facto da's <ma• : ,. 
terias do anno ; eUo o frequentou regularoiénte.; · ·., · ·• 
esteve na aula .atô fim de Setembro; foi então 
que, tondo~se uggravãdo sutl: molostia,, vio~se 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 16/01/2015 1125- PÃjgina 6 de 15 

mandita as entradas fossJWI sempre em moeda, 
se todos , os soei os' 'cone'M'ressem pará . a ·caixa 
co~· dtinheiro, escusado erà certamf!n~ qu~L o 

. ~ ~ e. . 

. .,_ -.~'V ... e .. ni_4o.· ·. ne_ 0 . art. lo d.o· 'proiec 0 inicia_ do pelá sociedade de capital o l'ildustria; · um inventor 
"- 1 d " ~11 á de indu'ltria, . t\m homem .· de talento, uni homém · 

· ·.:,l,'l~.@)D.~~sao; ne lo se . lZ que 0 govern<l Jilam ar de aenio se as.socia_ a u_. m ll. ro __ príet_ari.•,) e a . um 
··acbnitt1r a oxam~. do 2° a uno do curso pbar~ P. 1 0 t · 1 t 
· màce'Utico o cshtdanto F., Jogo que justificar que · c.aplta l::ita. . to cn ra ~m . a. sua uv \ts ria, o 
tem. frequentado . as respectivas aulas na fórma 211 corn o seu immovel, .·e· o so com seus capi~ 
da lei em vigor; se elle tiver dado 0 numer~> de ta.es. Assim constituid~ na melhor· fé, e levada. 
falttl.S que . pelos estatutos, fp--: . •• ord_ cr 0 . anno, é .do. ~esejo · do · adqu~·ir 'lucros ~icitos,- uma 'soéie.· 
I - · d • .1 ·- ·, .\ 1 · . da.de ··semelhante mto :pOde dc1:tlir de ser fecunda 

~oar~u ~eri~~a9 po era ser . . uumlttu.&o " mRtricu a em col1lbinações vantaJosas c em rcsulto.dos. fe· 
· · · · · . lb;es. 1\luita.s vezes porem o c:publico é iUudldo · 

. A disposiçã() ·~eral quo l~mbrou o uobro de~ por sociedades. contr,ahldas pOJ;' osse modo~ ;Um· 
pt•.tado ·por Pornambuco, a ua.l "á ~e;discute no bQmem· 8 u õo ter uescoberoo um novo ro ucto' 

s )n, ·por . o as t)S llS razoes, parece-me .que 
este estuduilte está no caso do ser attendido, 
principalmente quandO ~ ello UiiO tem em SéU ÍllVOl'. 
altas protocçõcs. quo de . ordinario colitumão ser 
muito beilefleas em taes casos. · 

JtÍlga-se disctttida a materia: 
• O Sn. A't>lUGio GmMAnXÉs pede que a votação 
seja por partes~, · 

Ó SR. DuTRA Roc:rL\ pondera qü, uma dispô
sição depende de outras; que .co~e~didt.\ utna uni- , 
camente terá o P.~tendente de ,, ~~r·de novo pedit· , 
outr" -á . camat·k, · e ' portanto .deve_.a ca.mara de~~ 
cidir j9. .tanto a. respeito de uma con1o de outra· 
parti) da rcs<?htçãõ; · · · · · . 

Posto o p~ojocto. a _votos por pattes e. appto7 . 
~udo .em amb~s, é adoptado e remettido ó. com
missão de 1;edacç:'ío. .. . · . · · · · · · 

Continúa: a discussão ·dó urt. 1 o do p1·ojccto 
relativo ás sociedade,s... em commandita. . ···-:. . . ,. . . 

o :·st.•. 1:-Io:n.rtques: -:-Sr. presidente, a ma
.teria ao : projecto em discussão foi certnmente 
melhorada pel~ .. eri10ndu ~presàutada pelos .nr.bres· 
deputados pelas. P.rovincia~ do Rio de J~neiro e 
S. :.?..a\llo, porm1ttind~ .9.ue o fuud_o cap1tal ~as 
socie.dados .em commtLnq1ta que . nao_ fór !nfer1or 
a. õo:OQOS 'na.!! 'P~àvinoio.s possa ser dividido em 
acções ,· flc8Ildo reservado para. a côrte o de . 
100;000~, . mencionado ~o pl'OJecto . .i\.pezar, porem, . . ' . . ~ . 

llJOS s, · e e na ureza n ex nr o m e1•osse. 
autot· doinvento em seu gabinete, com toda a 
sagacidade e Rstucia, reduz ··l, rdgarlsmos a sua 
idéa, e lhe t!n um "ator. extt·aordinnrio. · ·· 

Se a iudustria. ó um bem immóvel, uma fa
brica a estabclocer1 pol' e:templo, eUe ·procura_ rã.·_ .. 
inéutir no Bllltno uos oU.tros a · rieccssidllde de 
. muitos instrumentos~ construcçõQs o ... obras, · pàra ·· · 
que possa. ella. produtir os · lur.ros que calcula 
e lhe assigna.la. um valw- exotbitanto. Se porém 
é ·, um bem movel, . ollo terá o cuidó.do ' de em 
um inventario exa·~erar quanto pltder as suas 
qualidades e prost1~1o, a dar,-lhe valor corr.es- . 
pondente. . . . .. ,._.. . . . · .. ' ·. ·, 

Ora; ·· o· resultado de uma.sociedade assim frau-· 
' dulentamente ·constitu.ida viró. a' ser ''Ql.tC .. Üns que, · 
. não entrão com c ousa alguma lucraráo tudo · . e· . . 
otttros que entrüo com t~do, nada lucraráã. PÔde . · 
ainda acontecer que os bens iiumoveis, mesmo · 
quand<;>_seu "al~r não seja.ex.a erado~ deixem: de· , 

- . . . 
logios e hypothecas : e nesta hypotbeso ar-se-hão 
grnves ditlic'uldades e embaraços parn a sociedàde, 
diffiouldades que -~eclamiio a providencia de que 
trato. Ha. ainda um 'pet:igo inaior, .e vem a. ser que fi.· , 
cando-so o . inventor da industt'ia na distribt.ti· 
Qão das acções · com · um numero .considera.v~t 
dellas,, e córresponde,nte ·ao valm· fantasticô; qlle· 
do\~ . á . sua jndustria, .··e ; tomqndo a . geroncia ' da~ < 
somedage; se evad~ com o. pro~uctc;> de grande. pai't~ . 
das acçoes, re~olhu;l~ pelo capltnhsta; e.por .aquE'tl-. · 
le~ do . CtlJa ~nnph01dnde e · l\oa· fé aQ,\tsou ... fa..
zondo·os · aceitar acçõcs que lho conborão: ·elio · 
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.. ... 

•• v • 

,Se .pot vell_ .. a !lc?ntecer:q~~- uma _acçiio .sejá 
transCenda~ nao cxtstmdo. a'~ran$ferenct!l nom1nal, 
o sim ao portador, a pessoa_d~sÇ9'll.ceituada ;·oú. poJ· 
outra, se por ventura, adnuthdà somente a transfe· 
1·encià ao portador; algum accionista passar a um 

. terceiro uma acçno, sendo este terceiro deseoncei-
t_uado, a falta do registro da ttan~f~rencia ·na so~ià-:
dade não porá a esse· neto .a notoriedade convenientd; · 

. no~oriodade que aliás na traiuiferenda nominat~y~l 
ou pelo registro nos livros da sociedade, impo~ 
um aviso,_ um couselho·aos· outros s.oei<?tfpara;ttDO 

· in~nte' (ort~nas uv.ult.~s, ~ excmpl(J .Eus qút: s~ 
bn.vião assim grn.ngeaCM, se en~regárao .... ao Jogo 

. do.s ··l\cções; 1 os de : todo o ç1:mero fon\0 .arma· 
. ' " .. . 

tuito de que a sociedade não seja illt\.dida uos seus 
fins coin a admissii;o, de socii>s taes, e possa proda· .· 

· zir as vantagens e lucros a -que ella se presttt..:-: .- ~ . . . . .. . ·· .. 
n. pnrt(\ _e n .córrnpção. ~ocou n() intimo de todos 

· os coraçoes. . . · . . . · . . . . . . . . 
.. '. PIU't\ evitár factos semelhantes é que em. França . 

• ' . . .. .. - . . .. 

. ' - ' . ' . . 
operada no. registro da sociedade;· t9mo3 a.di8pos1~: · 

· çao dos ~Çldigos hungaro, russo e de Wurthe:rnberg •. 
que_ n.dm1ttcm! c se · rec.orrermos l!lc:smo SCI ~o~o 

dés desapparccião, niic. rnslnndo dellas mais do transf~J,"encta~ não sejão senão nominativas~ .: .. . 
.. que o.~ vostigios elos ·~stragus que nzeri'io~ applica . . . o · Sr• .. BA. nA-o ·D·E· ''!\"'.· u< .·~·E· esta '-m s· t"do· " .. P·ra· • ..... · ..-

todos·· os seLtl:l cuidados em verificar l\S entradas · • •.uA " ~ .. 
soeiMs e cunluh~etst> ha' ou niio cxngcmçiió na . tica entre ~6s. . · · .. .· . · - :: ' 

· de'dttl'ação do v·alot dad(l pelós socio"~ . · · O Sri. HKNmQuEs :- Mas cnlretánto a emenda 
. Pnl'eco-rúc, Sr. presidente quo os desvarios e cs· do .nobre deputado por s .. Pauló ndmitte t.a~bem a 

trago:. ele quo a França foi theat.ro com a'S socio4a· transfcronc1a ao porlndor contra essa prat1ca, qu& 
des em commandità devii\o lo,·at· oMbro deputaao · assegura o nobre deputáqo eXistir ~ntró nós: e 
,,ut~t· ~lo pr,•jodoa 1>h.iY0nil-os o n ncautclnl-os entre contra ossn emenda g_uá me pronuncto, na,.:J)arte 
nós. , .· .. . . .· · sónlcnte om que cstnooleco igualmente à transfa-
, .Oómo se·o."< rimo, St·. residente, l!m. auto1· nota• rc:neia por .endosso nô portador. · '· · - ' .· . 

' n d to uo do todas . 
~!l sociedades · ll cm9nd~ .P.I\r!l quo so 
. ·o .. Sa. BÂnXo .n~ 1\ÍAu.t :-.~poiatio. . ela -.~auunntrva. . 
·· .• ~O Sn.'Hu:~·tuQui.:s :..:..Os recursos o faeuldadéa iso• O Sn~ llt:::mt uEs :~Nó art. ~02 ·.··lo do eodi o, 

. · projecto. PódeNl~·bta . estabelecer. quo nenhumá acçõos .Por meio da transforencia ao pol'tador; 
· socwdado em · commanditn· · funccione .sem que o e niio do soei o commandita~io • .' ' . · ·. 
t~·ilmno.l do .commercio, ,por mei~JJ \~e poritos, V e· . o s~. BARÃO. ' D~ MAu.(:- Lê.'a. o a.l't. 312.; '. ' . 

· nfique. se as cntrndC4S sao ott nao exa,Bermlas. · . 
_:l~'ünho ta.mbom a.l~llUlRS COI!,S~deraçoes a fator . o SR. HENRIQUES :-0 nrt. Sl2 ex.priUle-s~'~ssil!_t. 

,quanto á ·tra.nsferoncm das acçoes~ . . . (Lê.). Vê o nobre deputado · qu.e este art1go n.ao 
O}nQbredeputado· por. S. · Paulo apresont~tJ. u~a proh1ho absolutmnento que se mserevn no .re~•s.- · 

-emE>nda declarando cn\e a transfere neta das acçoes tro ' dil. sociedndo o· nome .· do soei o coromanthta-· 
.d.as .sociedades em commandita. teria lugar pela rio: dns -po.lavras do coalgo nao . é nocesscl1''io· 
rit~âmf(maneire. porque e1la se vorlflca nus ~;~oóie- que se insc,~cva ó nome do ·~ocin commandita-

. · da'ª.es ationymas, isto é, ou por meio do regist~o ~tr . 1'io, isso se dovo .deduzir; mas eu. tro.~o rtR.rtuelle~ 
Mcwdnt\e, ôu por endosso ao portador. · · que depois de constitu.ida ·a. · sociedade so · tomão 

,. •... · 
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· • ·. - . .· _ . " .. , ·c.::. "ce e o a . . .. o 1e . !J~:.e co. ~n:-. 
co.ril~.t,dissc .. -~~ tratei .. <!_a trnnsf~rencia · da13 s!las· · ~o:cl._~tn . shnpl~~m..ento_ · indúst~ia~~. :· ~~to- ó, ~~:Vidi~·: o : . . 
acçõe.s a terce.~ros, e US\O a soctos . commandrt'a.- sett-fun!l<>..~e~pital . em ._acçoes quando estlverr~o.-.: 
fio~:~. · · · ·· · · lisadf.i.- Iriet;!'o~. 49. seu V'!-lor l!omin~l. Sem dnvtda:-

O 'SRj -~RANOÃO ' ' -• _um ·,ap~l'te. ,..,: ._ .· .·.. }uga),' ~~trl\,'ÔSf~~encja qua~do_ ~estiv~r ·.~rea,lis~dp '9; · 
;O ~R· I!ENRIQu~~·:.-::- .A.s soc1edad,~~-:~m comll\an·. · -yn~or. mtegrfd :d~ todas as acçoes, é_ sunr:nay;nent~ . 

dtt~ sao . ~s meSID,(!.SSOCiedades e~ no:rne collectrvo; lllJ usta,- · .. compatando-~e . a_ soc10dade buncaru~ g~-:; 
com. a düferenca. que. nellns ha soctos com ~es- rantidn com ·· a flscahsatao do .governo cq_m. a: 
ppnsabilidad:e lirilitada que si'í<? . os co~mtwnd.tta.~ so.ciedade ~Jll . command~~a · si.m:pl~smÇ_l)te: i~dus;- . 
tl(l_a.; ~e soctos com· rilsponsabtlidadc mdefln1da, t.rt&J, e destltuula ,dessa a';ltortsac,;ao. ; ,. 

- que sao O_R garantes. . . . ·Sr.' prt:lsidento,qaando. o projecto foi po~to .em 
· ô Sn. BnA~mio dá litn aparte. discussiio. eu pedi quo elle fosse rcl'tlettido á t'.Ommill· . 

. · ·. · · ·. . ·. . . · · . . . são de commercio, industrla c. artes. para o ,reyér, 
,~. ·.<LSa. ltE~niQUES :-Nas . socte~a·les o.nonymas levado por-duas considerações : 1 ~:, porqu~ me pR ... 

. ~ · qu-e . ? ca}.l\tal· repr~scntn. n. soc.tedn.-ic. recin. . que na. c •ndição ôa.divisibilicf~de e~ açcqes 
. .. . t 

. qU:e sobro ellcs pesa, não tem ·mais a fa7.er do 
q1le inutili~ar s.s acções, rasg.mdo-as : cs.so perigo · 
e~it.a-sc tornando as tranSfllrencias nominativas 
· · o io o ro istro da sociedade . 
. . Passarei agora a -fazer algumas considcrtl.ÇÕCS mandou Úma cmen<,la com que muito' me liso~eeou, ' 
sobro o art. 2o. ·. · · . .· · · à outra consid-araçi'io que me Jeve>u a pedar que · . 

. ' ':-0 . projc.;cto. decl~ra que qulu~d~ às · secieda~e.:; oprojecto fos~e a essn conunissão, !oi ·pelo que 
· commandttaru1.s ttvcrom por OUJecto operaçoes diz respeito á fisca\isnçuo do governo. . · .. · · 
bancarins, sõ _ poderáõ- dividir o seu capital. em OuYL tanto ao nobro dcp:utadq por S. Paulo 
acçõcs "dcpqis. <!_e completo. o Sl!~ fundo c~pitilL como ao:.·~br~ deputado eelo Rio Grande do ~nl 
Orr., as operat-oes . bàncanas. sno tres, em1ssiio, JU\S obsenllçoes que fizerao em resposta ao bon· 
deposito o <\osconto; não sc1 se p nobre autor . rado dàp~tado pelo Oea1.'t\: masn_em u.m nem QUtro ·. 
do projccto quererà que quando asocteda~e em com· dos no tires deputado,; most:-arno ignorar. os j,p.:-. 
maud!t~ .. exercal'. qua_lquer destas funcçoes em se· convenientes, os tMles mesmo quo as socled_a_~es ' 

. arado~ quando so _presto no . desconto ou no em comutanalt.R produzlrã_._o em aUl'orentl.ls âllos, 
· ·· · · · · mente . em se arndo orn r-

contO o · deposato. f"Ie _ p~i.·oco que a in_!onQito do. 
nobrd dcpubdo for ;Q:'(lgtr a · uutorlsnçno do go
verno quando a soQtadaâe cru commnndlt!\ so dot· 
no ox.crcicio_ da 1na1s · importante dns ftu.lcçõl)s 
bancarias; que .ó a . emissu.o; . mas nn prntion1 n . 
mano\tn porque .so nchn l'odig_ido · o nrt. ~o, })Odo 
dar lugar n. dttv1das, o · ontondet· so quo ns com- . 
manditnrin.s · shnplesmonto lndus~rlnos uil:ô .podem 
fazea· .omissão. . · . · ·. . . _ . 

Noto ainda out.ro inconveniente, e ó quo qnnt\lto 
. as -commanditarias tiverem por. ol.ljecto oporações 
bancarias, só pódem d~vidit o sou fundo em ncções, 
quàndo éss_e fundo ~e. 'l.Oh!l · ~nteg~lmen_t.é ·rêaH,. 
sado. Ot·n .· Sr.- presadeuto, nuo se1 qual o .fnn
damento dessa dispo3ição comptWt\dn. · com a tló 
art . . 1°. 
. U:.r Sn. DE~'UTADO :-A gri.t'anUa. . 
·o Sn. H:i~NruQJEs :.-:-Na so~iedM.o ''em cotnmati

dita a gamn_tiil cstà, l!_iio · só no ~ou fundo social, 
' ·. - . ' ltJ . ' 

entre . no~; .lll'OCU\'al\dO om .· ~Uil. Ol'gl\nisaçi\o tudo 
qunntQ.tlosan dosvlnr .os malusdo quo oll~ · s«o ca• . 
pnzes o nilo lhes nognndo . quaosqu_O\' · pa·mclpios o 
clnusulus dondo dovuo ~csult.m• bcnefl~los. · · 

·· Oi·n1 nlóm dl' .· mui~ da avalla~ito dua ontradaa 
sooiao;;, alõm do.J.\lOlO tll\ tt'anaroronola nomlna• 
·uva, o por vla do rogl~t.ros na ·soolodade: .além. 
dns clausulns do cortl\ rou.Hsat;i\o do capital, pm·a 
quo as b·anstoroncll\s possüo t~a·lugnr~ ouLro 'melo 
se offol·oceh o ó o da approya~no tio go:VO\'l\1.' • .Se ou 

. recorro o.s . dlfl'orontas oscr1ptores quo Mm tt-atado 
da .matcl'ia, muitos dellcs se decidem pot: ossa 
necessidade. .. · ·. . · · . · . . · .· . 

Em 1838, ·em França, um(\' Jnrga qiscussiio -se 
suscitou no· parhtmcnto n. ,este- · l'espfP,to~; ,e ~teU~ 
os molbores redactoi.'cs do código dc;>,,. ,comme~cw ·se . 
pronnnciáriio pela nscossidndo aa mtor\"ençap do . 
governo nas ~ocicdades "ot~l commaud1ta. ·:, . . . . 
. O nobre deRu.tndo p~lo .. Hto Gyaude.do Sul d:~~~o 

ue esst\S sociedades. Só , tinhiio· lu ar nos 1\IZes 
nascolites... . . , . >· . e nas condiçõt;,s da m:gnnisnçiio -da soc1edàda. 

,Oi·a, todas, esta~. ·garantins existe!l! ~ambem nas . 
. sociedade~ nuonyma.s; o têm de extst!r !:lfJ passar 
o .projocto nas socledados command1tanas ·:qne . 
exe1·cem funcções bancm·ias : e. dando ·nestas de 

() Sn. BAnÃoDE MA..tlÃ :...:.Nãol disso isto.· ... 
o Sa. HE:>:RTQuES. ;: ou quo 1\S sociedades em.·· 

ciommanditn. só· 'se· âavão a pequ(lnas industrias, e . 
que os proju:izos quo dolln l'esultnviio e_ri.ío int'ei· 

. . ni~is a Jll~i.s a :-garantia da au~orisaçiio ~o . go
·vel'llO. Om, ~ ,na.quellas q\~e lll!,O ·~ôu1. u1.na ga
rantia de m~ts, , uma gar~ntm _ tno mlportanto e 
effi.caz, , qual ê~ a fiscaHsaQ'ão d~ goyerno ·. pnr11. o 
·bom successo e direcçqo de oapltae,s imp_~rtantes, 
o proJecto ex:ige quo .o fllndo cap1tal lli\O possn 

· ~ser- dn~idido em · noções senão depois .. da integral 

· rnmente padicullxra~ ;, não so dantlo h~P,Qtb.~_seqe 
poderex.n ct\usar Pl'OJl.Usos gerMs... . .· ·:: · · . .. 
· OS&. BAnA:o n.íil.MA.u,\ :~Tambem: nfio disse ~sto. 
. . ó . sn: HEN~IQUES :.;.;_Se não ouvi .i i! tO Jl~·no}}re 

. depútado~ . ouvl-o \ então no nobre .. doputtido po~ . 
{~. ·Palito •.• · · · . . · ·.. . , 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 16/01/2015 1125- PÃjgina 9 de 15 

. '1 . .·. , .. , 
,· 

· 166 , SESSÃO . Ei\1 ·14 DE_ JUNHO DE:.J&5.6 
. 0 Sn cA.·n~~I~~ DE CA."\rPOs dá u~ ~paí-t~. · .. · · ·/- te~:~a ·tão ~~ày:~:·~~{_,·~~lindrosn:, · ~xigindó qtie ·éta?s · 

.· · . · ' . . : . · · . .. . . .· · · : . • · sociedades _ na.o · possap :\c~mst1tuu-~e .sem· pt vu1 
': O Sa. HENruQu~s: ....-Bem, 1s~o. me sat~sfaz • 0 nutorisação do R_Ovemo ·ou ao ~enos .sem: que · 
·nobre de~utado .d1:~; q~te os pr~Jlll~Oii! nca~ret_ad~a .seus.cstatutós !leJao npprovados pclo.t1·xbunaldo 
pelas socwdad!'ls .. em commnndlt.a nao tmhao 8 • colnmcrci) 1 NLtO son opposto ,ás· ~ocred~dea ·em 
mesma generahdado, a "?e~ma ln:tttu.de, as mesm~s commandita:~ reconheço pela h1storra os sons ~c.r-

• 1 ·, · · · . ti.o m s · .ernpo . · p_ . . • · 
· pelas sociedade~ nnonymas. · • . · dus males ·por ellns causados, quando nuo .asst-

0 Sn. CARNEIRo DE OA~Pos dá outro aparte. sada c conyenientemente organisadas. . . .. .· 
. 0 Sn. H&NroQUEs :-:-'-Entretanto eu. ve'o · ue as · Tenho · concluído Sr. pr~sidente. Hav1a J?re a-

· t>Ocie a os om comman l a 50 m prs_s .a. 0 s em· ncçõés, limitando-a somente ao re~istro na so-
presi\5 do maior importa.ncia.; vejo que é por amor . ciedade. maS~ no . coner·de nieu dlsçurso soube 
i:iesses serviços em ·gra.nde escal'l que a Fr!lnça · q'ue ·uma. outra· existe ne.sse sentido, aprcsentad.n 
niuito deve a estas somedades. · · .. pelo nobre deputado pe~o Ceará; por ella vota~e1, 

o Sa; Ü.-\Rli{EIRO Díl: CA'MPvSdá ainda outro npar(e. porque esLh áe conformtdnde com os meus pl'ln-
0 : Sa. H:&."'lliiQUES :-Perdôe o nobi.·iJ deputildo ; cipios. · · . · . · , · 

entcntlo que · o5 proj~izos acarret!lclos pelas. socie-. . . .A. discus~ão desta materia fica adiada pela bor~ • . ·· 

SEGUNDA PARTE:OAORDEM: DO DIA 
dados em commanilrta-. quilndo mal orgnms11das 
e dirigidas, não podem· deixar ~lo ,causar males 
mesmo geraes, logo qne .o Íllndo capttuJ ~~ soctec 
dade fór de um. Val(.lr 1mrne~so, c d1v1dtdo · eyn 

. - ' , . . . 

. . cutnst~ncia:s', niio aclil-rctarà. dla n pordn de tantas Cont:inún a 2a discussão ua propost~ do gover.no 
fottunns não prejttdicatú. ·tantas · emprczas .pela fixando as forcas de terra para o anno financeuo 

tJrda de tnn~<?::; ca it~ês; 11iio tt·ttró. a desgraça de 18{)7 n 1858 . . 

1 · t · ' Tratn-sc.ninda do art. 1° com a emenda que foi . suspenção e par'!l r,~ação ! o CI_!lprozas u é1s, essa aprcso.J_ltada. · . 
dêsg!'aÇa das Íiu:p.l~, .. nao sao pcrt!_as para . o 
estado, niio são .preJuiz~ .~er.u:~? SE'rao or v c~· o Sa. PnEsii>EN'rE: ~.Tem a palavra ó Sr •. Silv~ 

----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~mumã . 
ptoros que t~nt'no d(\sta matcris.para dar .o meu 0 Sr~ Sil'Vn Gul mnrai.os :.;.... Não p 1sso, 
voto, ~óilhcctin~fito de cnusn . ncsto. . ma.tcrta, en- Sr. presidente, deixar de levantar nesta casa minha 

. ~~~~~ret o. segumte. L:dnngle, cscr•ptor notavcl, voz poucú valiosa, não tonto para impug~ar o com-" 
bater a força de terra quo o governo ped1o ua pro· 

. . (( Qua~do a $Ociedndo em commanui~~ foi insti- posta q•te so ?iscutc, ~orno para protestar ç.o~n o 
tuida; o seu objecto, como so úXprime Savn.ry, o accct1t0 do mllls vivo mtercss~ cont.ra o omptego 
como dopoís dcHes repetirão os nidactol'cs do co· que 0· mesmo g~weruo faz -cqnstàn~omente do roct:u- . 

·digo commcrcia.t~· ·foi .attrn:hir ·ás cmprezalil com· tamcnto om nunhu. ~rovincta, disnnf!.ndo,lho 113Stm 
meroines os capitaea machvqs ; forMcor 1\' indu~~ a -populuçito uo quo elln tanto nocess1ta. ·. . 
tria os recursos ·· que·. ella carecesse. dnt· mov.1· l:)cnhllros, nilo sou. desarrazoado· conheço quo o 
menta c vida ás . operações, cuja rcsltltn:io é fi\· ovcrno tom no1~essidndo do rconc\1cr o cssonl do ' . . . ,• 

· • • c tai quo CBSllli c réUT\111 a:nc as poss o _ilzer no · 
Ptn·{eieo ·Negociante, uiz: · Se se olhu p11rn as cxorclto, ó p1·ccl&il .l'Ocol'rtir a osso mo.io ''~olonto 
'grandes empresas l~t!)lhor so · conheco o. necós3i- ehamn<lo 1·001·ntmnt>nto .. ?tlns 93SR distrrbuiçilo que 
dados das commandrtas ». hn muito;~ nnnos se hidelto do rccrutrtmcnto, e quo 

Ora, pet·guntoi; o dQsonc.aminlro do uma gt·nndo pesa tito onorinentonta sobro_ n .-lninhli_pro,·incia, ó · 
err.prt!sn, o .· falllmento .. de uma sociodndo om co in • . . qua oü qub:cri'L q\to nito so .. desse. . . . 
mnudita, quer tem por objecLo constru~õcs hn· Senhores, se nlgucin ni'to sab,e. ó pl·oclso quo eu 
po_ rtantisslmns1 dcvo\'il. im.'portllr _e.hnplMmcnt'l pro- digo: do to.Jus ns pl'<lvindt's do lmpodo n quo ine-
juizos partlcu ares 't O mesmo Sn.vat·y diz. ainda: nos l.ll'ncos cscrtn•os possuo ~ incontostavchnento a 
« ·Tudó qt,tanto lta . do grmHhr nos scculos ~l\o uo Ccm•t\. Eu mo Micito muito uosta parto,~ milito .· 
têm precedtdo ao nosso, tmt. a sua origem do pnn· . folgo quo os c~&ronsoa · t~nhllo comprehend1~0 que 
cipio :dessa sociedndn, mesmo qunndo .essa pala· . purnn prospendndu de sua t.L'rralbcs uüo SI\O ~t:e
Yra .era deseonher.idll : )) Lalanglo, jó. citado, depois cisos os brncjos csc1'avos. N.essa . pêl'suasiio elles 

·. de referir os desvarios o estragos cnusados em · lnui livremente tõm feito. desappRrecer muitos 
França pelas sociedades em commandita, conclu·o ue.:;scs braços, ê co1ú muito tino comprehondldo que 
ttàsim: « Seria um ·acto de sabcdorin: moLliflcar. n ão é com escruYos dé 1:5008 ·que clles podem 
a le.i como quoriii~? Os princi~n.os re~tactoros do roti l'Rl' interesses nem da Slla }a.vouru, nem da crea-

. codigo do commorcto, e prolnb1r socmdndcs por çih> du gado, ramo de ilidustria naquoll~ lugar. · 
acções sem nntorisaçiio do gover no. >> Màs,·cú1no iil. dizendo, uiio obstnn~c se1· .o Cea,rá. 

Qrl\, soem Franç!l- os pl'incipâos .rt~dnctorcs do n ptovincia quu monos e.scra\'os possue no 1m peno 
. . , . nuo o s an o a co omsaçno qao pnl'll. a 1 nno. _a 

nhecnuentos , . nmcstt·ú.dos nas • ma terias commer~ affiuido; elln tom ·· marchado em . uma pro~l'essno 
ciaos, nssini so ex.prhniiio ; so ri Inglaterra, paiz ascendente do molhoramontos, uuicn o stmples- . 
culto, nnçno tão nntign e illustrndt\, tl\o florescente, mcnt.e com os t•ecut•sos do tmbalho1 industria o 
polo sou con1mercio, deixou de ndmittir as socie - actiyitladu dos ·seus filhos. Mas u.maluita ·praga· do 
dado~ tini commnnditu, como ô que nós, pniz novo; rocrütamento a nécommette annualmentQ de um 
ainda carecido do t'lttloi· seln ·os recursos dn In· modo tão desproporcional ein com~anição ús outras 
glaterra e <la Franc;a • . lavemos do eorisentir que prvviucias Llo imperio, que ella nao pódo deixar de 
tantos capitües, .. tantas fortunnsJiquem ontreguo:~ rescnUr-so, e ames(tuinhar ailsim o · seu desenYol-
ai ·a v.lu·eza do , um especula dOI' I? --- vimeuto. · · ·-, , ' · · .o~-· , · . . · ·. 
~ão ·.Sel'iamos' mnis prndentes, nfio proced~- Tom .. so feito nesse lançamento d~ CO~ltribuiçU:o de .· 

ria-moa· com· nquolla cncums{lecçiio quo cnractl· . roo~·utas pára.o exercito uma tal lnJustt~.a aoOellrt\, . 
1·is·a os nossos votos,. c principalmente oro Iria·.; :,·quoTeclanlo no nobre·ministro da.·guol't'n p1·oviden~ 

. ' . . ' . 
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;ver no, IJU p1·o ~r_!.o nes a _éasa um tscurso c eio • . . . . · ·. . . , • ·. . - ·: . 
. de .enel'gla e luctdez,·me prevenio.mn parte sobre o Sn •. SILVA GUIMARÃES:-:- Então requéira majÔr 
·11Ignns a. rg!l~en~o~ que . t1nha a apresentai· _ ss>bt·c nutnel'O _ge deputados. Eu argumento pela· bàse da 
~ssa má d1stnbu1çao e lançament~ do recrutamento, populaçao. _, _ , · ·· 

10 . as eu am a accres• (T1·ocll<He t:at'ios apartes.) 
_ cent1\l'ei algu.ma co usa aos argumen~os np1·escnta-
dos por esso ll~us.tre deputado, e~pecu\lmen~~ sobre 

-a m~nha. prov1ncm, e .vos convencerei. da. necessi
dade dessacalamito~a injustiça que se_llic tem feito, 
f'!_llal_ldO•vos. com ctfrtt~ que < n~o . mc11tem, porque 
sao tu.-aua,s ~o~ !cla.tor10s do m1mstcno dn guei·ra · 
d~antQ o tnenmo passado. ·. 

Senhorôs, se abro ó · relatorio de 1853, ahi vejo 
que a P!Ovinc.ia do Ce~m~ deu tant.o& t:,ecrutns qua~
tos dcrno . sets provmctas, guc forao . Amazonas 
Pa.rll, Goya.z, Mntó~Grosso, Rio do Jaueiro c SHnt~ 

a J nna; . 
?e rio ·.nonO de 1853 pas:;o }lllrU O anno de 185-i, 

.veJo quo~ C~ará deu tan~s recrut.as quttl;ltós deriio 
s_eto provmCJa", quantoa deu_ a côrte c mais um. 

. e o nno J pns~o para o o.nno e &'Já, 
oh! isso ó. llor!'ivcll Dó r~latorio que S. Ex. acaba 
d~ ~proscntar ·ao corpo legislativo vó-so quo a pro
vmcll\ do Ccart\ dou 4Sô _recrutas •. n~uner_o que 
exc.ede aos recrutas .que dérno l::J provmctns, tiietado 
do _guü deu ~\ ,cô~te, e ainda mais 18~ Bis _aqui quaos 
f~rao ns pl'tWinctas que juntas concorrômo para dur 
amda me11os recrutlis do que deu o. Ceará: Amazo
nas u~dR; .~arl!ná 7 ; Espidto~Snitto 10 ; · Snrtta 
Ciltharma\ )6: Rto Grande. do Norto 17 ; Goynz 85; 
Mato-Grosso 39: Al~góas ·11 : Bnhit\ ·l2 ; Piat\hy 
46: Para\ •163 Mal'imhiio 48; Rio de .Janeiro. 6á ; 

' ' . . . ' . 
· Isso guer dizer 'por outras P.nlavras que() Ce!'ri 

det.t nu\t:;.· de Jres partes dos ~.5~3.re. c,utnSqM ncsso 
anuo et\trt\.t•ao .po.l·a. o cxcrc,to; 1sso gucr ilizcr quo 
o Cenrl\. , c~m umn pop~tacn~do 835,,000 nhnas, como 

. o nobr!l mmistro a9. _- 1mperto nos mformn no sctt 
'relatort<2,• · deu tant'rls recrutas . qunntos dou mun 
populalitlO do 8,9l8,100 almns, quo n tnnto chega a 

· po)lulnçno das Hl provinoias t·eunidas. . · 
Scnl~oros, se tom!> . ns provincins singulnl' o nilo 

· collechvan'tcnte, voJo quo o Cenrá deu. no nnno pro
ximo. p~ssnd~ .~ais recrutas _do que nenhuma outra · 
provmcta do tmperio. 
. Se passo, senhores, a comparar a provincia do 

Coal'á com outras, vor oxemplo, COIÚ o; da Bnllis; 
t~ndo estn, como ~hsse o. nofiro n~inistro do hnpo~ 
no em ~çnl·clatorw, 1,200,000 hab1tnntes o o Ucnrá 
385,000 habitantes , cstiverão os l'Cci~uias do Centá 
para o. sun popuh1çiio na razão do um recruta pnm 
7U:~. habitante~, no ~asso ~uo na Bahia a propQrçiio 

Vejo nim\n que p or o:~ t.n raxiio ~o Ce!\1'1\ voio.n dar . 
mais do quo n B~hin onze vezes, t01nando n. stta 
população ,por baso do_ lnn~àmcnto do ràorutnmcnto. 
· Vejo l!lnd~ q~e. o Oeal'â.no aunopro;iino pll.~a\to 
deu t ros vo~~s _tantos rec.rntns como deu S; Jlatilo e 
mais dot1s terç()~; quatr.o vezes tantos como a <:órto 
e quasi um ter,ço ;· soto vpzes·, hintos . como o Rio de 
Janeiro e mais mola; dez vézos tantos como o Ma-. . 
ranhno o mri.is um oitav9 ·: dez vezes ·tantos · comô o 
Pa1·:á. e.mais meia i om:e veze3 tnntos como a Dahin' 

· e mais , quatro setimos; t.rinta v~zes tantos 'Como 
Santa Oatharinn e mais trcs oito. vos i quarenta o 

razão os 

. , 
u P?l.itia ··a ter . olhos: tlbertos para . o.s n\únerosos . 0;• 

.vadws que nncliio .especulando com a bolsa alheia, ' • 
incutindo aos timoratos publicnção . de .defeitos 
seus, otc. }>ol' conseguinte. jh se .· võ que não · ~ 
porque · n.~ outras · pa.rtes,·.)ião hf\j<L vadi9s ·e ocio~ 
so.s. Qucrets saber porque no CçarA se ·procede 
em tiio larga escala o l'ecrutamento? E' porque 
?á c~11renscs siio . mais infoliz~s ; e aiio, ~enhores, 
mfebzes porque? Porque ellos de lm mmto tempo · 
niio têm tido n ventum qul:l tt\m na outras pro-· 
vincias da primeirt\ ordem, quo é ele não vor6tn . , 

' • I . . .. .. .. .. .... 

. cohf. isto offcmlot· n rienlmma ntlmln!strnção, tallo 
el!l ·gor. a\, mas conu~\u.mmonto o •,presidente. -·que 
nno 'õ. filho d~t provmela ({leio monos nn _ mlnll~ . 

· . · ' ilo s •lo · tllhoiJ dnlll · 
· entendem (lllO . o mn.lor serviço f,uo P,"~doln fazot! 

ao governo . ó numdn1· para n c:tkto o mniot• riU• 
moro de 1'ocrutas. . · .. . 

UMA. Voz:.....:Ontlo np1;0ndeu Isso~ . 
. O l:)n. Sn. \'A . Gtmr.mbs:"""' .E' o quo ou nprondl 

dos fnctos, .o o {}lto so dctht~ . do qno tenho moa· 
trndo. A Bnliln1 Pot·nnmbuco. o uub·~1s, como u1ultas 
vo:zos vôtn ~ (\ testa dn ndnunlstrn~lto filhos seUs, 
elles, não soi por. q~to sentimel!tv, niio t1·a~tl de 
despovoar a pt·ovmctn. · . · · 

O Sn;. BnA>'oDA.o:-A · respoito do Pernambuco' · ' 
p~o vista. Ct•oio quo 11iio hn provincia quo t:enhn 
ando .mnior numero de recrutas· uo que Por
nt'l.Ul buco. 
· O SH. ·StLVA Gtn:uAnÃt.:!.l:- Scmpro entendi; qtte 

ern tm\o systemn poli tico osso do ni'ío so nom~{_lr 
pnrn n . atln1iuistraçiio _das pl'óvincias filhos ·.'das . 
mes~1ns - :ptovlu•~!tls .. So olho P,llra o ~nta.logo {ias -

, •. t.. ' -

vincias têm sido mais~ feliz os quando . siio a mi· , 
nistrndns ou g()yernndas p~r. filho~ seus ~ Trago·; 
parn _ oxomplo dtsto n aJrmnH:rtraçao do Sr. · se-' : 
nndor .· bo.l·fio da Bo~,t-Vista, que foi uma das pte:>i· 
denoias . mn~s g!od9·1ms pnn~ .. n provinciil ... ~~~ Pe~·- _ 

. nnrobuco; (Apotados;) . 'l'l'~L\~nesmo n..pr.e!!ldencia . 
do nctunl presidente da Bnfiin . o ;~r. · Alyl4ro Ti· 

· bérlo, e sem offender ·n. modostia ·do Sr. ministro 
dn niariuhn . que . vejo presente, tnmbeni .·.a- àU.à\ . 
a~mit~is~raçõ:o t'oi muito louvadn emquanto~. es:.. ·: 

A~:v.9 . nlb. · . .-.:.~~~ , , 
· E:;tes exonip\os ·1uostrüo quo ~-ós .. :filhos <l,l)s ··pro· · 
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v. um Cl.p . c. 
· .O Sn: ' SxLVA Go:ru.\:R:i~s:..:,...Mns··os homens· que 
vão pnrn ló. tambem :as tomi\o ·ou jt\ sno de mn 

os . á •ti s. . . "" -· ' . 
Os pritrieiros :dous l!lOZCS so -levão em compri

mê~tos ·e visitas, ~m co~hecer as · pesso.as ou 
agradecer .aos·. que· lho· vao fazer as visttas, e . 
:tonutr informnç9ê$ das locnlidades e ·do estado 
dos negocias.; . os· dous ulthrtos tnczes ent fazer· 
as süas d~spedidas; porque ha a.Ig1un ·tempo . a 
esta pai't.tl· tem-se entondtdó que nenhum presi
dente fosse exol.lerado ou fosso dispensado da 

. presi<lencin. Sem qú() fosse a pcdidô seu, para o 
q~o ellc tem com nntcccdoncia . sido avisado ' 

·dizendo-se-lhe: peça sua dcmissiio untes que seja 
domittido. ·. · · . 

or consoguut c n 11 vno qua ro mezcs. ra, 
sendo os· pl'<l:;idcmtes de tão pouca dur3.\-iio como 

. cntriJ nós, o que .po!l,énl fuzcr esses presidentes 
nns proyincias? Nttdà;·~ c ê por isso qno os ve ·o 
·se pt·o sn tr com . um nome 1ug or1o. 
· Senhores; quando o governo qncnwmcfir p:n·n 
qualquer ·repartição publica n um individuo , 
trata de St\ber:" so dlc alem a uelln ill t li · 

,'~eral que , devo ter , todo o cidnüão, tom o co-
~ ·nhecimentõ especial do emprego em que vni servir. 

Pàra: goçernar. as provincias não bnst.a que o 
in:'divi~uo seja. . Hl\lstrado, é prccist- quo · ella 
-tenb~ eon·hccimentos,:,proprio~ do lugar, pnra que 

. :~e : n~o .Poss~ _levnt·_ ~ · pQr mform~ções, , porque 
ne.ssas mfotn'Ulçõe~ d quo ellcs mu1taa 'vezos bc
bem· o vene·no qU:e fnz com · quo a sua adminis
trat.ão -possa 1\ ·:v(r.:n ser amaldi~oa.da. 

· Se · po1s· o • govot·no quando quer nomeal' pnra 
uma rep~rtiçi\o qualquer, a · um individuo tom 
tido estas· Cí\ttlelas, uer conhecimento,; cs ecilies 
para o . erv1Çt>t on cn o que o . governo me Ol' 

·· .y.omparJa presi«en~e de pro,•iricia aquello que ,_lÔJO 
. -~onliochnentos especines · dt\ localidade. · . · ,, 

.· . . 

. -~ ~oderáõ object.nr uo nas pt·ovincins o uenas 
· pn 1 a me e nao a qu m so u:o pfn"íl. ns n • 
~dmistrac;ões, estnndo todos envolvidos ·· nos pnr

. b os, e gno por isso é preciSo umn pessoa 
<lStranhn . ~ Pl'G\'iúc~:i, sem oonhechMnto llOilhlllll 
dolla. . · « ·· · · ·· · 

Ux . SniD.Et>unoo ; -~ Agora ostn tudo com:l: · 
lllldó. . . . .. 

·. O S_ n. S~LVA· .GUillAri.I~ :-So osb\.__· tndo ~onci
llndo não· é :preciso I].UO seja cstranba, porq~c 
em ··a pl'Qvh'lcia-- ui'io hn mais nem: gregos nom 
. troyanos. : · . . . , · · . · 
· Mas como in. llizchdo, se o governo fnz todas 
as pesqubms o procm·it. acertar ela nomeaçiio .de 
1ün . emprêgl\do de repnrtiçi\o, porque. nito ba do 
Jazér ist;o cotn as pt·esidcncias? Por que fntali
dndo :. no. íninhn proyincin, t\ cxcepção do sena
dor Alencnr, o· mn remotíssima <lata Pudl'o Josó 
da114Cost~ Bnl'ro,;, ·o .To~ó 1\'Inrinno!·: não se tem 

· dat,Iq ~na1s oxet~pl!> d<: n· _para nlh overnar oU: 
" ' .. . . 

O Stt. PINTO 11~ CAMPos :~Tom sido a sot.l;e do · 
quasi todas. . · . . , . . ~ · 

~ O Sn. Srr,vA,~ GumAn:t~~.s :~ ba.s poquen~~!~Y _ ·. 
.O·.Sa. P..tNTO Dl!l .ÜAMI'OS:- D.4\$.grande~,·~mbi;)ID• 
Q' Sa~ ~~~VA . Gu:iMA.!\_'bs:-'- lvt~s · mo;~~~oce ._ql1e 

. · em todn a\ p~U~te, _ que1· nas · provhlc\~s·· gt•nn([2s, 
. _~H\~~ nas pequenf\~>; hn pessons da tllustr~no, 

' tlol;n~Rt~adas o. co.nctbndot·as( cnpazcs · d,o bem· dl
riglr. ::li\S· provmcms; Mas nao tern assnn aconte~.

.. cido, e nua só assim ni'io temwxmtecido como selhã'~•. 
~-~~dido; que..~a~,,mesmn.s vice~presidetté~ns não pà::.·:. 

-~ ·. : ' 

tllh'ls pat·a .tt ngrlcnltttra o outrll1l lndlt"'trlna, o 
pat't\ . os sor\•iços domostlcos, t>rlnclpllltnonto sondl) 
~ provlncin 'l"o monos brnços do o~crnvog tom?. 

· So f<>t'<los 1to Q,,nrt\, aon)toroa, vorola quo o. sol'• 
vl~o chMiütlo . <lo · gRnhadoros· ó f()lto por \Jrnçoa 
livro~: doutro tll\ .cnpltnl tnl_J~Z nito so cncon· 
trem nns · l ' t\ns . do1.o oeol.'tW08 occupndoa nosso 
sct·vlçQ . . li'ór·a d1\ cnplt.l\1 hn maior ·numel'o do 
eaoravos; mas som úl\vll\R muito poucos. om eon1~ 
P!lrnçi\v n C}Uillltuot• outr1\ provlnofn do iinperfo, 
amda n monol', E' dlffioll oncontrar nas · ruas da 
capital um osct·avo aorvhido do ganhador; ao . 
todo niio ~:<.cOllllráõ tlo 12: tenho conhecimento 
disto poi'qiw o.Ui . nasci, o nlli moro hn. muitos 
n:nnos. . . . . · . , . . · . ·· . 

Pot coriSéguin.to tendo o Ceo:r{\ do dar um con
titlgon to tamanho · do rect·uta3 pnra o cxe1'cito1 o 
tondo tnmbotn do dnt . praons 11aro. . o corpo d6 
policia qttl) o.Ui existo, e pnra n mtwin~11~ como 

popuht.çi'io, do quo tl\nto precisa para. o seu en.: 
gramlecimollto. . · · 

.. S onhl)res .. _ pa.roco-mtl que n miseril}ordin divino. 
tczn ·:.ntó ho:ffi .-prosorvatlo a minlm provincia desse 
anjo_~#erminndor, dessa ~rdv~l~~·ép~Mll1iR ~ ::,'tfue 
th)Vasto~\ a.s outt•a.;, sótn~nte . p~t'q~e~ .antes . do . · 
appn.rccunonto desse mnl Jâ. h\ eXistu\"o . cltolam· 
rac,.t,tame1&to. · · . . · ,:1!>' . · · .. ~. -· -~- ~"~~~!.·.~ • ~..;" · 

. Esp\1ro pois que~. ~)ô St•. ,n'lhiist»>·da gue1:r~~ . . 
attenclendo · '0. quo, fazendo . a · compo.rnçi\o' ent1·e· o 
nu moro de recrutas qu~ . no~ "Ql.tim9~- ,l :ar1ri9s têm · 
dado todas .. as pro,·lncu~s . do · i~perio, ·o · Oenrá 
tom. eoncorrtdo · com mn nttm(lro muito mnlor ~m 

•. 
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. : ... 

·re~ação:· á · sua pçp~l.aç~oj obta,.~~êom. ju~_tiÇa. fa- . ' accWl!_ulação: de slfr'Viço; e como é l1In'!lbuso;· pare~o .· 
, zend9. a,lgunul..;•dl:lllmu.lçao . t:~-0. · .qua.nt1ta.two. dos , que na:o .é razoave~ que :nesta casa .haJa quení :tQme . 
. :1,13cr!ltas q~o .e~t~ mnrca_do ::.pa:r-a o Cea.~i f~rnecer • ... _.ayeito defe~der. ~em~lh~~:nt~ in1racção de ~ei, )*~~a.c-'. . . 
: n_es,t~ . ~nn.~. ,Nqte S: ·E~; que · l>~ra a\h· tmo. t~m · ça_?. _q,uc,_cq~o. JB. <dlS_se, é- um gr,and~ .mal para a · 
afilutpo .: ~ssa .colomsáçao que o goyetno tanto · m1hc1a; . . . . · · · · • . · •· · . " · · · · 
de·sela:. .e .. me~mo,- que_,.o,Cea:(ã.·teni for'neci<lP. a · o SR. ·CoRR~ ~~s NÊv.Es:;:_Isto é 0 ' ue ~ re~ta 

·cito qrto ficãó· irtva idas e inuti isàdas no ser- . elle sido. pratiéado em grande . escé.Ia~ ·Em tódás . 
. viço_ mU~tar ~ão _recebem do e.stado .. algillll .meio !l5 . ~rovincins d? nor~e ~s _respectivos pr~~~«!ell.tes 
do aubs•stene1a. · · · · .· . . · . . Julgao . neccssar10 e mdtspensavel .n reumao' do 
. o s:a~ MINISTRo DA. Gu.EnRA.: ..,_.Têm a su~ re. cargo de delegado de policia n~s. pessolls:de .com-

. · · m_a.ndantes dos destacamentos,'contra o .qué~ dis-. 
forma. . . poe o regulamento de 1842. Se uma ou outra· vez 

O SR~ Sr'LvA GuuiARÃEs :·....,sã ~ssim é, niio sei se pudesse dar sól'nente este caso; eu ainda.:descul- ·· 
. então ·a razãiJ . poL~ . quo· vejo na min.hà.. provi o· paria ; mas eJtá passando cotno moda. e no entali-

eia, e o mesmo me con:>ta que acontece em ou- t~ essa não ~xecução d,e lei acha aqui · admi-
tras,, vagarem pelas 1~ás das cidades pessoas que mstradore~ I · . ·. 

· servi. rã<>. no exercito e ahi :ficá. tão aleijadas, com o Sn. CoRR~ ~As NEvES : ~ P~los rosulta~()_s~ · 
et as ou bra os cortados esmolanrlo o soccorro 
os ·.fieis: ·. Ignoro ~e · h a nesta côrte o.lgum asylo 

pare estes invnlidos. · . · . · 
. O Sn. MtNISTM DA GuEnRA : ~ Ha, ntas eUes 
:riie · se querem ahi tee · 

O Sn. StLV A Gun.uni&s :-E o governo não de- . 
-verá . coagir aos q11~ a11tlão esmolando a caddade 

ublica n recolheram-se nesse asylo? 

UI~un~Es : _-:-- . n ao · revogue-se 
a lei. . . . .· 

·.O 'sn. ConMA D.\s NEvES; ....:._Qual é a qu~ pro~· 

O · Sn. SiLVA GtnMARlEs:-- O regulamentó de.· 
184·~. Senhores, a jul)tiça da Cll.USR que .defendo é 
tão ~tente e· tio· !la~J?i.tal'~te, que .me con"Vel:l~O ~e 

·. o sn~ MINISTRO DA. GUERRA: - Todos os . <tUG 
querl!m ser l'ecolhidos ao asylo são ahi recebi
dos, e percebe lU · ~s respectivos soldos, ct!l.pes, 
etc. .. · 

Se ó recrutamento é Úm bem, t()que clle pro11~; 
cionalmente li cada provlncia ; seja. lançnao este · -~ 
imposto de sanç~e. tao · gravoso, tão .fatal, por · · 
t~cfas as· provinc1a3 do ~mperio _segundo a pop_U.l&· · 
çao do cada uma. (Apomdo~.·) . . . . . . · ,- .· · , . 

"' • a..: , 

con oc()is que . ó um abuso, qne é umn .trmtsgres
.eão do lei este proceüimenio,_ não ~evcis ~on• 
sentir nelle, otó porque e~ta dtstt·acçno dos offi
ciaes do ~xorcito no serviÇil da. policia. tii\o sõ 
~ um mal para. o mesmo exercito. como tambe~ 
para ll auminisb:açiió da justiça. . 
. ·Nós sal\emos que os officiaas tlo nosso oxor· 
eito .nito têm, . geralmente faUando, os conheci· 
mentos jutidicoã riecessarios para exercol'Om bom 
esses.: cargos· dE! .instiça ·11s. policia, ê P.u1: conse
guinte t)M aq1.ullo que pertence. á adnumstração 
Judiciar1a ha de .ser sempre por elles mal . udm i-
nistrado.. · · 

. · . . o sã C.otmtA bA.S NEVES: -Alguns têm admi~ 
nistra·iO justiça excellentomento, · 

' . O SR. Sn•vA GuiMÁ.nXEs:- Se é exacto a . pro· 
posição do nobro doputadci, é sem duvida porquo 
esses têin encontrado algum, bom mont.or quo .os 

distra.cção. dqs offi.ciaes do exerci to em cargos 'da 
policia~ poderá dar-se muit.,? bottlcntnJ;)r~tnent~ <lR.~ . 
ordens do govemo, ntns nuo boa admlntstt·açuo de 
jUstiça. ~· 

-~ Úat Sa.~''D~~o: .-Então E\S Ol'd ons llO ' g6ver. 
no sito. an~.l~~~lfdu. bott ndminist1·ac;ilo dn justiça.? 

.· o .. ·~ ... S~y~ GuiM.\nX~s~.~nlgo isto pol'qno os 
Ofiioiaea do e~eroitO ;SilO 'm~ill proprlos para OXOOl\• 
tât·om aquillo quo ~ ordenado poln justlçn, do q 110 
para. ~or si mQsmo pratioat·em a loglllln~lllo JucU· 
C1rlo:. Oomo quer quo seja, t\ lei não pormltto eeta 

. . . . TOMO 2. . . . 

O Sn. L~tTio D.\ CuN~~ P~pul~ão recruta.- .. 
vcl, ó prec1so n:ttender a 1sto, !NlS' que os escrav.os 
·nãO são comtcmplados. · ~· · · · 

o SR. ;FxauEIRA nK X~b:LLo :...., Essa condição ~~
c~tabeleco parn. fundan1eritar o arbítrio na .distri-. - . . . . . 

So pois o rccr~tamento á um bem, toque a todos; 
o sn é um mal, todos o soft'riio ; tino· ó possivel qu~ . 
S. Ex. ou o. govorno olhe com olhos de graça e 
fl.vor pm·a umas, provineias ;. e para outrns · com · 
olhos âe desfa.vor; a umas colonisn:ção, estradas 
de ferro. melhoramentos de portos, estabelocimen-· 
tqs publicos em grnndo . numero ; o a ·outras, so · 

· alguma !loqsJ~. desses . mclhoramento.s ,so lhE)s dã.~ 
6 em ,tnUtt9. pequena., osca.la., e dep~~ecrutatnollto 
~ ma1s recrutamento. . . ,. , . . · ·, ··. . 
· Dizendo isto eu qu~ro resp9~~:er ~o ~·~arte do 
nobre deputado por Mmns que hóntem.:-~es_ta. . casa 
disse que se so ftzeriio esses recrutamentos f.IIít tiio 
grande· cópia c hn t!i.nto tempo· na ~inha provinci'a, 
porque a d'eptitação do .Ceará · não t()m· clnhta~o, . 
antes silenciosa, compacta e decidida tem apoiado· 
o governo quo pratica tão mal_ para com sna pro
'Vincia 'l Direi · a.o .deputado que ·não rue a(\ll}h~B. 
que essa deputacP.o tenha prestu.do o seu_ voto;~: · 

M _R. El'UT . C . . . , . 

. o SR. SILVA GUIMARÃES: . ...:. ••• de apoio no go
voruo; som embargo desse pr.Qcedor, lhe <lil'ci qtte 
a meu respeito não serve o sou aparto. pol' isso qtie 
pela . J>rimeím vez que tomei assento nesta. casa 
om 18õ0 roolnmei contra esse proceder,.·q11e então 
jt\. so davn1 e qt\o ·não tenho c.t~l:lsa.do. .desde- esse 
tompo pl\m oi.\, com excvpçnl) de 18;)8,, que niio toinei 
t\ssonto nesta. ot\sa: tenfio dtl.do.~o, meu voto, Ol'R de 
apoio ora do nognotlo .1\os alltos goV'ernamenta.os ~ 80 
entendo que o.8 tnedldas que o govorno p&•opõo ·alto 
<te utlUdnuo publico.,. so' lllo toilllo prestado · o · mou 

' ~ - ' 

..,_ 
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·:.··1i.p,oio;. se entendo que_ ~e ~ppõo a interesses ~u~li- . r~flln~idos_ ·a~ . ;rim qné, ~onsul~e, ~.elh9r - as co~ve- - . 
cos; não lhe <Jou o m_eu .v<?to; OHUe prova que .o . _nle{leias' publlcas .e d,ê_ re~ed1o· ,aos mal~s.que·dé-
meuvoto é sempre reflecti~q, não ,tenho compro~·, ploram,os .. .- . ._ · · ·. · ~ .. ,_ · . : · : ··:· ·~:-:::o· · ·· · 
missos. (!OID li gov_ern(_); ' -~ ~iiosenc1o ··ninistednl'' . o. s~: -PEttEIRA DA: Su.v~:~ ... ..:'Hôc' 'opus' hic:-l~bbr- . 

·. •não, sott"<J..os_·que lh~uegao _llao e agttn; por~anto o est . . . _ . . · · . · . . ' '· · ··:· _: - . - "-· ' :' 
'SeU apal'te nao mQ d1z l'espe1t0.' . . . .,1~ ' · .> :· ~. -~ . , · . ••. ·> . _·. _ , .. . . - : . ' · . . ·. 

Concluirei, Sr pr~sidente, pedindo _0 _SR. JACI~Tt~o DE .MENpONQ.<\.,: ·~ S~nhores, -eu. 
ms · . . .. . . . . . · . -
palnvr.as deste homem t1tu~ ·não é orador, e q_ue · Srs. eputados que -clamao contra (J,nlOdo porque 
q_·u_ ~;~.s~ · obr_ iga_ d __ o se vê_n_ tomtLr_ pa~te ne ~ta lliscu_ ssno; a_. ~ f~z o rec_ rt_lt~tnent?_• po_ r.qu_ e repres~!1to UI!\a.pro-
or IS!!O: quo toca es~a mate\'!_(\ lJ1u.it.o de. ,Perto vmcza. sobro a qualq serv1 .o do exerc1t9 t~m esa-

: , . :· . , . . . 
.Coni que essas palnvras.sc não convertão em pnla,. . 
vrás . prof~ridas. no desert() ; se. ellas suo justas 

. . sejão atter.dida:s, e livre o Ct~art\_ desse cancro roe-
dor que tão· grande mallbe tem .feito;.. · · . 

. U:ru ·.SR. DEPu:TADO : - Ha mUitô que se clama, o 
· -o resultado tem sido nenhum. · · · · . . . . . . 

' . " , . 
.. sat sft\çiio essas nrccssidntlee os~ ren iscm os n'l.o-
lbpraUleutQs propostos. · ·. . . . 
· O nobre ministt·o, reconhecCtillo os males prove
nicn~t·s do r~.-crutamento como ó feito actunlmente, 
·contm os qu~estem:i;O'tlos o_s nnnos reclarnado_csta . 
-camat'RI o como s~, espernsso por novo.s t•oclama
ções o. procurasso prl!"cnil-il.S, pedo . como unico 
mdo pam ({Uó sQ'nno l'oplti'ío as flUci:tns, nUas t.Uo 

. iustas, sobro .a dosigunlua•lo deste · onet•osisshno 
~' lmpo$to _ni\S diffcl·on1os provincias, uina lei do. 

recrutamento, na qnal numittindo-sf.l - sómonte as ... . . . . . ,•: . - ._. . ... 

,. , n. AUQUKZ m: •\'XlAS U&U&J;S 1'0 ( a gUlJI'I"a : 
· - Apoiado. · . . · 

· O Sn. JActNTno D~ M.KNOONC:A:- .•• se totle · 
·meno11 peaadono~pniz ·tão ouol'qso hnposto, e fitlue 
o govcrrto mais flahilitndo a óompl~JlRr a forço. til
dlsportsnvel pat'l~ ·o serviço publico, ftcr.~do ao 
mesmo .temP,o menos exposto ~\s acousn'"oos quo 

. todo~ o9'-~U1ibtft•o pot• csl.o motl v o,· e mais cohlbtdo 
·o IU'bit~·lo:: quo _se lh() nttl'ibuo: mns dhHlod o 
·n.~bro ~l~íro .~~m.~ s.ou. ''Vlatorio u inloiath•n desta 

.-le1 \ 'OS p~enco;"fnzoHl. vos. . 
·· , $énhoras, pnrna coufec~i\o · de leis m·ganions 
como ·esta •. valem muito,· são mesmo indi.spQnsn-

· .. · :,.veis, conheehnentos pr•)fissionnes, habilitações pra
, ·'· ·ticiis e_ u~ila noticia, exactn. das difficuldndes q\lé 

-se {lt'oc~;~t·n rctiiov~r, o do tneio mais· propri? para 
. consegml:~; pot· lSt:O e~ peço a~ nollro m1nistro. 
que, hnluhtado · como e, · orgalllse um trabalho 

. neste sentido, au itomee uma comuiissi'io do pessoas 
c<im etcmtes \lé confeccione \tn1 ro'ccto nt r 
sullme .t1do Í\ consideração desta cnmara, que o 
-ado.ptnni, ou lhoftm\ a~ nltet'aç.õos quo julgar cou
v~ni,en~es, sem ~uo lJOr :sso sofir!l- .en~ cousa t\lguma 
o dlrinto constttuctonnl da mwuütvà· que temos 
n esta mataria. • . · · - ·. · ' ·• ·· · ·. 

o Sn. PL:nEmÁr l>A ,SxLvA : - Sobre :reú~iatnorito 
Jâ temos nn cas~:z,mi pi·ojocto. .., ·· · · · 

· ·· ' -: .. O Stt. Bnt..Noio :'-Não temoa titit só, ten1os tres. · 
' ; c~ \ ô Su. JAOiNTUó Dl!l M:m~riONÇA ~-Pois se j{L teJl\OB 
. :l>~:?Joct?s sobt•o esso ~:!~~-~to, soji'io 'oxa:nlinado~. e 

: . ' ·, ' 

' . • _ .. .. - p . • . 

a primeira vez que ergo ·a mmha: voz contra a · 
. quota excessiva de recrutas impost~ao ~to Gra_·nde . 
·do Sul, e . como tanto -melhor d1spoS1çao. o faç() 
;.agoi'a quanto llle parece que a quadra ·ê a mais 
propria, porque jh não vejo tanta opposição.como · 
nos snnos anteriores da pn::te da deputação minei-. 
ta a que sua provirtcia dê o. seu contingente para · 
o exercit-o, porque. até mesmo ·ouvi 'hontem a 'um 
desses nobres deputados que em outro .· temp() 
9.uel'in-nos convencer de que a sua província· não 
tmha m~te1'ia ~·ecr·utavel. pedir ó recrutsme~t.o 

queirão tomar occupação. · 
Mas, Sr. presidente, não creio que essa fosse a 

ro.ziio por que· o nobre deputado pedio o rcc:u- . 
· tamén~o .paraA sua._provincia; elle _presente que 
O que .. t\ SUIL pr<ivinci:L precisa e . do forço. que 
f1\Çil a plllici~, . ga~·aqta a propriedade, mantcnlla. 
a . scgu,rançn · tndiv1dual c âefendn a -:ordem pu
bliett; o vendo que a força ncccssarlll paro. essa 
fim, ou ba uo sO.hir . uo (lxercito .Oll da guarda. 
nucionf\l, porauadido do quo o destacamento desta. 
nindn ó nmls inconveniente do. que .o recruta-

. 8e111lofes, niio é só c(nn uma loi. sobre recru.
tamonto que completaremos a. força fixada, o nos 
veromos salvos do o.rnpre~ar. a: ~~teia · nficional · 

' •· - xntot·1os que::bojo della exigi--
mos o tomos e:<igido en1 ~!mos anteriores ; melhor 
orgailisaçii:l) do tlos~o elt.ercito," garantia-de futur<> 
aos nossos soldados e. suas familins, uncment<> 
das vantagon:J quo nctunhnento porcobem, .siio os 
moi os c.le torllt\r . tnnis J?rocm·ada a carreira · rni
littu·, o facilitar o eng(\janiento . voluntario, como ~ 
tanto convém. • · 
. o nobro ministro propõo (\ cor1fecção do um nov<> 

COdigo penal pam O Ol..Cl'Cito; visto COIÍlO O ragu• 
lamento do conde de ~1ppe contém a proporção 
t~ .mais monstruósa entre o. delicto e a pena. Áinda. 
neste ponto .pedirei ~to nobre ministro <tue appella 
p11ra :nós, que .aproveite a.s llabilitnções pra ~icas · 
ao possos.s acostmt1atlas ao serviço do exercito, 
'quo nomêo commissões q'!-e so encarreguem desse 

.. ~mbal,ho, ou que aprove1te as luz~s do . uma. que 
{~s,ruste nomonda . .. (Ouvem~so d~fft?J•entes·allar-

.P<?is _ bQm, eu tenho _ ospernn_ça 'ue o nobr~ 
f. . . .. ... .. .. 

ess üs projcctos vtmhno pârn 8. disl}ttSSíio, o 'trn
taremos d.~ ver os 1neios de . snnnr ôs xnalos <.rue, 
pLH' este motivo,. soffl'e o o_xorcito. . · .. · 

. . ~t~~presidcnte, um . outro. mejô''~;quo·.ón~,, minha 
opm;o.o fnvorecorli .o complom~nto ,.(i~~ :torças é a . . 
tldel~dade nos engaJt\IP~ptos, . e ~ ~~r ~ettluf :v.nnta
SE'lJ.S, som mesmo s~~e~ recllUila~~s; · ;n~· recru-. 
tado~rtte, ten~o nn_da!l~,. o SbU, ·. tCJ!.lPOt nno pqss_a 
tod!\y~n. ser dt,spensndõ; pqrque ~1a0 .p.u . queni o 
substltun •. Orolo ·quc _ no~,ulthrios tempos tem ha.- • 
Yido fldehdad:.~ - nos ongaJ!l.montos, mns consta~me, 
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-\ o Sn.-JA~~NTnovEM.&~noNçA!-De~ejarillm~smo _ 
- que hiio se esperasse pel.~ , r~c~amaçõ_es para es~es· 

recrutados serem attenutdos_. ·., 

n o • pergun o. a«? no re ~pu · tU~ que,·a:clfa · 
preferiv~I,- se expOr_ o ·paiz á ' ev'entualidade.- d& · .. 

·não offerecer ·a ))recisa segurança, .: de· não ter·-~ '_. 
paz bem · garantiaa, ou ).'e~orr~r~se :_ao : -sacriflcio -
.tiio 'pesado do destacamento da güarda·-riacióriál t: · 
Creio que o nob-re deput~do levtüio .a este:s ~xtr~~ · -
mos escolhera -o_ quo menos inconveniente- e :mé- - . 

' __ O Sn; MINISTRo nA GuERRA:- Já ha 'providen-
. cia a esto respeito. - . _ 
_- .. O SR~ JA.cnmJO nÉ M~n::ixçA :--::-EstimobelÍl. q_uo 
isto esteja provid~nciado, _O. que O 110bl'C _DllillS· 
tro _· !ac.a. com ·que so o:otecute .e:>til. providencia; · 

. (O sr; pl'eslden~e conóída C? Sr . . lo ;ecretariC? 

Agora _· ante_s . de entrar _pro_Priamcnte nn fixac_ão . 
.da lorçR, . e como mater1a hgada nos -meUlOra-

t c• re o ex -rcitô ermittn-me . a 
con'ünissão e marinha e · guerra que lhe . ,I_Jergunte 
a razão porq';le não propõe no respectlV? _pro· 
ject<> a autorJsaçilo que pede _ o . n«?hre _ mm1s.t~o 

ara teformar a tabella dQs. venc1mentos .mllt-
tatés ~e baixou com o ecret~ e e I arço · . 
de 1~.- · · 

O Sa • . PEREIRA n.\ Si.t.vJ.. :-Estt\ nos artlg9s 
additiv<>S ; não e ·- agora occasiiio ; em oecasulo 
eompetcnte a .eom}llissão _tem artigos additivós . . 

· . 0 .SR. JA.OINTHO D-E MENDONÇA.:~ Artigo, additiv<> 
30 mesmo . projecto? . 

o s~. PERJURA. DA SILVA:- Sim . senhor. 
O SR. _· JJ.ciNTliO DE MENDo~çA ·:~Mas _ eu quo 

uão- odia rever uo , a commissilo · tinl~n em 
men e apresen ar esses . ar tgos nno ·. pu e pr.e~· 
cindir de íalliL(' na provtdencio. que o nobre mi• 

. nistro .reclainâ, porque _ e~n verdaqe . é injustiça_ 
. ue o mesmo ser:viço sCJa c()mpen~ado de di~ 

. nores mal és pôde cáusar -ao _paíz .. . - · _ · _ . · 
O _ Sn~· BRANDÃo :-1dostrei a grande diftic~dade: · 

qu,!l .o no_bre , rilinist~o h a · de . enco~Lr{lr- .:"~go:r;-a; 
perdemo~ mwta g.3nte c.om a. epid~mta ; -~~:.d_~;ser 

c c a 1 r e -· · '·· ·= 
mensa_s injus~iç~s · ,Pnrn se__ ft:Lter o_ r_e_ 'cr~tam_ )_!l_ to;· 
no norte do 1mpcr10, o. mesmo na p~Vlticta - do. .. :,. 
nobr.~ deputado. · · · · '· > 

n~~ro deputadói setn duvida hi'o -~e .RJ>I>ar~c.e_~.--. 
difficuldndes como sempre têm appnreçtdó no re- . 
cru~mento: mas .coDC'ebe quo possamos prescindir . . -~ ' ·- . ' . . . . -

• outro modo 'I . 
UM Sn. DRPUT.Áoo :-Quer wn exercito· bn~-

visado. . . _ - · . _ -: · · 
o SR • . JA.CINTllO .. D& 'MENDÓNQ4-.!~ Por vontul·â'o . 

engajamento não é a.utorfsado · de · p~éferencíà · aO: 
· rec1~utamento -f~Jrçado? .•. . -· · ';•· . · . · ,. . : 

· o Sn. BRANDio :_:Já ;e .Provou . que à_ ··r~~ . 
nunca se completou, telll &ldo nonunlll.~;.. , . · .· 

o Su .. PnESiDKNTll: :.;..: Os apartes iltrópéltão em ~ 
voz do esclnrecor o. discuss_ão. :(··· · . 

. O Sa. JA.oiSTIIO DE MEND()NÇA :-Est.ou persúa· 
dido que o meio de nos allivif-U' · d~::.,S~rift~~O" de 
destacamentos df!- g~arda nact~hal -~ .completar 

-versa manGara i nno lDSlSll'~ por nu 0 por J · tem~nta apparecem nesta ca~a ·contra o ~omp\-â- -
sab~r. que neste sentido ~ commissito nprcsent!\ monto· da forca Bl\.<Jmentão. ·em vez de procurar-
~di~vos . · · _.· .. __ . _ · __ ·· . . _ _ · · ~ost~il·ns, as difficuldades. (~poiadôs.) ~ 

o ~· PE~RA. DAS.ILVA :..:.. Act.ualmente trat.a~se o Sn. BllANDl:O:!-N~tnca. '· me oppúi' {1, tlxaçãl> 
·da · dlscussao do proJecto, clopols é que se h:\o de forças · · '· r.- ·. .. • -- · . <~· "' 
de tratar dos artigos additivos. ' · · - . - • . . . · . ·. · _ ·. · .. . ; . . . . . . . . . . ,_ . . ·. . . ·. . . o s~. JAOINTJlO :Q~ 1\fli:ND;:>Nc;A :-Ppis, 80 o nobre. -
-. O SR •• TAciNTH~ D& ~ENDO_NçA :-:-~ nnt~rai Q'l;\O deputado nno se. oppõe t\ tixaçiiQt-~s .-. ·{orçtlS. , é 

. ~a .meama occa~t~o seJa at!_~ndida ·a _pro~ l_tloncta . obrigado pelà logica .. a admitfu·,·ineios de rea-
. quo _ o :nob~e mmtstro prop_oe l1 respeito, .das cta~ Usar estas .. to1•ças., • _ - . - :;.-~: >--c .· : ., ~- · · · 'f.as, quo nao · podem _ser 1guaes para todos os . ._- _ · . :.. . _ :. . . :. r~ '-. : .• :.J...: .,. _ . , ., 

ugates nem . . o.s mesmas em todos os. tempos... _ O _ SR:.. llnANI>AO ·-:- Pedt a red:ucça~este anJ;t,O,. 
'. · · . - · __ · _ . - , ... --· . em razao dos mohvos que -apresente•. , _ . 

O Sn. PEREIHA DA SILVA:- A comm1ssao con• · . · ._ . . : . _· · · . . ·-. . , . . · . . 
càrdou com o · nobre ·1ninistro a . i·éspeito dos. ar· ·O SI,l~ J;\ciN-ruo DE MENPONÇA ::--pe ~:nas .um~.:. . 
tigos additivos que tem -de propôr. · . ou o J;t()bte, deputaqo entende q~e nãJ d~c~~ 
. . · _ . _.· · _ · · . , ·. . _ -- -· . - . tet força, ou, querendo-a, · à obTJg.adp -a'~dm1ttu· . 
'9 . Sn. __ JA.Cí!:!TUo l>E ME~D9NÇA :-,-Penmtta~me o i·eérutnm!)nto como _ um meio <:le obtêl~a) · meió

agora o ;nobrc.deputado PJrPel·~mbt!:co que ro3- · ~u~ ·n lei .mando. que sõ t~riha ~uga.r qu!ln_qo):~~o 
- ponda a algumas das cons1deraçoes pot· ello npre- haJa ongtljnmento . vohmtano; v1~to como e .~re.- " .. 
~nt~das ~ q·ua~do : ocoup_ou· a. att~nçãó :.,dn enmurn ciso concluir · dos. ~actós qua é a. fonte'- prinCI · al . 

·- ;O nob~~ deput:adó 'acha ex?05$i'V<~ ,a força. pe• 
d1da,;- e entendê que.-é _ exccsstvn · p(_)rque .o .. ser· 
vic9 _fez·~~, e~~~i~do. um~ div_isãó qe·+~ooo llQPlens . 

· em M:outevide(\,:,~,o não tendo o exerctto mt\'ls· que 
~S,U()O · vr~~~.s';J~aso no~re deJ,luta.do não so. ~-.;, 

-, .(:$1'reg9.U __ dE:I · prov,ar q'!-t1-\~Q,1lervtço _ so · fez tão bQm' 
. - tomo se. dé-v1a. fa.zer) ~~t_{)~~ê, qu~ us nossas fron· 
· tei~_as estavão devida'rrimt~ ·guardada s · todas as 

pro.vinci'ns eonvenié!lterncnte · guarnecÚl~s. ·a quo 
spbl".JtudO-lt.ãô .ror _ pr~ciso _fozer .. o _ grsud!3 sacri~ 
:ijcio de desttt"~-r . n guarda na.c10nn1, quo n 101 

on e o oxerc-1.0 e orn_ece.. . -.. · . _ .-
Estou -convcncidó quo o nobre deputado tambon1 · 

o de opinii'io . que os sacriflcios imposto~ :a giurda 
- nacional ~hamada a suppr~r o ex.ercito nós-luga-res . 
on~e elle . ni\o póde ostnr, são_ soll_l . duvi.d~ m~~to 
nHus_ ~meros<?s ao _ po.i7.: desp~c.se ~u.-~t~· n1a1~; 
·e nnuto -ttuus ·se perde co_m;, -~~SQS. ~raços -~irados
á )ndustri~ ._ e _ao trabo.lhol· do.-~uç :-com. o. ~reeru., 
tan1~nto fetto sem viultJno a .PJr todns·.ns _. -pró-&> -
Yi hc1ns pl'oporolonalmonto.· . Os nbusos undn. JUS· 
tific.lo~ Deln podog},.fior trazidos como :O:rgu'n!tmtos; 
·por.que condemu~~os_ ,1i., melo . que, li~m apl'(j-

'~\. :.._ _·:~·- :,.: ~-;·.! • . ., . . 
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tivessem 'servido os nnnos dà. lei, uma vez que 
tenhão a.S' precisas · habilitações. · 

·. Isto, qüc ainda · niio t.cm si~o feito, se~ duvidá 
·não .pôde. ser obra. de" um . dta, mas cre1o qu~ o 
· tempo ó, chegado de niio contin.ua~mos a adt~r 
todos. cs,tes melhora~entos. ncséjl\rla. que o ~ob~o 
mtnistt.o ajuntasse t\ su~ corôa de _louros ma1s 
um tloriio quo pcrpctltn~so 11 memona de que elle 

.· organtsóu o ·.exercito,. e p. roem.· ou .mell~ornr .o .seu 
· ·• futuro, p~a ,quo nq~olles. . que .. por:_ tantas_ ve:ccs 

tem feito soar o seu no~~ nos hymnos ent~u· 

oe in\'slidarem 110 · serviço do pniz, c so niio con-:. 
seguir . l()val·os n atreito, o exercito nunca . se 
csquocon\ que o nobre mlnist~o, quo tnntns vozes 
o. toui guiado. t\ \·ictorln, n.iQdalllo consnsrn seus 

. dc&vclós o sono cuidado~ no remanso da paz. 
(Apoiado$.) . · . . . . . . . · 

. . Tl'lltnndo desta mntorln, nurl . posso dcixnr dC' 
ngrndocer no .;;.tiõbro mlnish·o . n rccomm()nunçiio 
especiál que eUo ·fez no corpo loglslath·o t\col·cn. 
dll' 'tonStl·ucoão do qunrtoiA.pnra o oxm:clto, sohl'e· · 
tú"do na .provincln ao Rio Gmndo do ::,ul. Qunndo 
tlvo à honra de pelu primoire.- voz fo.llnr ncst11 
~.mo.rn ins. tei pelr1. so.tisfaçiio deat11 necC&f!idad. e, 
""fJFem 185! .disse no nntocoasor de S. Ex.: «, ó do
loroso ver-sa quo no soio da pnz aqucllos que 
tanto têm concon·ido pa1·u olla, (}\le de_!'cndélíl ~s 
nossus propriedades e. nossos lares,, nao tenhno 

' lli'll .tecto quo os abrigno. l> Rospondtn:mo o nobre 
ministro de ·então que era necessnr10 t\ttcndtH' . .. . ' ' - .. . . ' 

Oreio que osta :neccssidnde estar!\ j~ sati~~i~, 
o · sempre suppuz que o Mhrc mn.rquoz,,q~e·tao 
dignamente represe~ no. senado a prov.t.Qcta• dQ 
lUo Grande do Sul, quo o· test.emunim ocul!\rt e 
tem tido tão grand"e · parto nas fad.igas passaaas 
nos _ 'sáus acampamentos, nüo . podta osqt1ecer~se 
de 'sóus antigos _ cQmpanheir~s, propondo,, como 
medida Ul'gente, tt construcçao de qua.rte1s na-

, quel~n .Província. . 
· ··senhOres, ainda niio vi~porqt.t.e . aindl\ nii:o app~.., - . 

· o or ante · o · d ministerio. ul\ 

· vido at'.) agora de, ou virem os alumno!; fazer seus 
exames nesta. córte, ou irem · daqui professores efB
minnl·os lã. O nobre ministro é o primeiro a reco- . 
til . . ; ' ' . . -
daquclla .escola, o como parece que S. Ex. está dis
posto a aproveitar ns habilitações do nobre general 
presidente ~a pro~ineia, é ~e esperar~so uma refor,
.ma no s<inhdo ma1s converueute. . 

Mas não sei se o nobre ministro reconhece com
mie;o qunn~o ó insignificante. a grati~c~cão que até 
hoJe tem s1do dnda aos lentes quo dmgom as res- . 
pcctivás 'cadeiras, quo por esta razão talvez não 
tcnbão sido tão dese.Judas como devcriõ:o ser: sóbre. - · 
tudo não sei so s. Ex, concorda êm quo é inconvo- . 
niente; oli virem os ulumnos nesta cnpital raze.i' os 

· sous exames o ue ach 'n t i ·· · 
a umnos, e .muito diSpendioso paru a naçio, ou 
então Jram lente:> daqui prCiceder a ex~mes la, o 
que penso que de algum modo dcsautonsa .o~ pro-

. fossoros da uclln escola o r ue . f z s 
·.as snaq n 1 1tn<;ões rtiio lnspirão toila confiança. 

ptar pato. fazer cessar . o oneroso~ sacri cio d~sses 
destacamentos o mais proficuo . se1·t\ a cre-1\çao oo 
um oo'rpo · dà gual'nição na pro'\'Íilcia.- com o destino 

: ~ijpecinl de policiar· e guar<lar a~ 'su~s fró!lteirns. 
Esto corpo póde ter loda;a .~nbordmaçao dos_corpos 
de linha, e~tretanto sor, 'Jli~peD;sndo · d~-~lg~n~ dos . 

·. seus .onus, 1sto ê1 pód~ ·garanhr-se ~os 1nà1V1duos 
quo p ertencerem n elle a certeza. de que permane
cot·t\o naquellos pontos. Isto fará com · que, pGr 
exemplo, os so.ldados que · tetihiio ~nda?o .o. seu. 
tempo no exorclto, o alguns outros mdiv1duos que 

' ' ' . 
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sado· esta~ m~_teilB foi sujeita -á discussão. ·EU ·e cópia do decreto de . U do corrente, pelo q\iá,l:-. 
alguns anngo~·meus proptUemos qué se reclamasse . S. M. Imperial faz mercê .ao .guarda nacion&f·. · ·· 
do governo geral ~ creação · de-ste cor ib de uarrii- Ji>sé Joa uini · de Si ueirà ·da ensão de : 

' . ' ' , fatigar mais a attençii. o da· camarn, qne muito já 
. mo tcm"hortrado com o sacrificio feito até agora. 

·'Tenho conc.Iuido. (.3fuito bem.) 
o Sn. H cinTA r<Jquer. o encerl'ra~ento dcsLti dis~ 

· cussão~ · · · · • · · 

teiro-úiór J?só o Almeida : Salda:nhll, .. os quaes 'c. ~ 
~~.>vem .. c9nt1Duar a _receber seus · ordenados e gra~ . 
ttfica()oes. _;A :uclilvar-so. ,· · 

em do Sr. Eleputarlo Jose Antonio .Stú ai\~:·,,~ .. -
ptlrtici~ando que. so ncha i~commodndo, c por ,,, · ~ 
1-eso nao tom podido comparecét• às · ~sessões.;..;;. · 
Fica a camara. intoiro.cta. · · · · · Nãô havendo casa !ilr~ . se . proceder ·I\ 

·. deste tequeriinento tl.Ca . ella ad-H· lW'-o,-J)I'G(~.e-slé-iH!-.:--thn-,'il'lOlml'imii!cnb:rcttr---ftlmllli:rl[{oorTiiifiul;ls~cf""1'.t'AavvVIa~-;-'----
. cba"Qlada, e levanta-se a . sessão. · . · ra.d, fida go ·hungaro, · pedindo ·permissão plJ.ra· . 

poder nnturalisar-so cidadão brnzileiro.- A' com-
missão dl) constituição. . · · · ·. ' ' 

Sessão em to de J~nho · · ~no lidos, julgados objectos do . dcliboraÇiio e . 
. viio a imprimir para entrrirem fia ordem dos .: tra-

P.kESIDENCIA oo sn. PAULA .OANDIDO (lo ~EORET.mxo) bnlhos os scgulntés pareceres: . •·· · · 
· : ... · · .. · ., .) ; : . · .· · · · . · . · , . · . Dn co.niiliss_i.io elo · faz?ndl\ offero.éondo. o ~ro- :. · .. 
Su~AUIO,. ~Ea:-ped•etJtc:-Ordo~n do dta. ~A~ ~o- JCCto. q\\0 dtsponsr. ns lcts do nmorhznçüo afim d$ . 

c __ I.Çdacles em .co_m~.d. da.-Dls.curso. do S. ,., J).~as . 1 qu.o. a · Ordem Torccirtl do . 8 . Francisco_, :_ erec.tà _·. 
de Cm·valho •. - .F'ta:açll~ . ~s . (o1·çns de tm·,·a. . .un cidl\do di1 Pu.t-nhyba do Nortl), ossn possuir . . 
.. Obso,·uaçüe~. do Sr_. ·Rtbcl!'O de .tlnd1·ad.a. Vo.:- . em bcil . . . . · . · ·. · . . . · · · • ; ·. 

· · c la ·t.as do . 80:000$000~ . . . . . 
s Parflt11&os. . :Dn cotn.n\issiio do coilstituio;ilo o QOdetos, .ofTo- ~- . 

recendo, om obsot·vnncia do n:rt. 39 uà- consti'" 
• . -. . . .. .. . . . - ' . 

atto~ Gouvôn ·Carneiro tlo ca:npns Floury tinuar em vigoi' ptnn a pi·oximu sugi.tiut9 logis ~ . . 
Costa· Fo1·roiro. 'bnriio do l\lal'oim l\In~odo Pa~ · . lli.tum a lei 1'1. 61~. ~o 13 do Sotomhro do .1662, ·. 
checo Jordi\o, bosta Machndl', Sil~·n Gunn~ritca, · q:u,o marca o . ~ubsldto . dos duputndos ú . as!;o.m-
Sonzil Leão, Viclrn de Mattos, l\larcollino do .. · lilcn geral leg•ãlntiva. · 
Brito, Fiusa, Titt\ro., Fcn'elra .do ~guhu·, . Drus- E' tn.mbon1 lido ojijJglldo objocto llo dalibernçiio 
qn~, concgo Lenl, Lima, Eduardo . Ft•nnçatliyp- . o sugulnto parocor: · ·. · · ·. . · 

. ~oh to, Cunha, Bnrbosn da Cunhn, Suyito . o bato · « A comn\lssiio ·dos nogocios · ccclesiJlsticós1 a . · 
· JuniorJ Trnvnssós, Candido Mondo~, lUbolro do 0~0 oxnmo foi submctttiiltl nmn . ·petiçdo ·~uo . a · 
Andra n J~ J. da Rocha, 'fheophllo, li'ornandl.ls s u u ' " ·a d 1 • nda o do . Viet' t·n· I :.ll~·tln l:!a.n·tos· ,· ·Hot·•·int\0", . . Dl"ns d·o : cn·r-.. . .o (\ n g s~n CulnO,l on oro•;t~rn a· trmn ( . 

.P, .. •• o .. ~~ "' .. Sonhor Bom .losus dos Passos da oidntl!l de.. 
· valho; Pacheco, Lisboa, Rll>eiro ·. dn · Luz, Octn- O linda, em Pernmnbuco, expondo em phrns~(r · 

Tinno, Paulo. Fonsoen., Cnstello·B1·nnco, Gomos . oxprCB$lvns o ostá~o · do compleht rnina ·em quo 
Rlbeiro; barão do Gunipy, Leltilo dn 0\llllia, Tôi- ~o nóha _o convento dos Refigiosos · Cnrmolitas, 
xeira do Souza," ·Dl~tra Rochn, Parnnnguá, Mn.- orécto tU\ sobredita cidade, (mptttando tudo iss() 
g~lhães Onstl·o • . bal'iio do :ttflluà, Pinto do Onmpos~ no doplorn.v.:>l nbnndono n qné clles o entr~garã(f' 
Fr.ederico do · Ohvoirll., Livratnonto e G.ócs Si~ dnpois de mal-bamtearmn o sou po,trimonio; !1UB!>i 

· queira. . · . todo om ptll't\ pordn dá conservn~.fio · do .. QdifiClO 
OotnparoccüÜo. depois da chamado. . 03 Srs. Yis- o. do culto religioso, sendo que ' já se . nchão . se- . 

eondó de Baepcndy, Sayi\o .. Loba to, Barbosa . é · qucstrn.dos pela fnzenda publicn · os ·r estos · dessé 
:Mendes da Gosta; o Sr. v iseondo do BMp ·inmnio, ·o · em:.ba~ados os sens fructos ; a. 
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roito canonico, indicando -li~eiramento as fontes 
onde beben as ~uns deducçocs. . . 

c1 () ·cap. sirw e."Cceptiotie 52, ca·tts. 12, qncsL 2, 
do corpo . de direito canonic1), cxpré.ssnmO!ito pt·o-
hi.bc a aiicnnt~ão dos bons da igreja. · · 

c1 A.lmtla d~. Pardo II~-qno começa ci Amúitios(li 
cupiditati, >> do 1-11>7, aüwn•;a de ll.IHl.qwmn :llJ,uelle 
que, 1:;etn ser om·ido o sumtl\o · ponttfice, ahcnnr 
de qualquer fórmil os bens er.clcstastico.~. O mesmo 
se acha f .. confit'mado pela · bulla .du Paulo IV, 
•t I ·u?1·ctunl » uc I5:Ji>. · · . 

« o· .conciliõ,·t.riucntino ó bem cl:ll'l) na scss. 2~. 
-·. · cap. 11, .cornmiiultttlo e~communhão a quem ~lie
·>,· nar os ·:bons ccclcslastrcus sem o concur~o das 
. ~.~. ·~·~ . . . ~ , . 
~~~.,:· · -it: O mesmo uii·cito carionico estallclcc.e ns causas 

que podom ·justificar a alienação de tacs l)ens, e 
quaes as sÓlemnidnllos exigidas .. A alienação pódo 

·~ 1.• Evident1~ . n;cessidndc dn igreja: Nisi jus: 
ti.ssima ?lecessitattJ t:xigtmte. In. Clemcnt. 1& de 
rel>us ccclesiasticis .alienmtdis . . 

·cc 2;• Mllniresta uliUJade da igrôja. Cap. sina . 
fi.Zcqpiiôtte cit. . . . · · · . · · · 
. à ~i.Piadâdo; pol' exemplo, a~imentar os po~ 
brca em tempo dQ grande pcnuna. Cap. Aurum 
12, quost~ 2. . · · 

· cc ~ ~· Incominodo.; ve1·bi gratia, se . o objecto . 
alitilado ç&usnr grav~ o!lus o pouco proVeito. 

Ecõ ~~.~ ;Unl"ors. 
· « Ai~lomnidadoa cx.ighlas l'oduzom·BI.l t\s quatro 
8CIJ11ÍUÜ8 : · ~ . . · . . · 

-« · .• ons.u il lo pt·o al o com o cnp1 u ~ ou 
. con ventü, Mo. l>ill' vuntura a nlionaça1o coovem ot\ 

ntio. Cnp. clt. ,oçhlc! c.:JJceptimw. 
(t 2.• Consoutlmouto do . torlo · o Cll!)ltulo, ou ao 

n1onoa .<In malot~ purto do · aeus :mombt·os. Ibid. 
ct U.• Qt\O os . tmpitülntcs aubscrovilo. lJ'I'ita c.tl"i.C 

Episcopoi'Ufn tltmutio, ~t vcnditio~ vel ct>mmu
. tatio · r'tli • E_cdc.tsttrstiptu • absq"tJ · cal{aULlatit>nc~ 

6t stcbsct•,phOtttl clill'tr.oi'Um, Oap. Tua uuper 1!)~ 
tt 4.• O· con~tonso .do su'mmo pontifica. · Extra v· 

.Ambitiosre. . · . 
<y~ Nom . se póuo nllcgar que çstas clausu1as llÜO 

-sito necussurms paua o cnso de quo se .truta pelo 
· fMto do tJor n n1icnnçiio do um corpo cccloshls
tico para outro, porque isso mcsmo :,:Se nchn pro• 
hibido, cou~o. so <loprohcndo .do cap<. lo DtJ 1·ebus 
ecclesiàsticis non alicwandis ir. ü~ onde se. u~-
clarou :itulla o im•nlida. a nlionaçiió dos tlizhnos 
:feità oi· umu. 1 ro' a a outra senl tis solemuida-

es ex.1g1 as. erra1'1s.. . . . 
(( Ora, no J?OnS:lr . da commfssüo, a protcnÇào 

· dn. ~e~icionnrlll. P,ódo justifi~o.r~~e pelo. 2a causa 
..;... utlhdütle mmufesta. da tgl'llJtl. ....,..., porquanto, 
n;chundo-se o convim to. do qu.e so trata. em totnl 
decadoncin, como se allogt1. o ó oxaoto, indubtta~ 
velmont.o gunlumi. .a n1esmn. i~rojn. ~om às repa.-

. ra~~ões e beneficios quo a pot.1CioMria. s.e p1·opõó · 
. ínz.êr; ontondo po.·ém que, apozàr da oxcepçilo dó 
. . direif~O 9UO ·. favorece !1. lJretençii.~, iu\o . SO ·pÕde 
]>rescmdu· da · consulta · e an.:nuencm do. So.ntn. Sê, 
· n~sim como da dos ro\igio~·Q,tl:'. propriot!lrio.s, ao~s · 
~u~cs se estendem as gar,~~~~~;,constttuclOnaos; 

"' ~ . .. - . ' - . . . 
·,,::• 

· ....... 

dá camara 

c< RESOL'UÇ~O 

cc A nsscúlbión gortll legislativo. resolvo: 
· '' Art. l.0 O govemo é autorisndo n pôr desde 
já .á disposição· da itmilndadc do Senhor Bom
Jesus dos Passos dn cidade do Olindt\ a igreja 

· e. convento do Carmo da mesma cidade, assim 
como as · alfaias alli existentes · e a impetrar . da 

, .... f •• 

igreja. · 
cc Art; 3.o Fic:1o revog11das ·· . ns disposições em 

contrario . 
. « SaiR dns commissõos, .· em 14 de Junho .de 

lt{)(). -Pinto de Cm"pos . ._A J. da Sil·va. >l 
São li<lns e remettidns .cOm' urgencia á com

missão do constituição o poderés, duns indica
ções, umt\ dos Srs. Costa MMhado e ·Corrôn das 
Neves · péditulo quo. se chame a tomar nssonto o 
Sr. Dr. Cltrispim Ant.)ilio de Miranda Hcnriques, 
So supplente pela }>rovincia · da. Pnra.hyba ·. do 
Norte; ol.ttra. do Sr. Ferntuidc$ Vicirn:, _pat·a quo 
se chame -~· t~mar assento \1.0 Sr.- Dl\Jeronymo 
:Macnt'io I<'•guen•a de Mello, . ~upplente, pela pro-·,.· .. ' • ' . . . . .. 

'PRIMEmA PARTE DA ÜRDEttCDO ·DIA 
·.> . . . 111 ' ' 

.. AS
1 
SOCIEDADES Eltl COlflL\. DI Á _ 

' ·' 

Continúa a 2• discussão Jo projecto n. 9 desta 
-anno rtJlntivo t\s sociedades om commandita . . · · 

o Sx-• .»iD.s do · cux:'\·oiho : _ __:.Sr. p,roslM 
dento, totnt\ndo pnl'to nn d1scussão deste· prójecto 
eu uuo tonh·.> a louca. pl:'esumpçi\o ·.do acreditai' 
quo . possa tra1.cr o menor raio do luz quo ea- · 
cl[\ro.Jçn: umn ma teria . tão hnp.ortant~ ; sinto•mo 
mesmo ncanha~o por ter ~efnl~at <hanto dopes
sons tão cottap1onns . nn ma_terln como ns. quo se 

· sentii.o nesta cnsn o quo .ja tôm tomndo parte no 
dobnto: sinto ninda alguma rcpugnancin por ter 
do contcstnr Oll responder. t' proposições enun.:. 

. cindas pelo nobre deptttado pelo Rio. Gmnde do 
Sul, n quon1 tributo o í.'espeito .qu~ , mot·ece pelos 
S(ltis sol'vicos J?rcstados ao paiz. A minha po~i
ção potóm obnga-~e a entrar no ~ebute .t\~$t~ , 
mnteria1 o o. aar . . alguns osclarocuunnto~ (}ue 
possuo, n:io. dig1), destruir os argumentos qúe · 
têm sido roduzidos. o. l'e cit 
eu princlpulmoute m.e o.ccup~u·ei, mas. ,~9 .. ;iet;to~ 
attonuar o QEO 1\ p1'1111~1ra VIsta pa.rece .~:,tor s1do 
uma. uccusnçao. ' ::.~;· !'· ·. 

· O objcoto prinoipal d~ <ll~e preterido oécu:p~r~me . 
· ó a u:rguiçi.'i.o quet~m-sido feita. á adminis.traçijo 'do 
banco do Drazil po,r· tel' c~usorvad9 · ~ taxa do -j~o 
om S.o/u desde Abrll de l8üó até· hoje, semalteraçao, 
di~endo·so que esta. taxa era excossiva; quo não era. 
o juro da praçn.. Se se. pretende serihoi:es, fallar em 
thpso, eu cqnco'l•darei' com o uiu!;tro deputaçlo em 
quo a . taxa do B · ofo ó excessiva ;; mas so so.· descer 
li hypothcso, so so .extuninareni qs mothros pelos 
quaos essa taxa foi flxatln, e táln , sido ató hoje 

. . - ' " 

~ : ... 
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exc !lSlVO . o serem· suas . no as. rec~ 1 as r,olllo . firmas:. in~s airi~a ~ssim. vé"SO bcn1 q,ue um banco 
moeda, fo1 ~or ventura . para a_ugm.entnr ;çs . onus do om1s~a~, üu .9-unl ~.o _uo . Braztl~. não pó~e· 
das tmnsn~çoes do seu commerc10 e mclustna? >>. prestar a l!_ldUstn.a- Sei"\'lÇOs como aqucllcs quo . 
. Sr . . pres1dcn.te, esta .pergunta ó sob~m.nanc1!a · . pn!cc~ . desejar o nobre<~epntaclo; o sou .. objccto · 
gravo; della pode deduzu·-se que n. ndmm1straçno pnnc1pal é prestar nu..·nhos a') commercio, faciU- . 
ao banco.tem sid.o tal que,;lpnge de. preencher os tando as transacções importantes. da praça, dando 
ftn:; de sua creaçüo, . elle não tem servil\() mais maior rapidez á circulação dos capitacs mp;,~cls • 
do qu~ pa~a ~ggra.v~r Hsdifficuldndes do commcrcio o a.uxilio á indu~tri~ ~ã9 póde ser . pt'estado em 
o da.·mdustna. Vejamos so o nobre deputado teve ma10r escuta sen11o . mdltectamento; não pódo ser 

. razão pnrnfazer estn accusnção.. . . . . . obtido por clla . dii·ectamente do banc.o, mas sim 
. Senhores, quando· o corpo . legislativo e.ntendeu por lncio do .commercio. · . . :-.\; .. "; , '. .. 

convenien.tê dP.cretar a creação do. banco do Brazil, · Pouco importa que as ind•Istrias est • ó)olida-
ev~ ~m v1. a en regar a ~tma a~ ocmçno par tcu ar men.e as.ser. nt as; para que e. ~~.:_possa9, ác ar . 
~uxthnlla pelo cred1to .do governo o resgate do pa- credito dm1cto nos bancos de emiSsa<>;falf.:a·lhes .a· ': ·. 
pe!,moeda., e estabelece~ a. circulação mo~ctari~ no condição essencitü d~· infal~ibilidad~?~rioS,,.)m-J~~-

. pa1z. Ora, e.:;tá conse U1do na arte que e possnroJ. m~ntos, orque os cnp1tt<es ctrculantés·ld.a··:mdua- .~~· 
m . . 1 . . 1 .. q , . ru\. nno em uma ren 1saçno no promp como~:. . 

lloje os possuidores 4o pap 1 do banco têm certeza · têm os do cómmercio. . ·· ·· t · · .. ··. '.:J·(:::J 
de quo po ~lem realisal-o por moedl\ matn!Uca no Mas ainda issim, senhores, será com eff::Jito ·'be:~·>':. 
momento crn que quizerem aprt:!sento.l-o na tbesou.- cabido. a cens\ü·a ue se tem . feito ao banco dó .. : . . . ·• . ,. ' ' ' . ' ' ' .. ··.· 

Para ·que o govcrrio eonsegui,;sc a substituição· 
do SOU papel OU a circulação monetaria, poderi!l. StlDl 
duvida to1· usa.do de outro3 . moios; poderia, por 
exemplo, ler conlrahido um emprcstimo em pa.iz. 
estrangeiro, e com o seu prOdncto fazer o resgato · 
do papel-mo;)da;e nest.a.hypotbese dei:tnr as asso-

.· cia.t;ões blt'ncarias inteiramente liyres da sua inge-
reucia, lllliS ~~m;,o_. privilegio d!! podet·c.m as suas 

. notllS ser recebl.aas · nas o:;taçoes . pubhcas c6mo 
mocdl}; mas. dsí(de".;;que· o S~Yo!uó pl·of~rio entrar 
em. ajustes c.om .'Ujria assoé1açao a.rttcular .. para - . .. ' . · ·, -

. . ' .. ,, -~ . " : " · . . 
que .se ludnteresso da· parte do lJRnco emq'U(lnto 
recebe o erudito do govortio·pnra qu ... ~ . Q seu papel 
seja aceito. nas esta õe~ publicas <:.c_O!l\o · moeda, 

' . 

11. . X lD U TJil· 
Eu peço licençapara discordar· ela opiniüo, do nobre 
depulndo .... · · . · . · .. •. · · . 

o ~R. u.\.ni\o DE. MAU,\. dá. um apo.rt.e. 
O Sn; Dt.\• DE CAU\'ALno: -A pergun~•·''q\\e fet 

.:> nobte deputado a que mo referi I}()· pririCi,P.lo do .. 
meu. discurso paroce-m9 que de alguma itorte ·dê. 
a enlcndtJr que depois {la c reação do banco · ns 

.·· indtistl'inR do pi!.iz têm achad. o nuliorns etnb!lraços 
do que antes d~ssa creaçõo. E por esta occasiito . 
r~·spond~r~i tmulJOm a . um Hlustre. 01oiD,!Jr~ ·.'da . .. . . . 
fez a u1esma n~·guiÇno .de que n inJu~tria.~:ão tinha 
encontrndo · aull:ilio algum no bnnQ~·.~. ·4~.:SrazU. 
Para mostrar que senle1ban~o, accu~~-ção;:·aio tom 

to pot·n~te l."llOiO conseg~;! ostallelocét n ci\'C\\ llÇfiO ·que t\0 btm~o do Jknzil t\)m Si .O leVadt\s lottas 
mo·nataria no. paiz, som o sacrificio immodinLo de.. pro.;enientes da industria, quer. fabril, quer ·· agri-

. juros qnó exigiria a operar;:ão do resgato por me i~< cola con1 as garantias · ncccssari as exigidas. pelos · 
ao em prostimo extet·no1 . · • estntutos do baric.o,, com a . cont.liçi'i~ expressa. do 

. Assim ésta.bi:lll•cido o· banco; não t~l'in elle outr!l ', se~·em pagas nesta pl'aça, porque nao é po~SlVel 
coitsa .nals do que cuidar soniio de fnzer baixnr o .·.que um banco do ~ir!lulaçi'io;como e..:.o do, Brs.zil, em
juro 'I D<J certo que ni'io ; os bancos, senhores, não ' lJresto o seu crollito quando elle nao seJa pt•ompta
I:>J."eilo cnpitaes, ollos· nãt) fazem mais do que~:accole~ . muute rettlisavelno lugat· . .:~ndo o bailco funccwna, . · 
raro movimento dos. ~n .. pitne~ . circulantes tJUe ~xis- _ _ quund•) essas lett·as, digo, têm sido apl'eseutQdas 
tem no })uiz OI\ do .elles: fnncctonno. A pouc~tle1tura . ao ba.nco, ·revestidas dns. nçcossi\l'ias ga.l'~ntins. 
qut\ tenfto fêlto üe~ta"materia, e uroftcxno sobro um ellas têm sido descontadas. Se cada um dos mdus-
assumpto t~o . impo~·tanto, .:me contvencom de que triosos 11i\o p,9de cont.ar corit··. o auxilio directo .. do 
ao commerc1o nito · mteressa :tanto a bamt~za do es~abclecimento, .nfio so deve uttdbuitisto ao mesino 
juro .como u. certêzn dó credito, a regitlo.ridntle estnbolecimm'ito; •~l;nbc-so. que é da natureza de 
aello, a sua estabilidade; dosdil quo estas c.ootli- todo::; os · eslabeleeimcn.to.s bnncaes não desconta-
Ções prhnàrins fôrem cons~guidns, a .· da barnt.eza. l'etú lotra.s:~if1Emii6 quando ellas tê_m as condições 
·como secundaria terá de 'vir:· tainbent . . Oumpre quo .hn pouoó referi, de p~rfoit~ · s•Jgm·~nça. e de 
notar que o prhneiro ~ principàl cu.idnc.lo quo devem . protnpto o pontual gagamento, quuni.lo ·ttilaS :vão 
ter os bunc?s. d,e ·emtssão .. é o.)Ie,;.'l'c~ular por tal gm·antidas por mais de umn fit~ma ncreditaàf,l. · · ' 

.. . ' ' . . c mo tenho dito·· . o .dose'a1·ei ser. o -
descóntps; quo possão tet· c.onstt\ntemunte guô.rne· 
cidns aif·suns caixas com .moeda metallica, <f e In o do 
que · evitem. quanto s~! t)~~sa. ns. crlses monet~u·ias 
em que olles se VOJUO obl'tgados. a rotro.hu· os 
descontos, .o que causa ·somPke thmores males ao 
commm·cio do que a1uolles · quo . podem resultar 

· de uma pequena elovaçi\o da ta.xa do ouro. . " 
.· · A:camàra."me pl:'rmittirà que eu oito as pal~vr.as 
4q. um osc:r.iptor lt•ancez .·que mo p·ar~ce vi~· mttitb.a · 
proposito tratando-se desta_ qu~sti\O: (C Ao com
mel'Cio, dlz . o Sr. Forclldo, nao mterossa tanto a 

· ocónomia de pequenas. qespesp.s no .modo· PON\le-

testado nesta. varte se alguom o puder faujJ,";'· o 
balico Jluo Se recusa a descouhu' letn\s á indus
t.l'in . fabl'it . e ügri~ola. qnundo essas lell'l\S tê~ as 
garmitins necessarms, .nenhum fmtdamento ha,para 
q11e se d_iga quo . à . iil~t~strin. ,uiio . encon~ra .nesse 
estabelectmento o au:ulio que elle lho po!ló pres-
tar. · · · ·. · . · · · · 

E' desconhecer, senhores, serviços reaes ··pres
tados~ pelo b~_nc.o. o fnllar: .desta -sorte; . ntio ha -. 
muito t~~po qu.a a assembl~a provincial (jo Rio 
de Ja~1eu·o, guiada p01' tun p()nsmnento qu.e chn- · 
.mnrci grundio~~~· ~:un~to louvayl'll; de ddr a u.gl'i• . 

··· ,· ; ; ,.• 

'· 
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. ~\~tt~~f' os m~jos mais conducentes para que ella . . . . . . .• .. ' ·. -
po~a: .mclhorar o seu es~nd(} actunl, decretou o. 
constl·ucção dtl alg1lmas lmha~ d,e estrada~. aw 
torisnndo o governo. ~n: prov1ncla a contmbu· 
emprcstimos para reahsal-as... ,. . . 
. ·o governo na provincia 4ando execução n .12i 

pt•czn, recorreu ao .banco e achou na sua admi
nistnu;iio o tuais liberal. acolhimento. Niio sei se 
este facto ó conhecido do public() ; mns se ni'io ó, 
deve sõl~o pnt·o. . attesta~· a9 pàiz o t:ontrario .dn-
quillo de que se acc.u~ o banco. . . 

O governo da.provincta contmctou, comp d1sse, 
com a · companlnn de que h a pouco fldlet n _ cou
strucÇào daquclln cstrnâa, e parn obter os meios 
de acutlir aus pagamentos exigidos pelo contra~to 
achou no banco um aux.ilinr que lhe rornecc fundos 
até o valor de mil cOiitos de réis, J.lOr meio do 

'.'4· • ... • ... 

o niais prompto e . o míttS seguro de concentrar 
a. ~Pl)licação delle · sobre os seus empregos mais 
utms, de fazer ces:;ar n escassez e de restabelecer 
a nbmiuancía. ~ · · · · 

·· Podia citar nJnda um maior desenvolvimento 
desta ·opinião pelo . mesmo autor ; mas.l'liio quero 

· fatigar a camara .com citações. . . · 
Volto M fActo que deu lugar á cle'\·nçi'io da. 

taxa do juro, que foi o desfalque do fundo dis
ponível .. Continuou ost.o facto, durou ello ou foi 
morucntanco? Posso assegurar ao illustre depu· 

do , ' 
ducçãr),d~ 2 % . ?~'·taxa estnb~lecida. Poderia o ~?- maio!' ou menor escala, c alguns dados quo nprc-
w:rno l'~oymcu1l encontrar em outra par~c aUXIliO sentarei dQpois provnrúõ · ú camam so com effeito 
scm~l~!l~bi '1_- · h o. ou uiio. esse dcsfo.lque constailte. Desde quo 

. de ha ci cul - e 1' v c de 
: ,\:i~ ·accrcsceiltaT algumas palavras á defesa do banco ouro,. todos os illus res deputados sabem pcr!ci-

.. • tlto brilhantemente feita nrista casa ·e a elucidação t:uncntc . que quem precisa de ouro para o fazer 
desta. llh•~eri.n feita pol' dous ·n.obrcs deputados znhir do mercado aonde gira o papel vai btis., · 

• 1 d Rto · cie Jnnctro nem mesmo cal~o uo estabelecimento uo tem obri a uo do 
podól'tli do longo nc011~p~nhar (i~ .~uzões ~olidns rocRl-o. Assim, pois, o banco do Bmzi tom ne• 
com quo ollcs c<?mbnterno a opmmo do. 1llust~e cessidndc constante de fornecer moeda. motallir.a 
deputado pelo R1o Grande do Sul ; todavia_ deseJO itquclles que n. procuriio quando tõrn do mandnl~a 
descer n. nlguns detalhes pata no. monos con- pnrn. qualquer provindo. do imporia ou pnro. fóra 
-voneer n cumnra de que éSsa nccusa~ão niio tem dellc. . · · . 
o . íuq~ntcuto que so presume contra t'l. adminis- Dir-sc-hn quo não temos este désfalquo con~ 
tra~.j~f: do bqnco. . ··. . . . · stm1te? Eu provarei chamando a attcnçdo daquel· 
. 'Quando· se fl!z . a elevac;üo dn tnxn do juro o. les qu11 combatem n clcvn.çiiv da taxa dos juros 
8 %, elevação eni que o nobre deputado, como pnra os dados que . lhes for .. ccerei. "Desde quo 
declarou n;um aparte, havin.concordado, n ndmi- . pela facilidade uns ving~ns. -~ittt'~.· ? .impei'io .e 

. nistrat-iio foi levnun. n este passo porque· ncha- · a Europa nppureceu a 1~an1a· · .a~.r ':IOJar-sc, em 
· va•sc sob a · )ressão do uma es ••cio de cl'iso, uuo todos os ''n ores ue se uem··~a tu ara n Eu-
provemen e n . _ll o._ e cr~ 1 o . o os n e ecuncn o; ropa :vat gl'tll! o numero a:.,pessoas o · nm em 
não pro:vvuientt~ de · desordens qUo ti\·essem · )Hl- gt!Ulidc qunntldndo do moeda metallica, A.' ex" 
vhlo .nQ ·.'}lniz que abalassem o credito, mas por ccpc~o uns pessoas de muito pequena fortuna, 
uma: circumstancia cs ccinl, quo foi n retirada que poMo odcrãõ levar comsi o, todos aquelles 

e m.e aes quo garnn mo as no as mn cncu nçuo. .que om m9 os sua 1spostça.o nao satem o 
O . banco 111.:hou-sc em circumst.nndns de niio poder potto donde otilprchendcm a . sua viagem para 
sustcnt~r na fó1mu. dos seus c:~tntutos a emissão . qualquer outro dn Europa sem que levem com
quo. Unho. icito, u então recoi·rou ao goy(n·no, o , sigo tltnn pol.'Çiio do metal. para os gastos· que 
qual, usando .dn faculdade concedido. pela lei o · tôm de fazer úos portos onde tocüo, pn.ro. o.s . 
:pelos os~ull1l<?s, nutoris,ou a emissii? _do triplo do pdmeiras despczns nos pol'tos em que ftcão, 
tundo dtspoun•cl, debarxo do contltçoes quo res• a~tes que tcnl~ão al>rosentado suas letras cam~ 
tringiiió tün pouco o uso desta fnculdndo. ' bmes parn receberem os fundos do . que neces• 
. Pul·eceu•me (lUC o illnstrc depulado entendo quo sitfi.o. Niio sei se sou . oxngero.do, mas t·epetirei 
cossnndo este cstu.do do cousns immediatamcntc o quo tenho ou\'idó a possoas muito competentes, 
o juro dovêm descer. quo f.llC nssegutiio que nãp ·sahc daqui um vapor 
·. Aqui ó que cumpre exnminnr com a devida ptua· a Em·opn que love ' menos do 400 a 
attaill\iio se so .dcrão .causL\S permnt1ontcs que de- 60_0:000$000. Om, quem fornece esto Tnetal l>ata. 
veasom levar a administração do banco n fazer ser transl>ortado J.lnra." fót•a do imperio? .E' sem 
ossi\ reducçuo. Desde que so proceder a um exame .duvida alguü1o. o bn.nco· do Brazil pela facilidade .; 
seria o . ncurndo sobro n marcha quo tem seguido ~uo têm os possuidores ~as notas , de _irot!l re~;. 
() fundo disponivel do banco;, e· o. seu oquilibrio hso.l~us nnquello cstabelec1mt'lnto. E' sabtdo.tguu.l-
com a emissão, l'econhccer-se-ha. que a adminis- mente que mmt -parto dn moeda 1l1etnlhca, :d9 
tração não póde sc1· censurada · por ter consorvnrlo -imperio v·ai para . o Rio da Prata. E' . ta.ml)~m ,,, _ 
n níésma ta~n dojuro. · . · · c?ustnuto . que n produccl\9 tlo nssucar nn~ pro- . · " 

de crriissu~ pat·lt poderem conse.r'\.·::tr ns fol'ç.as da mot>do. me_talliéa: do lUa de Janeiro pâl'a aguellns 
suo. cni:ü\ em equiHbrío com a: sua emissão, quando províncias. , . _ . . _ . · _· ~~\, ' · 
a.qnellus comc~no n. diminuir, sii.o dous: re&ular Estns causas que p!~pduzirã" o efreitG,,·que .se 
a cutteirn dos. d~sconios, c el,o-vtn o. taxn do Juro. sentio em Abril do urino pRssado contl,nttí\o dll. 
Quando os bancos sentem . quo o seu. fundo dis· m_esmn sorte, . ao· . mçuos quanto á~ primeil'as._ . 
poniveí começa. a esconr~sc1 q~o ô ~osn1o amen.· So a co.marn qu~r formar mna tdea do. movl-
çado do soffrer grandes ree~ucçoes, nno tom outro ment.o do fundo du;pomvel c1ue tom havidO no 
recurso seuiio elevar um pouco a . taxa dos dcs- bauco do Brnzil, e,u ehamnrei n . sun attonçiio · · 
contos, pol'que assim, d~minuindo a uenmndo..do pa~a os~es dados:-Pelo rélatodo que aptéséD;-
papol, !azol!l ~om ·quo se co~servo. o . ~qitilibrio tou o d1gno vice-pl'esidente do po.nco do Bl'azll 
ontro . a onusstlo e o fundo d!sponJvol. em Junho do anno passado l\. assembléo. ~eral · 
· Oltnl'ei ainda em apoio déslit opinião as pal.a.- . dos seus acciouistas vê·so que o fundo dtspo~ 
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· bro desc'eú o. 5 ; em 10 do. Julho de 1852 tÔfu~ii 

contos e .retirada mensal . do fundo . disponível 
.do banco. . 

. Na presença de um movimento tiio constante 
do fundó disponível, dir-se-ha quo não tem ne-

. ccssidade a administração do .banco de ter muito 
tento em não •reduzir hoje a taxa do juro, fnci- · 
litar os descontos, augmentar a massa de papel 

· circulante, pa_ra . no outro dia ver·s~ em &rand~s 
embaraços nao tendo fundo sufficiente, JIÍ. nao 
digo para metade, mas para o terço da emissão, 
fazendo · assim um grande mal ·ao paiz? · . . •. . -
pouco fli de que ao comniercio interesso. mais 
ter certeza e regularidade em achar descontos, 
do que em ser privado dellcs quando mais ca-. ~ 

a suoir a 6; até ~ de Abril de 1853 o elevou 
outra vez o. 6; do Abril o. 31 do Mo.J.o elevou.- · 

. se a 7; no. lo de Junho a 8 .; no lei de Julho 
até .31 de Agosto a.. 9; em · Setembro desceu. a. 
8; e no fim desse ·mez voltou .a 7, · e. désde · 80 

. . 

B. b~n, senhores, já que toco nesta m~téria, a 
camar~ permittirá quo _cu faça uma con~~deração . 

bar~tos.z e kgo depo!s outra vez cai-os, sem podér O espaço do tempo em quo o juro na praça ·· 
nss1m 1n.zer com sohdez o calculo de suas trans• . do Rio de Jn.nóiro se conservou nos bàncos cn.ra 
ac ões, vivendo em c.ontinua . oscillação. . 5. C1 6 % foi 01\ma ép?ca ordiun_ria ? . . Nü~ so. vodert\ 

· mo lia ouco diss · n · · ' 
hoje 9,19() contos c tantos mil reis, a sua emissão uma. época. cim quo ·pela ·cessnçiio de ~m com~ 

· poderia ser do . triplo, isto é, 27,500:620S530 ; mas .· . uiercio prohibido refi ui o . á. praça uma gtande 
cllo tem de pagar ao governo a_primcira. ~~cs· somma qc capitncs quo esta:vüo empregados nesse 
tação do l,OOO:uoos. a qu_e !3e obrigou pela Ie1 e commol'Clo, c que então auginentnndo a massa. 
pelos estatutos. E1s-aqu1 Já desfalcada a sua dos cnpitacs disponíveis .que não nchavão . ainda. 

. emissão ilm 2,00():0008, 1lca pois um I\ margem do . emprego, nc<;cssttrinmente devião traze1· a · conso.-
3 258:240$530: · ··. · ·· · · · · ·. · · quencin da bai.xn do juro? Mas esse Jacto ·ex-

. 'Ora, á . yista . do .movimento . de retirada do que tra.ordino.rio auf.l teve ltigru.· nos annos do 18;)() a 
h a pouco 1\z IDE!nçüo, . acrcditar·sc-ha q'!-o õ uma 1851 não desãpparcceu? . . .. . 
margem supQr~bun.danteh· o. _q~o só ã. vtst.a . della Note-se · aind(l, s\lnhores, que a c reação do 
deve o banco Julgar-se · abihtl\do desde JÓ. para bnncci do Bl'nzil extincto, · trazendo á praça ·do 
redlizii' a 'taxa · do ··uro rovocar ·novos 'desc · · · ncia· do doas es.tabe- . 
os, e . asstm . ar. oecrun.o.o a uma nova crise? ,lpcimcntos de credito, .que dcvião tlisputal' entre · 

.· Parccc.·tnc que níio; ao CQntmrio, penso que, em si o. prefetenchl; niio . podia deixar âo cxE.'rcer 
lugar de dever . ser censurada a administração do sobro o mercado monetario úma influencia favo-
banco or ter conservado a taxa do 'uro deve · · · · · · · · 
an es ser e ogta o.. . . o illustre depu.t.ado nos _disse . quo- a taxa .do 
Juro pelo banco . era excesstva, <;.tto nao era este 
o juro · da praça, o quo ollc bl!.V'ta regulado entre 
õ a 1 % por · longos annos. · . 
. · Eu chamo a nttenção do . illustte deputado para . 
estas palavras-p_or lt;m_gos annos,~porque me 
parecê · quo elle nao fo1 JUsto na a.ccttsaçao q_ue 
fez ao oanco de ·conservar uma taxa supenor 

· âquella . ·~ ()_tlo a praça estava acostumado. .. 
Produzmn perante .. ;a , camara algumas . mfor

maxões para mostrar que .esta censura não é bem 
eab!da. . .· . · . . . . . . 

.Os dados que nos fornecem os dous . estabele
cimentos. banr.arios que íorão cxtinctos c conver
tidos no actual banco do Brazil me serviráõ para 
e8ta al'gumentaç_ão. . . · . · . , . , 

No anno do 1851 o ·banco. eommerclal conser
vou. o. juro de 1 % desde o 1o do Janeiro ató lG 
de Abril ; desde então até 22 b!Uxou à. 6 X ; e 

. ' . . . · ceu ; 
·. é de 8 de Novembro . até ·o ·fiút ''do anno baixou. · 

ainda a.· .. 6 · % ; c as~im se conservou · até 9 de 
Julho de 1852 ; desde essé dis, ató o fim do anno 
elevou-se a 6 %, e assim ficou'' conservado até 28 
de Abril de 1853. Nessa data.' foi elle .elevado ·· 
a 7; ·e passou em. o Jo de .Tú.nho ·a 8, e no lo de 

.Julho a ~- Em o lo de Setembro . voltou. a 8, 
e no fitn dosse .mflz a 1; 111n 30 de Novembro 
tornou outra. vez a subir a 8; e assim se \JOn
servou até n· e:xtincçãó desse banco. ·· · . 

O 0xtincto bancp do · Brazil, ·em 21 do Agosto 
de .1851, .fixou o Juro em 6 %; o. 8 de Novem-

TOllO 2. 

onde · o. rilaior abunuancia. · do quo . demanda d"' · 
. capitaes a taxo. do juro baixa ne.cosso.riamente. 

O Sn. BARÃO DE M'.AuA di\ um npnrtc. 
o Sn. :tius nECAnVALuo :-Senhor()s, ou desejo 

quo Ufl. cn.sn . so esclareça perfeitamente li. g,ucstiio,. 
.não tenho. interesse nl~um nem. onr com'liater. ao 
nobre deputado, ner11 tao pouco em negar a ver
dade ; .se estou em erro, se os meus calculas não 
são oxactos, ao nobro deputado ft~a o dh'\lito de 
contestar; o n e~~mar~ qull nos,. ouv!> julgara do 
quo parto estt\ n razno; ou procure1 mos[rar que 
a taxa que o nobre deputado bn.via dito se . o. taxa 
regular aa P.'taçtl. não o era; que o. taxa. se conser
-vou-rtnmaxmtaparto do tempo entre 1 aS%. Eu 
mo ttno no nobre deputado no pensu.mento favora
vel ó. bab.:o .. do juro, unir-me-hei tambem com ello 
para sustciltn.r que qunnto mnis bilrato fôt• o juro, 
mais lucrará o coinmercioj maiores e em mais abun
dancia ser.ão as transacções; e que os seus beneli.-

. CIOS s .es cn et· o. a m us rl!l . . m ri o agriCo a. 
Desejo sinceramente que ns cil:cumstancia~ do paiz 

. nos . t.rngão bom depressa a épollo. eni que tues 
desejos possuo realtsnr-se. · ·. . 
Cabe~me o.indo. nqui; senhol'es, nara justiflco.r 

a . admiuistraçno do btmco do Brazif, mostmr que 
· · e~ lo não cruzou os . bruÇ_OS na . presmi~1. . ~e~sa 
dlfl\culdndo e da reducçno de seu funáo dtspo
nivel; que muito . antes quo olla apparocess~, o
banco havia previsto l e proc'?-rndo . todo~ os meios 
do nugmentnr o seu lllndo d1spomvel, Jt\. .enten· 
dendo·s~ com as divo1·sns.rei>.arl.ições P.Or onde se 
o.neoado.o as ronda.s publicas, pedilldo-lhes · o·' 

r!3 
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papel do govo~no e . a monda .m~tallícn. com quo 
essas rem das sa • pagas, o subst1tumdo~ús por notas 
suas, o _jí~ solicit~ndo do go'\'e~·no . .as letras que 
elle podm pa.~siit'. sobte as provmc1ns, entregando 
aqui o dinheiro e recebendo essas letras · para 
r.obi·ar nas provindas aos . prazos ·do ~o. 15 c 10 

Ai~dn mais, imtendc.u-se com os bancos da 
:Oahin. o do Pcmam.buco, o abrio sobre cada um 
del~~sum crod.\to do 500:000$ sômonto pnra l>oder 
(. . " . 

Rio do Janeiro com essas praça:s. Esse serviço 
foi gratuito? Nãô, porqúc o banco rlo H1·azil se 
compromettcu com esses bancos a pagar-lhes o .. 
juro . do que despcndcssem com os seus snqu~Js 
ptH' um tetço il'l.edio da tnxn. do;: seus descontos : 
.e como nem sempre havião letras <lo thesouro 
para rémelter tí.quelles bancos, e os saquos er:'io 
con~tantes em cada. vapor, cllo se vio obrigado 
a pagar n esses baücos os juros contrachdos 
no fim do cada semestre. Como todos sabem, os 
juros naqueUns praças são muito mais elevados 
d uo .no ll.io de Jnnniro e entrclt·mto lie o 
banco rcct!bia n7 c 8% tinha do pagar a 8 o a 9 %, 
.além. do mübate das rc!nessas . · · 

I~ez ainda mais, recebeu . os saques do parti~ 
ulares s6bre essas rovincias nnndo elles n a-

recêriio, posto que em pcqu<'nn esea n.; c por fim; 
senhores, , IJuando. essas prnçaa se . achflriío em 
grandes d!l1lculrlaoc~ por Clrc';lms~anc1:~s locacs e 
mesmo elas uanhas · UQ tmhao adtalltado or 
con n l o )anco tf · ra.1.1 , cs c 01 o nga o o. 
remettct· a it1ipor.tunda do su:\ divida em moeda 
mctnllicn, <ic sm'to que, além do pngnr o jüro~ 
pagou as .dcspezn~ de transporto do our·o do . um 
para outro lugar. · . . . 

Ot'tl., s uh ore;;, quando um cstnhelecimento prestn. 
serviços tão importantes ao commbrdo o á indus
tria, póuo ser ccnsurtul\1, pódc dizer-se com fun
dnmonto quo ell~ l'l'lo auxilia esse,;l dous ranlo~ 

· importantes du. riqueza do pniz? En ct:oio quo 
não. · . · 

Disse o nobrú (leputrrd.o CJUO n snhidn do ouro 
os co rés o tmc nno JUs llCil\' cssn .a. o 

juro: que ns causas entro nbs er;1o) ;nl.trll.s quo 
uno as dt\ li'ro.uça o da Inglntcrril ~ accreacontou 
o nou.-o Jcputa.do quo· o ouro·. não snhià do hn-
pcno, n . . • · s . . . '.t 't 
por nccesstdndo da ,cn·culnçao, o com espeeta.hdndo 
uns épocas do. cclhetta.. 

. Ncstu. parte ainda úU disc.ordo da opinião d•l 
nouro dcpntndo·; pouc.o importa quo nlgun:~ pontos 
dt\ E,u·opa. so dêm crises semolhnnte.s ti. essas qtte 
so clilo ólltl'o nós, como, pm· exemplo, ttr.ontoce 
om Lyon no. tempo dó faterum-so c.s compras do 
sedu. un !tabu. pnt-a ns qun )s se fn4 grande e~
portaçuo do i.no~aes; o. quo ont1·o nós as compra.~ 
se fn~\l\o tlenlro d(\ propio puiz. Tnnto importn. quo 
os ruotn.es sniüo dos cofres do estube\ecimllnto pn.ro. 
serem ompt·og::dos Nll,lt~ot·catlos oxt~,·nos pnra li. 
colhpl'Ll. de OUJotlt03 o:o gHlos péhH mamtfactums 
do paiz, do qnal . 1Hai~ ~m·do tet·iio de sllr oxpor
tndo::::, e vo.ltnr sou oqmvnlont•J om moeda, como 
qué so.i~o pnr~ ouLro . J?Oil~o do proprio palz, 
donde nno . volttlO, O oflmto e o mesmo, 11. fnlta do 
fundo d_i::;pon!vol llcn o:'istintlo, quer dlo S!~ia. J)Rrl\ 
fóro. do 1~upcn~, uer siua p_lll'll. nlgu!na pr~vmc1a do 

· - - _. . t 

seuhm·os,_ nzús btlstnútos pfirn <!_ar o. ~sto ponto 
dlt lllll.h;tno fl dnruza pre<J1so. (·1/(70 "!lOtados), mas 
~ou .nt.J oxplico.utlo como po:;so. 

O bttneo, gunhótes, funccionn 1\·., limito.s quo 
n lei lhe Lt'll<;ou: o sou .PaJ,>ol nüo •. ,,Jo ter ·curso 
s en uo ntt.côt'to o na proym~m do Rto do J~ne~ro, 
o portanto . tendo do onvmi' pu.ru. as provmcms. 
cap~t.ne\; llnl moo?a inotallicn, t~ão o ~ódc ~azet' 
senuo em ouro tmtdo do sou fundo dispomvol: 
pol' isso ·tanto importl\ quo ello saio. da caix:a do ·. 
bmu:u pnrt\ lts pl'Oviucins d'onde tul:o voltil, como . 
pu.ra o Rio du Prata ou pam a Em·opa , o otteito 

6 o mesmo, porque falta o metal néccssario para · 
garanti!-"· o papel em c~rcul9:,ção; n questão nesto 
ponLo \l se o fundo d1spomvel sahe do banco e 
se volta . para élle; eu digo que hão. volta se 
não como ató. o presente, isto é, com grandes sa-
crifl.cios da parte do . banco. · .. . . . 

~ ' . . . 
aOSSC!-lS cofres, para fun od,isponivelem metaes, a . 
quantia do G,583:000a, sendo 1m portados á sua custa, 
sómonte em sob~::ranos ·a U:antia de 4,709:838$532 . . .• 

cunhndo na ·casa da moeda e por elle comprado, 
e de outras acq uisições igualmente onerosas, como · 
a compro. de onças e outros metaes, no que ha 
sempre algttm sacrifício. E' preciso quo se · saiba 
quo o ~anéo para obter o. ouro que os particu
lares levão á casa. da moeda paga á vista o quo 
elles têm do receber dnhi a quinzo · o'tl vinte dias 
ou mais, e isso que parece pouco, vale muito quando 
re.cuhe sobre sommas · avultadas, poi,; que o banco 
perde contra seus accionistu.s o juro dessas quan-
tias que assim adianta e que podem ser imme- · 
iat nte convertidas na mesma moed o 

só mais tarde serão recebidas. 
E' preciso quo se attonda airida a outro sacri

fício que a linnco faz constantemente para im
ortal' metac3 ·da. In \aterra. re ulando o cambi 

por ltlll termo .mo 10. e 27X pol' lS,o dando-se 
o prazo minhno do 3 mczes pata n roulisa.çiio . em 
inetal nos seus coftcs das sommns resultantes 
das l~tras de cambio ue ollo com rn nesta rll a 

o vio q_ue o seu preJutzo nos JUros o cada 
mil libras o de 174S51o M:ultipliqufi·sc esta quantia 
pela i'rnportnncia total dos saques no anno, e ver
so-ha. n ']Uanto .monta o sncrificio que se pódo dizer 
em· pUt'll perda dos accionistas, o só em proveito 
do cominercio, ü. vista . do movimento da. caixa do 
fundo disponível: mas que ó todavia indispen
snvel pnrn. quo so nüo dô o desfnlque.em detri-
mento do pa_pcl circulanto . · · · · · 

Não sol, Sr. presidente, se hn. toda n rtlziio 
pnru. se · sustentar quo . nós nã.o sofft·\lmO:> nada 
com a guerra da Europa ; que os · nossos gene-
ros augmen ruo nno so. em preço .como em .qua.n
tidnde, senhores, OU .não lllO proponho a lançar 
as vistns sobre o que occorro por torlo o nosso 
pniz ; limit.o-mc sómente ao Rio do Jm1eiro. Póde-se 

tz r, seu ore , c m m· m · segurança quo . os 
go netos na praça do Rio ·do Janeiro não têm 
decrescido? Eu creio que a diminuição do pro
du cio do nssucar ó consideravel, o quo esta di
mi nniçiio tcln feito sahir grande parto do ouro 
desta prn~n pRt'tdt· comprnl~o nas províncias do 
norte .. ~ · · 

O Sa. BAttA.o llE M.1 •. u! :-Isso ó de mui.tos annos 
o tern um!\. MUSll excepcional. · 
. O Sa. bxAs DE 0ARVALHo : - Mas supponba-se 

quo o Rio uo Janeiro .tendo de ox_P.ortar 1,000,000 
de nrrob:.ts de assucar .achasse uOO,OOO ~qui, e 
só tivesso de coll\)?rllr uaquullas provincias ou
t tns 500,000) não .tmha. noco~sidado do oxpur~u.r 
tuo gmndo quaut1datlo do out·o para as. provm
cins tlo norte, o seririo as comp1·n~ feiLflf.l aqui 
com .o pnpol do banco, o o fundo d1spomvol não 
diminuiria na n1osma oscnla. . 

Talvez, Sr. presidente, ostojtl enganado, mas 
' . • • I . . 

póa. Supponho quo qttnndo o . Braztl prutendia 
roaliSU.l' a emprozà .do sua printeirn estmda do 
Cerro mandou contra~l\r em .Londres u sua con
stntcção, e a incoí'poraçü:o do mna cotnpnuhia tXtto 
so propttzes~o a fornocllt os fundos necossa.rtos 
pttt·a olla i e, se a · mor110rio. mo. não falha, en
contl·ou obshumlos, nü.scidos das circumstancias 
om quo . a guoi.'ru. tin~a. collocado aqltúlln ·eraça, 
no o~tndo do osc1Uacao · em que se nch1wno os 
capitues om·opêos ; se otitlio a guorra não exis• 
tisse tor-sc·hln feito ó contrato, tol'-sa•hia omit
tido gmnllô htUnm·o de a.cçõcs om Londros, c a. 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 16/01/2015 11:25 - PÃjgina 7 de 16 

SESSlO EM 16 · DE JUNHO DE 1856 179 
. . . 

praça do Rio d~ Jàneiro niio teria carrc~ado co~ . 
ó fundo total .. dessa emprcza. O r~, nu~ patz 
novo . como ó fi oSso, onde . os cap1tacs nao su-. 
perabundiio,_ será._ unia cousa indiffercnte reti
rar-se da. ctrculaçao· uma grande somma de cn- · 
pitaes circulantes para. _serem ~mprega.~os. e_!ll 

----ee~as fixas? · Sem . â1:1v1da que est 
deve ser rtmito sensivel, o pois alguma razão 
eu tonh.o pata acreditat· que, se não diructa, ao · 
menos. mdil:ectu.mente, soffremos com · a. guerra 

Passarei agora a occüpar-me das caixas fi. · 
liaes. . · . . .. · . 
. Já o anno · passado nesta cnsa um illust,rc· de

putado que era s~m duvid~ um de seus ·orna
mentos, e que hoJe está n~ senado, fez algumas 
observações DI) mesmo •scnt1do. em quo fallou o 
nobre deputado pelei Rio Grande do · Sul ; o go
verno no seu relatório do auno . passallo estra
nhou .tambem á ndministr.tÇão do banco · o não 

. haver instituido as caixas tlliacs com maior 
presteza ; c~ ·senhores, o nobre . deputado . repe-
tindo a mesma. censura · · ' · 
banco houvcsHc institu.ido . as suas Cltixns . filiaes · 
com a presteza que convinha · 11ns localidades 
onde jú. cxistiiio bancos; no que não havia in-

.. conveniente al um or certo 1ii: · •· 
p euomcno . d11. retirnd!l. dos ri1ctacs. . 
· Desejo qúc se reflicta ·um pouco sobre esta 
accusação : disse-se quo era fMil, quu niio havia 
inconveniente em se estabclec~::rcm as caixas fi-
tacs .nas provm..:tas on e cx1stiiio bancos ·; sup• 

põe-se qut: a . simples instituição dns cai~ns seria. 
sufficicnte para {lVitnr o ~henomOJ.'IO de que tenho 
fallado . . Chamarei em · prtmeiro lugat· a attenção 
daquelles senhores quo mo honrào dignando-se 
ouvirem-me para esta circúmstancin; O banco 
funcciom:.va havia um anno, tinha empregado 

. todas as •cliligoncias a seu alcnnco para estabe
lecer as caixas filiaes, tinha procuradO coi"t'es-

. ponder-se com os bancos . das duas pt:ovincias 
mais . importantes do norte para o fim do cha- . 
Mal~s a fazer a sua con'Vers:\() em caixas filiaos 

o me mo· nnco, e . nos par o era gum a n. 
sua · l}.dministra~,.\iio por principios muito lúuva-
ve~. · 

Niio basta, senhores, dizci': « Crôom~sc caixas 
taes ~Ul aes e aos pontos. 11 neccssnrio pri~ 

mciro saber como cllas devem ser ereauns: sermo 
ellas meros cscriptorios do banco do Drnzil? Scriu9 

· cst.p.bolacid:ts nas provitlcia:s pará. girarem ou ad
ministrarem por sua cúllta os fundos que o banco 
lhes confiasse? Não, algumtl. co\1sn màis so do.:;c
iava do quo o])tor simples auxiliares do banco do 
Brazil: queria-se ~nanuu· os capitaes circulnn-

. tes no.s .provinc_ills P!lra St\ u9irom aos ·do b{lttco 
do Brazü; .havia p01s necessidade de procumt· 
primeiro . que tudo ca.P,tàr u hencvolencin desses 
estabelecimentos que ;a existião, que tinhiio j1\ 
ramificações, que tinnão credito, e quo tinhi'io o 
pessoal i!ldi.sponivçl. Não digo quo .n~o houvosso 
n!ls provmc1ns mmtas P.essoas linbthtadas pRrn 
du•i(prem os seus re.:~pecttvos bancos, tüo.s cmnpro 
notar que o numero dessRs pessons niio ó n.iuda 
grando entro nós ; tt~lvoz que daqui a alguns nnraos 
tonhnmos grantlc nbttnd(1.nCia do possous tnnis lln
bilitndns. do quo aqllellns %uo se mtcorttrt\ri'Lo no 
eommerew da fundncuo dos . artcos ; 1. s en o· 
mente forçoso ó ct'mfessar quo não hn. essa u.btm
danciP .. 'l'inh~ .Portnnto o banco no?cssidudc de pro- . 
curar o. auxtho uns pessoas prnttcns, dns pessoas 

· conhocidàs, das pessoas acredit.ádns c importantes 
do lugar, dos capitnlistns emfi.m. E · t.inha aindá 
mais outra necessidade, quo era de comnlltar as 
suscEJptibilidados locnes. . . . · . 

Se o banco crensse uma ca1xo. filial om ·'Per
nambuco o na Bo.hin, e mandasse proceder alli as 
diligencias necossm:ins para que ·. essas el~ixas · so 
insta.llnssem sem contar com os estnbelocunentos 
jã existentes, qual seria ú resultado? A luta entro 

tisfeita; su ainda assim, digo, decorreriio I ou B 
· mczes para que as caixas filiaes fossem instala
das, c .comcçns:.em a funccionar nas . duas pro~ 
vincin.s da Bahia o de Pernambuco, como se pótlc 
dizer que nüo hnvin incou\'cnicntc algum, quo érn 
facil que essas caixas fossem immcdiatauicnte 
instalada!?. . . . · · . . .· . 

O Su. DAltÃO DE M.>.u.t:- Ponha a questão llo ter
reno em que a · colloquci, que crn n conversão dos 
bancos em caixns . tllinos. · · . . · 

O Sn. Au(;usTo Dl~ OLIVEIRA :-A loindo · n oJfer-

diçõés; mas o 'lluuco iinhil necessidade do con
sultar a lei, os seus estatutos o os intorosses 
dú ·seus nccionistas pura saber se devia acoitar 
ou .. niio as pt-opostus uos tm·mos em que lho eri'io 
íl.'itns. · · 

o sn. Auuus-ro l)~ OLtVli:ll\A. rlt\ um aparto . 
O Sn~ DrAs DB CAtn-ALuo :-Poruôt..'-mo o uobro 

. doputndo, cu ni'ío venho Wltti impt·ovisnr, flillo . 
com · toda n sogtu•ança; o 'll\0 o Yct•dtulc · é quo 
houve difficuldado pu.rn. so consl'gtth· e.~te l'Ollttl· 
tndo: os hancos di!~ pt•ovincius qttiWiiio quo Mtts 

. fundos fossem constúerndos como nmn llillssn · 
·total, qno · snns .ncçõos niio fossem locnlisndns, 
pnm que pttdessem, qt~nndo lhos pnrece~sú lnllçm• 
sobre o mct·cndo do lhu do Jnnoit•o n uuportnn
cin de todns ns nc~õcs dtis prodilcins; · unl01uleu 
o bnnco do BrnzH quo ot"t\ ostn uma cotuli~~~to 
em quo não dC\'in Mtlcordn.t'. Ot•n, qlttUHlo so 
nprosontüo difliculuudos do umn ordem ttll . vém-sc 
aq 1 .tzm quo o nnco o quo nao qtuz quo ossu. 

. ~~nvotsiio ~e flzo~so . ho. mnis ttl~1~6 ? Niio quiz, 
sun, mas nao qmr. com ns cond1~·oes qtto se lho 
~toda hnpór, o tunto importa qttel'Ot com condi~ 
íii.IOS não nccitaveis como não querer. 

Senhoi'ils, pm·a provm· qllo as difficuldades mate· 
riaós ento stuum[uneute nttendivois, invoncivcis · 
,n~csmo, _basto. que ou n~te ti. cam1~ra qúo ha~ndo a 
dtrectorta do flanco fetto ha 10 mezes a encom
n~ondtt de tunn ch.ap~ pnm notas de !OH que dovião 
otr~tllnr nns pt•ov.l.ncllls, n cn.sn. tl.n. moeda, apezn1' 
do sous bons deseJos de coopernt• com o banco para 
.o fim da iHstnllação ·das cahas filiaes, · só · agora 
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. A passagem do fundos para as outras provin
cias lta do renlisnr-so · c111 moeda metallicâ ou 
por vin . de letrns. Se a l>rnça do Rio .ao . Janeiro 
nccMsitnr do 100, do 200 ou do 1,000:000$ em 
PcrnarnbU:co, não t~th oMtró meio de 1mssar esta 
soinmn. . scniio . o quo eu disse, purquo o commcr
cio Cílh'o cstlis duns praças ó insignificante, por- . 
quo . nmhns recebem directamm~to do cstrnugoil·o 
as nwi'Cndonas qnc têm do nnp01·tar, •J para 
<!llo exportar da mcsmn sorte os seus productos 
ontcnder-se·lta quo o llancú pódo succar indetcr 

• . • . . • t 

. ' . . 
comm~rdo ·o moviincnto diJ fundos M. oscàln em · 
quo csto o recitunlli'. Creio quo ainda o podorú. 

· foz o r .Porque. ó · IHlcos~nrio o~i pdlnoiro lügnr 1 q~o .. ~ . 
correspondente- tL c.sscs sil.quas; o. om segundo 
lugar, quo hnja on1progl? ~a:ra essa cmissiio.: de 
oi.ltt'a sotto o papel . euuthdo voltara . ns catXil.S 
})IUll súl' Lrocatlo : o so cllus o mio pudel'cm roa.· 
lisnr, qno do cnlufnitlndcs ni'io so . sogtiirâõ? 

Aitúln so mo potlürt\ · dizoi.' quo, considctadas 
as letrns do banco como sondo ollo dovedo~', a 
omiss11o pôde sor feitu sobro esses títulos do car
toil·n.: mns porguuto cu, comportntti o inorcallo 
dossns provincins cssn emissão t•opcntina? Pro· 
ciso é OXt\tninn1·. 

Eu estou certo do . quo n uh·ectoria do banco 
niio hn tio potdor Jo vista esta qüostuo. Não sei 
o quo c lia ft\l'ti, . po~·qno ti preciso quo ot\ tlcclm·o 
nesla ~~ttsn quo o lugtn• quo occt1po naqueUo os· 
til.belccimcnto ó o ·do mtn'tl executor <lns ordens 
da dil'ectul'in, o n.quillo quo digo aqui ó unica· 
monto o rosllHndo do men pensamento ; fa.llo 
como roprosolttnnto do. puiz. ·,.-- \. . ., 
certo. pelo conhecimento <1ue tunho do zelo o in
t er.osso quo os seus illustros~ i.núm~ros têm pelo 
ptuz1 do . quo olles procumráo a1.llldu• n estas no
cossHhl.dos constantos do commorcio, fazendo im-

. portar diroctamonto pura essas cnixus :filiaes, n~ 
occu.sifío em quo pouco mais · ou monos ha maior 
domn1u.la &lo cnpitaos circulantes pura ns neces~ 
sidntl(ijl do morcntlo, uma somrna aproximada. à 
essas necosshlndos para fn~el' t'aco ó. omissiio 
excedonte do .fundo disponivel, })Orquc, na fórnHl 
dos estatutos, . tanto do banco . como das cnixas 
ftlinos, so pódo fnzet· emissão superiot á.quolle 
fundo, comtnuto <1ue fiquo olla garnutida por moeda 

corrente ou barras de ouro nas caixas dos. tes· · 
poctivos cstabolechncntos, e assim pOderá o banco 
satisfazer ás nec.cssidades do mercado·; ou por 
meio do augmento de emissão nas caixas, ou por 
qualquer outrà combinação; que agora não ·me 
occorro o banco oderá rov'de i · ·· 

Mas, senhores, o que eu quero que se fixe .bem, 
ó esta idóa,- quo a simples creação das caixas 
filiaes não . hasta, para fazer cessar essa retirada 
do fundo dis otavel do banco. . · 

cn ercs, accusou"se atnda, ni'ió só nesta casa, 
como tambom na outra camara, a administração 
do banco porguc ellà não prestava os. attx.ilios 
que se en.tcnde qua o banco deve prestar á in:. 
dustrin, e faHou-se em privilegiados. Accusou-so 
tambcm o . expediente · de nimiamente demorado, 
da exigoncia de formalidades suporfluas no ser
viço da parto dus pessoas quo recorrem ao banco. 

O Sn. BARÃO ns MAu! :-Não fui cu. 
O Sn. DrAS .nE OARvAUio:.;.;_Não mo refiro ao. 

illustro de rit~do , estou certo de que o illus· 
. . ' sua prahcn., nunca. faria unia · nccusação 

ordem~ · . 
O Sn. BARÃO DE MAuÃ :-Pelo contrário ·f a 

jus iça no banco. 
· . O Sn. DtAS D& CARVALHO:- Eu 1iiio qu~ro sup
pôr .q~lC haJ.a intencão de env,encnar os_ netos da . . . 
um debato sobro ostns qucstoos, porque eUas 
são novas no paiz, o é bol!l quo nós as 
esclareçamos. O 6nnco do Brazll nao é um es
tabelecimento puramentQ particular: . ó formado 
com' capitaes ,Particulares, ó verdade, mas não 
so .Pódo prcscmdir da fiscalisaçiio .do corpo legis
lativo . e do governo a seu respe1to,. porque hoje 
a fortuna publica está ligada nello com a fortuna 
particular. Desde quo nõs obrigamos áS estações 
publicas a . receber o l?e.pel daquolle ban~o. e por 
cons~qucnc1a neces~ana o fizemos admtttir nas · 

· ucccssi~ado do examinal'· se o :estabelecimento õ 
ndminisb'tulo convenientemente. Ora, presCindindo 
d~s habil_itaçõcs dos ciuadãos ,quo o dirigem, o 

belecitnonto, niio podemos dispensar-nos do exami
nar so aquillo que se · ~iz contra olle, Sé as 
nccusaçõcs qno so .lho fazon1, n.ssentíío vu nito 
em uma. llaso solida\ ptilteipahnento quando teos 
accusn.ções siio traZidas ó. tribuna. · 

·Dizia ou, senhores, ·que ó uma injustiça so 
alguom pretendo (a.zer acreditar quo ha pessoas 
que . por qualquer motivo são 12.rofcridas nos des
contos feitos pola ndministraçao do banco. Mas 
so cnlendenl ~ue siio privilegiados. os tnpitulis
tns, os bnuquonos, estno em mamfesto engnno, 
o·u di'ío ã . páliWt'a privilegiados. o me~mo sentido 
ono lhó dt\ o commum · <fos h01nens, como syno
nymo da f~ vor não devido,. o privilegi~ que re
sultn da r!qUPZn., do credJto, da posu~no social 
dos capitalistas uiuguorn pódo desLI'Uil-o. . 

Em toda a parte do mundo ondo ha bancos 
os cnpitn.listn~ o os banqueiros são ós que .. dis
poom em mmol' oscnla dos cnpitues que existem . . s . l . ~ ... . 
!sto ; a primeira o que nenhum particular pôde 
1r ao· bnnco fazer o desconto dü sons titulos só 
com a sua firnul; olles nccéssiti'i.o de outrn. firma, 
pelo mo,nos, pnra . c!?nseg?irom àquolla vantagem 
do crolhto bane:, I. ; 1sto e, o hmMrn do commer
cio ou da. indtt.stl'in quo precisa do co.pitaes para 
continuar o giro do seus · negocias t~m. necessi
dade dé recorror aos capitalistas, aos homons que 
nogocião ·em dinheiro; ·. . 

Estos · pois, senhores1 l1uo do ser sompl'e os pl·i
Vilêgindos dos grandes o pequenos estaoelecimen
tos .bnncurios, porque o papbl do commorcio é 
da industria não entra nuquelles grandes cannes 
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sem· .que passe primeiro por estas ramifi~ações. 
E' sem duvida, ou não estar bem informado do 
que se . passa· no nosso· paiz, 6u.. . Não cstabec 
lecerei o dilemma; . . direi só quo é não cst;1r bem 

· ao facto da maneira . por ,que os ncNocios sõ:o 
diri idos no banco .do · Braztl o fazer~ h e Mme-
lbante accusação. 

Senhores, é sabido na. ptãça do Rio de_Janoiro 
que a. administração d? banco não . recusa. dcs- . 
contar letra al uma_, ali1da mesmo por ma1s p.()" 
qucna que SOJa a quan ta que e a represen e, 
uma vez .que· Mteja sttfficientemente garantida: 
·aui · não se e~colhem pessoa.s, quer-se unicamente 
credito; exigé-sc·. a garantia das firmas. . 

O homem ·de commercio ou de industria que 
acba outro homem de oommercio igualmente lia- . 
bilitado que assigne ... uma letra sua, e le-.·a. está · 
letra. ao baJlco p6do tor a certeza de que clla 

·será dcscontàda éom facilidade; dentro dos limi
tes que a prudencia e a boa direcção aconselhar. 

A questiio pois redu7.-se a que essas firmas 
se a i·esontão se'iio consideradas com cre-

ito snfficicntc para garantir o quo.ntnm o es-. 
conto. Nesta parte. s~nborcs, em lugar do estarmos 
peior do que os bancos euroJ)êos, estamos . em 

Ih res circumstancins · nos bancos dn Fran a 
e Inglaterra não se nzom cscon os sem que 
haja tres. fitmas1 .e,ainda ü<!,s treditos gnrantiqos 
por fundos pu_ bhcos ou .acr,;ocs d. o · cmpr. csns m
dustriaes acreditadas se cxi em duas firmas, no 
pRsso que en ro n s. para as. ransncçocs cotll
:mcrciacs deste gencro so a.1mttto uma só firma. 

Parece-me portanto q\ié . a vista do que .tenho 
dito a cnn\ara ao convoncerê. do quo . naquclle 
estabelecimento o . favor ó igual pata todos, o a 
tôdos se fnz justiça. · 

Quanto á . outra accuso.çiio~ . na. qual tambcm 
alguma parto me · pod~ria _!ocar, c~ de,·o ~izer 
que no banco do Braztl nao . so cxtgem mawros 
fomtslidados do q,uo se exigem em outros esta~ · 
bolech:nontos do tgÜ.al natureza~ o quo alli se 
· i " o a no dão o nome do l'e uorimentos 
não· ó mms · o quo uma propo~ a qua se Imo 
pôde pr13scintlir par~ a rcgulartdndo das trans~ 
acçõos, para a momorin do que se faz diaria
n onto o uo sorvo do documento, t\s o cra~õos 
rcali,;;ndas~ ·. 

Nito ô possivcl deixar de ha,•er, entre. as muitas 
possons qu~ . recorrem ao banco do Jlraztl, alguma 
quo se quc1~0 do tal ou qual demora na e:<pe· 
diçi\o do · sous negocios : m~s _se essas possl)fl:S 
cstiYc!isom coUocndas na po\nçno quo úccupo nlh, 
nito f,trli\o mais do · que . eu faço. Muitas vc~es · 
ncoumuln-so muito trabalho; de aorto que umu 
pessoa quo suppõo ser o primeiro nu. ordem da 
aprosont.nçuo de sua proposta, pas~u. ~a s~r o ,5o 
ou o 7o, porqu.o lhe falta uma cond1~,ao ossuuc1i\l 
para tL runlisa.ç.õo do sou .n~gqcio : ~mtt•o qno 
àpl'óscltta. un1a p1·oposta tmu hm1tndn Ignora quo 
antoil delles cxiRtom outras de grande nlcnrtcc, cujo 
exilmo não põdo deixar do sóJ.· démomdo, e entiio 
lho paroco que ha grande. demora üo expediente 
porque. so lembra sómonte de si. o que ou posso 
certificar l't. ca.ll\nt·a. é quu exista da minha. po.l'le 
e da de todos. os empregttdos do banco o maior 
desojo de s ervit ao publico com toda n. ptcstoza 
e pon . c , 
as fo1·çns · do cada um o com a sua cupncidnde. 

Eu desojo.vo. dizer agora alguma couso. o. res
peito do objocto principal que nos occupn, mns 
-vejo qtHl 'V •. Ex..,, Sr. pros.tdonte, ~· qum· quo. ou 
concltm 0 mou d1scur so : smto nn.o podor dtzor .. 
muito em. poucas pllln~ro.s, s~o um p ou?o ~ill'uso 
(t1-t'io apotados), e por IsSo .n_ ao prosegmtqt, mas 
aut.os . tio sentar-mo peço hcençn pa ra dtzer nl
gumo.s palavras. ·. · 

Sr. presidente, pretendo tlat· o mou voto i\o 
'Projecto quo s·e di~cuto o~ algumno dns emendas 
npresontaaas, o nt\O faret considetaçõos a r.Js-

peito da maior parto dellas porque vejo que a 
camnrn quer que ett. acabe (nãó apo·lados), porém 

· umn lw .. sobro a. qunl np:~_posso dispens __ ar-me de 
pronuncmr a mmna. opmtao. . . 
. . Uni riobre deputado pela província do Coará 
off~receu .umo. emenda, · uo não sei se está em 
1scussao, a qu 1 c a as ocmçoes em 

eommandita sobre . g<meroa de. primeira necesei-
dado... · · · 

di - . 
cu;;são. 

O Sn. DIAs DE CAnvALllO: -Declaro que -votarei 
por elln. Sou o prim~iró a dar o meu voto a favor 
das medidas quê concorrão pata desenvolver o 
espírito de associação no nosso pniz, mas en
tendo qui) é preciso, no aul\ilio . que devemos dal' 
a esse doscnvolviincnto, tE:r em Yisbt considera
ções d~ outra. ordem, n1io monos . importantes. 
Até agora esses cónvenios que têm stdo feitos 
no. Rio de Janeiro sobre· diversos· productos. da 
il\du~tx:ia t~m encontrado OI>posiçi'io c -r.1l?rov~çiio 

n. que se instituiio taos . sociedades para co;nmer
ciat•om sobro . gener'>s de primoira nnv..lssidatle? 
Su taes associações se organisiio para esse fim, 

' . ' . . ti I . -

nos? Quanfio esses generos si'ío trazidos de J.>Ontos 
certos, em · qu:1ntidn.des inferiores ás nccesstdades 
do .consumo, · ci>nceutt·ar om poucas .mãos, o essas 
fortes pela reuniu~> de cnpitaes, ó dar azas . ao 
mono_polio, ó augmcntar o gravam:l dn popula~ 
çiio. Niio posso entrar em long\) dcsenvolvintonto 
n. este respeito, porque ha muito quo :Passou a 
hora destinada para. esto debato. . . · 

Actunlmcutc o espírito do emprozas entro nós 
não carece de ser excitado, elle está supor-l,}xciw 
tado; c pnra prova do quo digo basV\o os factos 
)nssn.dos ha ouc..:.s dias. Do.tts nro' cctos do . 

· ancos que nlgnns cidadãos so propuzêrão a. m~ 
corpornr nesta. prnça, no mesmo dw. em quo as 
suas ncçõ~s foriio lo,·adas ao · meréado oncon tta• 
rào t !tO l'Om to acolhimento uc foriio iiüme-
dtatnmcnto t.o ns .orna as ~ ogo . epots· se 
vond~t'i'\o com ngio, ant~s l'llosmo do saber-se so 
o governo approvn.ria tnes omprozas I . E' verdade 
quo estes · factos niio denotilo tanto · o desenvol- · 
vimonto do ospirito . do emprezas, como uma 
grnndo fomo o scdo do jogo. (Apoiados ) . Desdo 
quo ns ncçõüs do qualquer coml)anhia J1romottam. 
lucro, hümodiatamonto sdo millmrcs o proton
drintes a qu~rel-as; mas · desde q~1e . . tên\ do ser 
emprügo.dos os fundos das companhias em om
prozas 1lxas . de maior demora )la sua ronlisr~çiio, 
o ardor do~apparcce. Eis-nbi e.stti um:n. cmprezn 
quo ou considero muito segura, o de utn futuro 
brilhante, a quo está ·· n cargo da companhia 
Uni•to o Industl'ia; e entretanto como se achiio 

· no tncr cndo as süns uc~ões? com um . terço de 
robnto! I 

(!la wn apa1•te). 
O morcllimonto é sómonto pa1·a 

' . ' . 

~~qncllns que nptosei'l.tii.~ utilit ndo t·omota, \1ão ~a1·a 
aquellas qu!l domandHo o empt•ogo ~·' capttaes. 
fix~)S por mntor numero de mmos. (Apou~dos. ) 

Ut1il\ só_ om~rcsa, s enhores, dov~t'Ia hoJe mot•ecor 
!t protocçao chroctu. do governo : e aquelltt que se 
pt•opuze;;se a f 01' tnat' bancGs que dôm auxilio) dire
cto 1\ i\ó'l'ioultut'a (mu.itos apoiadtJs;, que lhes pt'o
potciotlém n barutezn do jut:o, com a J:'>l'Olonga
çiio dos prnzos parn rentisaçiio <los cn.pitaes, som o· 
quo ella niio póae prosporar. _!>m·n essas t)mptesa.s 
ó quo ou chamo toda n attonQuo do governo. · 

(Otwem·sc alguns apartes). 
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Tenho cotlcluido, Sr, presidente, peço á camara 

que me desculpe de haver-lhe por tanto tempo 
tomado a attençüo. 

VozEs:- Muito bem, muito bem. 
Alguns Srs. deputados pedem a palavra. 
O SR. PRESIDENTE: - A discussão fica adiada 

pela hora. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM: DO DIA 

FIXAÇÃO DAS FORÇAS DE TERRA 

Continua em segunda discussão a proposta do 
governo fixando as forças de terra para o anuo 
:financeiro de 1857 a 1838. 

Trata-se ainda elo art. 1 o. 

O SR. PRESIDENTE:- O Sr. deputado Horta pedio 
na ultima sessão o encerramento da discussão 
do art. lo do proj ecto de fixaç:io de forças ele t'crra. 
Vou consultar a casa. 

Julga-se a materia discutida, e posto a votos 
o art. 1° e seus paragraphos , é a.pprovaclo . 

Entra em discussão o art. 2o , assim concebido: 
(( Art. 2.0 As forÇas fixalas no artigo antece

dente serão completadas por engajamento volun
tario; e, na insufiiciencia deste meio, pelo recruta
mento, nos termos das disposições vigentes . 

(( Os indivíduos que assentarem praça volunta
riamente serviráõ por seis annos, e os que fôrem 
recrutados por nove annos. 

(( Os voluntarios, além da gratificação diaria 
igual ao soldo inteiro, ou ao meio soldo de pri
meira praça, emquanto fôrern pra~as de pret, con
forme tiverem ou não servido no exercito o tumpo 
marcado na lei, perccbJráõ , como premio ele enga
jamento, uma gmtificação que não exceda a ,lOUfl; 
e quando concluírem s~u tempo ele serviço e fôrem 
escusos, terão uma data de terra de 22,500 braças 
quadradas. 

<( A 9-uantia que exime o recrutamento de serviço 
continua a ser a de tiOU8. 

<< O contingente necessario para completar as 
ditas forças será distribuiclo, em circumstancias 
o~diJ?arias, pelo município da côrte e pelas pro
vrnmas. 

O Sr. Ribeiro de A n dra cla declara que, 
tomando a palavra, não ·tem em vista combater 
o artigo em discussão, mas unicamente diriair a 
S. Ex. o Sr. ministro da guerra alo-umas obs~rva
ções ácerca do tempo de serviço" dos engajados 
e dos recrutados para o ex ercito. 

O !'r,tlgo ~m discussão estipula quo os engajados 
servuao sms annos, e os recrutados nove· mas 
como já se tem dito po_r vezes na camara, ha praça~ 
que devendo Sc)rVIr somente pelo tempo <los seus 
contractos, servem ha doze e mesmo ha dezoito 
annos I! Esta falta de cumprimento dos corttra
ctos por parte do governo trará necessariamente 
em resu~tado a. difiiculdade dos engajamentos de 
voluntanos, . pms sendo mais facil achar pessoas 
que se sacnfiquem a servir no exercito duran te 
seis annos, qua~~o têm a certeza de que ao fim 
desse prazo t:rao .as suas baixas, ninguem por 
c~rto de _boa vontade se Bujeitará ao onus do ser
VIÇO militar, pesado como elle é entre nós, por. 
espaço_ de doze e mais annos, quando sô se contracta 
por se1s an nos. 

A lei tem sido até hoje urna perfeita illusão 
porque o governo obriga a servir, quer . os engaja~ 
dos, ~uer os recrutados, o tempo que lhe parece, 
e este fact~ concorre para essa ne~ação e mesmo 
repugnanc1a do povo para o serVIÇO das armas 
e por consequencia para a difficuldade do preen: 
c!Hmento da força decretada, Se as cousas têm de 
contmuar no mesmo estado, então melhor é riscar 

o artigo que se refere ao tempo do serviço, e dizer 
antus que os engajados, como os recrutados, servi
ráõ o tampo que o governo julgar conveniente. 

Reconhece que o paiz não pócle passar sem força 
militar, o quo até agora tem havido clifficuldade em 
preencher a decretada, mas entende que o melhor 
meio de obviar a esse inconveniente é cumprir 
o gover110 as disposições da lei, tornando effectivas 
as obrigações que contrahe. 

Não havendo mais quem peça a palavra, dá-se 
o art. 2° por discutido, e posto a votos é appro
vado . 

Entrão depois em discussão, cada um por sua 
vez, e sem debate são approvados, os segnintes 
arts. 3° c 4o. 

(( Art. 3." O governo· fica autorisado para desta
car até 4,000 praças da guarda nacional em cir
cumstaacias extraorclinarias . 

« Art. 4.° Fica derogaclo o art. 8• da lei n. 648 de 
18 ele Agosto ele 1852, sómente no que diz respeito a 
mandar augmentar da quarta parte, tanto para 
reforma como para accesso, nos t ermos do art . 4o 
clit lei n. 5tl3 cfe G ele Setembro do 18;-,Q, o tempo 
que os officiacs do exercito servirem nas províncias 
de Mato-Grosso e do Amazonas. ,, 

L ê-.;e, apoia-se e entra em discussão o artigo 
addi t ivo: 

(( Fica o governo autorisado: 
« 1. 0 A extinguir as juntas de justiça militar 

com excopção da estabelecida pela Li de S de Se
tembro de 11::151. 

(( 2. o A reformar os regulamentos dos arsenaes 
de grwrra, da contadoria geral da guerra e ela paga
dor ia das tropas. 

(< 3. 0 A reformar o regulamento da escola de 
applicação, do curso de cavallaria e infantaria do 
Rio Grande do Sul, os QS tatu tos da escola militar 
e lla escola de marinha. 

(< 4. 0 A ampliar o quadro do corpo de engenhei
ros, conforme as necessidades do serviço . 

(( 5.~ ~ organisar difinitivamente o corpo de 
guarm~ao creado pr?Yisonamonte, pelo decreto 
n. 1,71ll de lZ de Janeiro de lti36, na província do 
Amazonas. 

(( ().o A elevar a -.Wo pessoal do quadro da repar
tiç :'io ecclosiastica da guerra. 

<( 7.o A reformar a tabella de 28 de Março de 
182::i, na parte r ela ti va ás gratificações de conunan
do e de exercício. 

« 8.0 A reformar o regulamento do corpo de 
sa nele do exerci to. 

(< 9.o A snpprimir ~ commissão encarregada dos 
trabalhos preparatonos das promoções, e o com
n!anclo elas armas da cô~·te, creando, o lugar de 
aJudante-general do exercito em sua substituição. 

~(_Paço d!t ~Rmara doB deputados, G de Junho de 
1So6. - Pe1·ewa ela S-ilva.-};[. P. ele Salles. JJ 

o SI·. zacharias:- Sr. pr>Jsiclente o nobre 
marquez que dirige ll: repartição da guerra' recebeu 
uma prova da adh~sao que lhe pre>to no modo fran
co e sem rostncçoes com que subscrevi a proposta 
elas forças ele terra, e no voto que como a ct~maravio, 
acabet de dar aos diversos artigos da mesma 
proposta. Agora tambem é justo que use do direito 
de exame, e procure com independencia não de
mov_er a camam do proposito em que por' ventma 
e:;teJ3; de _prestar o seu apoio e voto as differentes 
autonsaçoes de qn_:l trata o arti~:~o additivo que se 
acha em cliSCl.~ssao, mas explicar-me perante a 
camara e o pa1z, afim de justificar a recusa de 
mm_ha asstgnatnra e do meu voto a essas autori
saçoes. 

tienhores, o artigo additivo autorisa um sem 
numero de reformas; eu não individuarei cada 
uma dollas, porque a camara acaba de ouvir a 
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l'~spectiv~ leitura .. Não im,P~gnarei as autorisa-. 

.. ço_e_s,:;p,edtdas . pelo, nobre ~~m;;tro. dn. guerra pela 
mane1~a_pot'. quo 1!npugne1 o' a.rttgo_ . additivo ?a 
repnrtiçno da marmha; que foi ol>Jecto de dü;
oussão na casa ha poucos dias; cnti"iú dizia eu . · - . . . 

ito, é~airida estou firme nesta. convicção, por
que nao .. s6. a camat:a delegava, .sem o poder 
fazer, o dtrClto de legtslar, mas muito particu-. . . . .. .. 

. -
cional, .m~ orisando a reforma de artigos de guerra 
e pernnttmdo sua execução ante.:; da appl'ovaçiio 
do . corpo legislativo. · .· · . . · 

· Quiz-se· confundir uma cousa eom outra, quiz-. 
sa confundir algumas autorisações, dadas pelo 
corpo. legislativo, em que. ha apenas . um desvio 
do verdadeiro caminho que .devem trilhar as cn
maras com essa . autorisaçno, que implicava, de 
mais a mais, . offcnsa da ~arantia constitucional, 
que ninguem seja sentenciado sem lei antetior 
que qualifique o delicto, garantia escripta na con
stitui tlo ue deve ser re~ 1eitnda em uanto a 
mesma constitUlçao não per er o a a sua força·: 
Longo de ter de estran4ar ao. honrado ministro 
da guerra attcntado S!)meJhantc, o seu . proceder 
nessa · arte õ tão diverso uo eu devo render-

e um clog•o, porque o no re muus ro, com
quanto reconheça que a penalidadt.l no exercito 
é . cxt_remamonto rigorosa,, .e suppo~to confessasse 
no d1scut•so l\a 0ucos dm.s profertdo na ctlmnra, 
que o seu coraçao se pungo com u pra -1ca os 
castigos adaptados, .é de àpiQiiio, exposta no seu 
relatorio, c enunciada nesse discurso, do que· não 
convém por ora tratar de:>sa materia, visto como, 
no entender de S." Ex. a base. principal da or
ganisnçiio do . exercito J uma. lei de recrutamento, 
o só depois desta lei feita é qtte deve-se alterar 
a lt>gislaçiio p<Jnal, sendo certo, na . opinilio de 
S. Ex.; que,. conforme o pessoal quo produzir a 
lei do recmtnmcnto; assim devo sor a pümdi-. 
dado quo se lhe tom de npplicar mais ou monos 
sevéra. 

::; 

mesmos de eitos. e talvez em maior grao que no 
exercito, e comtudo pedio-sc autorisaçiio pal'a 
reforma dll . lCt>ÍS}açiio. p~n.al UQ. Ql'i.na~n. de tltna 
fór!na éxcepc10nal, sohc1tou-se a reforma dos 
artigos de guerra o sua immediata exocu;;ão, sem 
que uma. pn!av1·a . ao monos sli. dissesse t\ct:>rca 
da J?.ecessiundo de alturarenN;e ·· as uisposic;ões 
rolattvas no recrutamento .. Nuo posso pois doixnr 
do rondor ao nobre miuistro dn gu•H·rn os mous 
sinéotos louvores· nesta parte. 

P,r outt'o lado, porém, rclovnrá qt1c lho faça. . . 
uma censura. Se na opinião do S. Ex a bnsc d!l 
organisaçlto do cxorcil.t' é unut. lei do recruta
mento, porque nàô }}rocm·a dotar o pniz con\ nma 
instituiçtio do tal orâem 'l.. • . · 

O Sn. Mu~xs>rno DA GuEnnA:--A inlcinti vil. é da 
camara. 

O SR. ZMnAmAs: -Diz o honrnclo ministro M 
• • • I .- • . • • ~. 

cintiva da Üli o r~crutament{) ás · can{nras; o quo 
por isso no corp() legislativo cabo dotrn· o paiz 
de .tal institüição . Ra engano mtmifest.o no . que 
diz o nobre ministro. l>rnnoirnmente ni'ío é dn 
iniciativa das camarns a mataria do reemta· 
monto, mns da iniciativa. da. · camara d os do pu· 
tados sómente. Dcpois1 por sct· da inicintivadesta 
camarn o rocrutamonto, nõ:o floa inhibido o .mi· 
nisterio do . exot·cer o sou direito do proposiçi'io, 

. apresentando uma. proposta . sobro a· materlo., 
nem era possivol . quo o legislador quo na Cl)ll 
stituiçiio fran9.ueou lal'gamonto no llOdor . execu:
ttvo a propmnção llUe lho toca nn fol·ma.çiio das 

leis, lho recusasse um tal dircitó na lei do re
crutamento, que é umo especialidade qtio o go- · 
ver~o. melhor do ~ue 11inguem póde conhecef' 
a:uxihado pela· pratu'la a éxpcriencia dos nego: 
ClOS. . · . 

E~·tretanto o nobre ministro atdu as mãos com 
uma int~lligenci~ da constituição quo me pareco 
m~l. cn~Ida~ e ihZ·li?S : (( Dota! o paiz com essa 
le1 t'ldispensavel; .v~sto q~e eu, não posso ~ratar 

.della. )) O nobr~ m1mstro, mvocando a cxperwncia. 
qt~e t<lm, scrvmdo-se dos dados que possuQ co
lluuos na longa prnticn da vida militar, -e~tnya 
uo, caso do fo~mul iu· uma pt'O}Josta que se con· 
vertesse em lei, depois ele · passar pelo cadinho 
e pelos tramites do est.:rlo. · · 

O Sn. Mü~ISTUO DÀ:GUERRA : -Na casa já existe 
m ra a o a es e respe1 o. 

O Sn. ZAcHAHIAs:- Loço so é pnrqtv1 er.isto 
u~ . tt·11b~lho a este res etto, e ten~ havi~o des-

·· t,;Les t'éfot·mns,; tt\lve~ S. Ex~ nii.o cstiv(I.::;So habi
h tado n dann o prompta o . exactamente. porque 
tendo-so do montar importtlt'ltes rel-!artir.õos, tondo
s~ do. crcar n.ovas ontidndes militares', com() um 
llJttuant•l·genoral; etc.! otr.., .I?Jlllllo ueco3Sario gas
tnr ~otn tollns . essas mnovaçoes. t!. ~x., quo não 
tem Já pt·omp~o o trabalho d~ reforma, nem fixou 
em sou ospH'ltO as. toGrgnmsaçocs que {)rojecta 
em todos . os seus o. lamentos o . prollOl'ções, .. não 
n. os póUo dizm· a qnant.o montara t\ dcspeza pro-
vuvol. . · · · 

O certo porém ti qtto éSsa despczn devo ~er 
avulti!-da, é · pe1·gtmto uu ; estamo~ om quadra 
propru1. para . tentar tt1~S refol'l\ms ? PareccHno 

·que Iüío, porquo . a camnrn snbo qt\e o thesottro 
pt•evô um dcsoqmlibro. entre a receita 13 dospeza 
ilo ost.nuo, n. cnmnrn. snbe qtw o governo falln 
do rostabelemm.ento de cert(ls impostos o do au
gmnnt.) do outt·os, em conseqneucia das circum
stnncins oxco cionaes ern uo nos nel nn os 
diminuição de cet·tos. intpostos confot•zrio a tarifa 
quo tom do pôr-se om oxocu~iio. ·. · 

Ora, qno.ndo ó tmn-av•' ' \:ttnl\ dosharmonia entre . 
a l'?éoitn . o dospo!-n ~o e stado_, s~rt\ opportuno 
}H!dn· no cot·po logtsl~ttvo nutor1snçao para tantas 
rofot·nms? 

Scnhorus, em vel'dndo a i; cit·cumstancins do im.
pcrio · s.ão ()JC.copçio naes : a . ngtiott ltul'a prip.oi pal 
mdustt'ta do pa1Z1 cstó. all10açadn do êmmente 
ruilla em consequoncia dos ostt•agos ·do cholera 
(apoiados), qtte . levá.t•U:o o paiz a um estado V'ér-
dndoiram ente . deplomvut (apoiados), do maneira 
quo, ou lm do sucoumbir a fnvoura, ou part1 sahh.-
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do estado em qttc so acha lui mister uin esforço 
heroieo. Que esforç.o supremo será este, senhores 'l 

Ohonfado m~nistr6 do .. im.Pe~io no seu ro.latosio 
diz: 11 E' um Impulso fortisstmo ú eolomsuçno, 
imptilso que não so pódo do.r sem o dispéÍHlio 
d~ muit~s. centenas de contos do l'éis (apoiaclos),n 

. I · t • 

entenuordcs 1.:_ Nem; no. menos, ~;diz_ quo n re
ÍI)I'mo. venha de_pois tis camaras Ptlra ser sujeita 
ú sua npprovaçao I · · · . · ·· . 

Acho <1uc muito mais normól era proceder-se 
agot·a do. mesmo modo. Pois àS càmatas ficaráõ . 
com n conscienc_ia tranquilln, dizendo ~o governo : 
,...... H.cformai a ·escola militar .é a acadcrnia de 
marinha·"'_ ~óm,o • .v<?s np1·ouver,- sem marcat~lhc, 
scquc1·; us.-.pl'lQPlp10s thrcctores quo o devem guiar 
nesta rúfurma_7- Entendo que tal nutorisnçiio não 

· te'tn cabimento. Não digo q~J isto seja razão bâs-
, ·- . 

durn, não: cti e:;tou aquJ .justificando um voto 
o·.n~o perst~ading.o os ~eus collegas; o. honrado 
numstro,,QrCHl que tal é ·min~ intenção. .. · "- ' '·.· . ... :.. " • .. ~ . •"' 

•.ünis.tN dâ ~uerra, h'n nlgutpa.s cuja uUiidado 
nao mo parece facil de demonstrn'f~se : refiro~me 
neste t~omento :\ S:-tPijfess~o da commisslio de 

so. ~om~arn o goYt'rno do cstad?. uo chefu <!o fn- • · · • • · · 
tmbn, n quo os cl1Cfes ele fll.mlllll sustontno os O ::Jn. :i.\hNISTno DA. GuERR.\. :~Não .ó isto eco-
filhos; inns o governo que é o p~i do estado, yus- no mico ? · _ :. . ' · . '-·_. ·. 
tentado pel?s ~lhos; ó só a ihfloronça IJU.o ex~sto. _ O .sn. ZAcnAnrAs :-Eu ~gor!l- ~o tr~to do ee.o-

Da not~4a dtfferen~n rost1lta quo mn1.or t~ovo . nom1n9 . ~ sim da c~nv~nu)l'lCJa. S. Ex. -·~ quer n. 
ser a ~oh~ttudo do governo ~nl zelar. dmhcm>s ~ ;~sup.pre~sao da eomtmssao . de pt·omorõe~: ,entre
quo . nao su.o s~us, o que ll}J: s~o rorncctdos pelos, . . ,tRnto 8. Ex .. mesmo começou o sou Nlatorió:~a-
partlculnrcs, nuo sem sa_cr1fiClOS• 4.• . · .. · ., • gando um tt'lhuto .da louvor a esta commissu.o 

Senhores, dirll. o honrado !nitÍistro da guorra quan~o diz quo olla se ha con1portado por· .taÍ 
quo n dospeza (lUe eUe. pede nii() scn\ excessiva? manqirn no cttmP,rim~nto dos . ~cus dovor2s, que 

· • A :,..,..E do 
5

:000 
000 

dep_m~ quo fn~~1o~a · tom-so f01to promoçoos som 

anno~ _ . 
o Sn. z.\CJtARlSAS :.:-Só'! E' impossível . . 

·O Sn. MINISTHO DA. Gucnr~A :--,.T~.mho aqui 11 
a c. a so o no ro opu l\ o a quer ver; 

O Sil. ZAcuA.nrAs :~St'mhoros, algtms ministros 
estilo aut.ol'isndos a Cnl!!cr n!i reformas ·das suas 
secretnrias, o levar n cffcilo ccl'tos tüclhoramentos, 
e todayi(l. declini\o, do. uznr desta fuculdnde, di., 
zéndo ao :em·po legtsluh-vo nos SCllS rclntol'ios que . 
a quadra nctnnl ni\o púrmilto o uzo do tal uu
torfsa~o; isto dizem os, Srs. ministro~ da. jus-

. tlçn o do . ilutJot·iu. So puis o governo niio tom uzn.
do de autodsaçõcs nntllogns, ponlm oln menor nu
moro. nn prosonto qurtum, p01' 11iio ha\'Cl' dinheiro, 
como ó que vamos vo_ htr novas ~ ~iio vul'iallns 
rofok'mas? 

Depois, algmnn.s dás autorisnções do honl'ndo 
minist1·o da guet·rn _suo muito vagas. O holli·ttdo 
ministro dli ($t1l't·a quer, por oxo111plo, n.utorisa~ 
ção pnl'a _ rüformar n. ~scofa militar vngtt o iudo-
finidan1onte. · · 

o Sn. MtiSISTM DA GuEnRA :--·Como se fm do 
• - . 4 

O Sn. ZAcuA.uu.s :-Perdôo-mo o hoiH'ado mi
nistro da gUerrn, ha um moio . tormo cutt·e uma 
proposta fol'mal ~o~ l'eorgti.nisaçiio da e,scolll. ml.~ 
Iitar, e a r.ropos1çao _ vago. quo autor1su. o go~ 
'Verno e. ro4ormar essa escola. como lho aprouvot·. 

O Sn. MrNlSTno nA GuERRA:- Scmpl'o se uso11 
assim. 

O Sn. ZACUARIAS :-0 honrado _nlinistro da gtterrt\ 
estâ. ongnnauo,; ha oxeltlplo eltl. contrario ;disto. 
Quando so qmz rorormar o onsmo snponor llo 

O Sn. 1\ir:-.ISTno DA Gu!mu. :- Refiro-mo a esta 
n.nno, o não êm gornl. .. · 

O Sn. ZACIIAtuAs :~ J{\ os anteceasore qe V. 'Ex. 
d1zhio tsto mesmo a rospo1 {lSta c lntssao · 
e, pois, os louvores quo o- honrado mimstro Ih~ 
triou,ta já . ~la os merecia do tempos · anteriores. 

Ato. cert-o te~po, senr~oros, lltna promoção tlO 
e~orctto era._ um vor_dadmro !~artyrio para o mi- · 
tustt'O, as rcclmBaçoes chovmo de todos O!? . an'
gulos do imper1o; !.nas «!_o certo tempo 11 . ésta 
parte tnes reclamaçoes nno apparecem, faz-se R. 
promoçã.o com góra.l acquiesccncia, graças aos 
trabalhos cl~ commissão quo se quer Sll.pprimir .. 
Como ó1 pots, quo S. Ex. abandona uml\ insti
tuição n.pprovada t>ela expel'iencia1 o doixando 
ti.m terreno eonhcc1do, va1 lançar.se · em uma 
in.t.lO':'!l.Qiio, cnjo rçstl_.!tado não pó~e"t>rovor, sup- .. 
prnnmdo~ n com.nus~ao, que elogta, pnrn crear 
umn · onttdade mtmrn.tnente 1~oyn '! . E quando, 
senhores? Quattdo o nobre mm1stro dn marinha 
j:\ fez · pO:ssnr em 2a discussão na camarn. um 
projocto cronndn uma commissuo elo pt•omoçõos 
paJ,'a a sua repartição i De maneira ue osta · 

_IJ ... , • . • ' -

do ut,n~ commissiio d~ promoções para_ attxili1\r 
. o m11ustro da mm·mha nas . promoçoos quo 

tem do fazer, vat àgora, fnzondo a votttadc ao 
nobro ministro da guerra, roconhocor .quo a com~ 
n\issilo_ do pt·o~oçõos não Pi:Osta. no oxoroito, o 
qtto ó proctso · croar-so um lLJUdl\nto-gonot·t~l pura 
nu~ilinr ·o. ministro da gnerra I 

Quót o honrado ministro dn guerra supprimlr 
o oomma.ndo das armas da côrta, substiLtundo·o 
pot· tm~ ajudante-general. Mas, senhores, quo mal 
tom feito o coramando das a.rmas para autorl• 
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sarmos o honrado ministro da guerra a acabar 
com semelhante instituição, pondo em seu luuar 
um ajudante-general, á imitação, diz S. Ex., da
quillo que está em pratica na repartição da ma
rinha? 

O SR. MINISTRo DA GuERRA:- Tambem não é 
economico? 

O SR. ZAcHARIAS :-Já fallei da despeza, agora 
não trato disto. 

O SR. MINISTRO D,~ GuERRA :- Ah I 

O S. ZACIIARIAS :-Não hei de estar a martellar 
meia ou uma hora só em economia. 

O honrado ministl'O da guerra, acabando com 
a com missão de promoções do exerci lo, e com o com
mando (jas armas da côrte quer fazer succecler a 
essas duas instituições um ajudante-general do 
exercito, analogamente, diz o relato rio de S. Ex., ao 
que se p1·atica no ministerio da marinha, cujo 
quartel-gene1·al é junto ao respectivo ministro, e 
cent1·o da administ1•ação do pessoal ela armada. 

I sto diz S. Ex. no seu relatorio de 1856, quando 
o Sr. ministro da marinha no rela torio que apre
sentou tambem este anuo mostra-se absolutamente 
indifferente á conservação do quartel-general na 
r epartição que dirige, e até mesmo diz que po
derá ser supprimido, passando parte de suas 
attribuições para uma secção da secretaria, e 
parte para o conselho naval, que se tem de 
crear . 

Eu lerei as proprias palavras do relatorio da 
marinha. 

(( A reforma da secretaria deverá abranger a do 
quartel-general, e ser acompanhada da creação de 
um conselho nàval. Os varios e importantes assum
ptos que correm pelas duas primeiras repartições 
serião distribuídos pelas tres com economia de 
tempo e de trabalho, e com grande p t·oveito para 
a administração da marinha; ou supprimir-se
hia a do quartel-general, que nunca teve exis
tencia legal, e parte de suas attribuições seria 
exercida por uma secção da secretaria, dirigida 
por um oflicial da a rmada, e outra parte, relativa 
ao pessoal, sua distribuição, disciplina, pelo con
selho naval, etc. " 

D'onde se vê que provavelmente na mesma 
hora, no masmo momento talvez, em que o nobre 
ministro da gaerra resolvia no seu gabinete a 
creação de um aj udante-general do exercito, a 
exemplo do que existia no ministerio da marinha, 
o seu collega pen~ava e escrevia no seu rela
torio que a entidade que o ministerio da guerra 
lhe invejava era perfei tamente disponsavel, deixando 
entrever a partilha dos seus despojos entre uma 
secção ela secretaria e o conselho naval ! 

E são duas partes tão semelhantes, quasi ge
meas, onde, em vez de harmonia de vistas e 
planos , notão-se taes incoherencias, pedindo uma 
suppressão de certa entidade que a outra doseja 
possuir, ou solicitando a creação de uma enti
dade a cuja suppressão a outra se inclina. 

Acho tambem, Sr. presidente, que o nobre 
ministro não tem muita razão,talvezqne me engane, 
quando pede a suppressão das juntas de justiça 
que existem em algumas províncias. Lendo o 
relatorio do honrado ministro, apenas vejo que 
eile justifica essa suppressã0 · com · a discordan
cia das decisões em casos identicos, não só na 
applicação da pena, mas ainda na apreciação dos 
factos, como se a divergencia ou diversidade nos 
julgamentos fosse bastante para se snpprimirem 
essas juntas creadas em diversos pontos do im
perio, e centralisar todos os julgamentos na côrte I 
::'ie taes razões procedessem então tambem cum· 
pria acabar com as relações do imperio e cen
tralisat· no Rio de Janeiro os julgamentos de 2• 
instancia. 

TOMO 2. 

Senhores, ha certos pontos de organisação que 
são communs ao processo do cidadão e do mili
tar ; ha uma conveniencia de ordem elevada em 
ser o réo julgado, quando fôr possível, em 1• e 
2• instancia no lugar em que es tá , e se fôra um 
despotismo inqualificavel arrancar-se da provín
cia em que se acha um réo militar para vir ser 
julgado na côrte em 1• instancia .. . (Ha um 
apm·te. ) não deixa de ser it1eommodo ter elle de 
ser julgado na córte em 2• instancia. 

(Ha outro aparte.) 

A razão de uniformidade que resultaria dos 
julgamentos no conselho supremo militar não é 
procedente. Ha no imperio muitas r elações (e 
mais ainda é necessario crear}, todas julgando 
como entendem, e nem sempre uniformemente, 
e todavia não ha de ninguem prevalecer-se dessa . 
diverg_"ncia para sustentar a necessidade da sup
pressao das relações e de centralisarem-se na 
côrte os julgamentos a ellas até agora confiados . 
Para estabelecer a uniformidade que o nobre 
ministro da guerra, deseja, serve o conselho su
premo milital' existente na côrte, o qual póde 
com as -suas decisões estabelecer precedentes que 
orientem as juntas nas províncias em seu modo 
de proceder. 

S. Ex. diz que não tem dados para saber quaes 
os motivos da et·eação das juntas de justiça nas 
províncias. Os mo ti vos resumbrão das palavras 
da lei que as creou : a lei quiz facilitar os jul
gamentos espalhando tribunaes por alguns pontos 
do imperio. Diz o nobre minis tro no relatorio 
que se foi pela distancia e uifficuldade de com
municações era no Mato-Grosso e Goyaz que 
devera haver junta de justiça. 

O Sa. MINISTRO DA GuERRA: -No Pará existe 
alguma. 

O Sn. ZAcHARIAS : -Se o Mato-Grosso possuísse 
uma relação teria mui convenientemente a sua 
junta ele justiça. Emfim, as r azões que aconse
Jhi'io a medida proposta pelo nobre ministro talvez 
sejão mui ponderosas , mas não estou convencido 
ainda da sua relevancia. 

Senhores, eu fui bem explicito quando come
cei o meu discmso, não quero persuadir a ca
mara a negar o seu voto, quero só explicar O· 
meu . Longe de mim a idea de embaraçar ao 
nobre ministro ela guerra os louros de reforma
dor que deseja associar aos louros de vencedor 
que já tem. Eu que respeito-lhe estes não quero 
estorvar-lhe aquelles, que tambem pó de merecer. 
A historia mostra que os grandes vultos de 
guerreiros não brilhão sómente pela espada e 
pela victoria, brilhão tambem pelo pensamento e 
pela penna, e pennas ha de hom e.ns de guerra 
que brilhão ainda mais do que a espada; eu 
quizera antes t er escripto os commentarios. de 
Cesar elo que haver passado como elle o Rub1eon 
e adquirido a gloria militar que teve: eu avalio 
em mais o genio com que Napol eão comprehendia 
e discutia as grandes medidas, do que as victo
rias que alcançou. 

Desejo sinceramente que o honrado ministro 
da guerra alcance as duas palmas, mas releve 
que lhe diga que reformas sobre reformas, algu
mas concernentes a repartições -ha mui pouco 
tempo organisadas, sem uma experiencia sufli
ciente pal'a mostrar os seus defeitos, porque 
evidentemente não bastão dons ou tres annos 
para fazerem conhecer de um modo . cabal os 
effeitos salutares ou maleficos ele uma lei : r efor
mas tnes, digo, sómente servem para empapelar 
as repartições, anarchisar o serviço, e lançar 
sobre os poderes !lo estado o desfavor que a 
opinião lança contra a versatilidade e incon
stancia. O individno cuja vida é um tecido de 
incoherencias não inspira fé nem confiança. 

24 
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D•) mesmo modo, senhores, reformas sem expc

ricuci.l. compl~ta., V,!rsatilid:l'lc c inconstancia no 
governo c uas camaras, lanção algum desfavor 
sobre o gov~rno c sobre as camara.s, e fazem 
até perder-se a fé que se deve depositar nas 
institui~ões. Que import:.1o as leis, que valor tõm 
ellas, diz o povo, se com a menor rcftexito siio 
alteradas! !'\:io é e;;;se, Sr. presidente, o exemplo 
que nos uiio a Inglaterra c outros muitos paizes. 
Alli principalmente uma reforma chega emfi.m a 
adopta~-se,_mas dcJ;>ois de muito dcmonstra.Ja a sua 

. • • 1 1 -
cessidadc dclla, j;'i. não ser licito h~sitar na sua 
advpção-

Scnhores, cu não quizera já.mais que se adoptasse 
na.:; ;:amaras braz-1 · · - · 
antiga que ao pescoço di! qualquer cidadao que 
propuzcsse uma refurma mandava lan'=.ar uma 
corda, •"!m orJem a que, não pa..;sa.ndo a reforma, 
se apertasse o laço. (Riso.) Refonnc-sc, mas com 
prudencia, com cautela, e com algumas bases, 
que ao menos justifiquem a dictaâ.ura q,_ue se 
Quer confiar. Eu não temo que o nobre mmistro 
da guerra abuse, mas não se trata. de conside
rações p•:!ssoaes, trata-se· do abuso que en
volvem autorisaçõcs tão vagas e indefinidas. Tenho 
(lito. 

o Sr. Pa.ran.hos (ministro dos negocios 
estran eiros) :-Pe o licen a á camar · o 
no r~ co ega o ::>r. ministro da guerra, para 
off~n~cer algumas observações em re.;;posta ao 
nobre deputado pela Bahia, que não só occu
pou-se da matena propriamente em discussão, 
senão t&mb~m estJendeu su~ eens · 
que pert~ncem ao ministerio da marinha, e de 
que actualmente se não trata. 

Não re~rhninarei ao nobre deputado o zelo que 
hoje mostra contra delegações do poder le:zisla
tivo ao poder executivo: sou demasiadamente 
tol.arante. Conheço que o nobre deputado se apre
senta em contradicção flagrante com o seu pas
sado governamental; creio mesmv que, quando 
volver aos conselhos da corôa, reconhecerá. outra 
vez a necessidade de solicitar e de receber de
legações semelhantes. Sc)U, porém, muito tole
rante; at.lmitto que o nobre deputado ho.J.e pense 
diversamen~ do que pensava, e amanha modi
:tique e:ote seu parecer. 

O SR. ZA.CHARIAS :-Nunca pensei assim. 
o_ SR. MxNISTRo oos NEoocxos EsTRANGEIRos:-

olvida do eeu passado ministerial. O nobre de
putadu, quando ministro da marinha, solicitou 
e ob~ ... ·e do corpo legislativo autorisação para 
refonnar a contadoria gc:rat e as in~ndencias da 
marinha. 

O SR. Mn.'"ISTRO D.'- GuERRA.:-Apoiado. 
O SR. ML•usTRO oos N.Eoocxos Es-rtu..'IGEinos :

Essa importante. autorisação foi concedida sem 
.nenhum limite d~ despeza e S.ml que se dessem 
as bases em que devia. ass.!ntar: apenas se de
clarou que o nobre dt:,Putado deveria effecturu- a 
reforma de accordo com o systema de centralisa
çiio estabelecido no thesouro. 

Notarei ainda ao illustr..: deputado sem o menor 
desejo de off'endêl-o, qul.l no seu relatorio, mos
tr~do. a _ nec.;ssidade de um conselho naval, 
conclUlo dizenJo ue o m~i -
1 ~a promp ~nte como convinha, era au~risar 
o po.i~r executivo para esse fim; e autOl"lSal·o 
sem limita.l;&o de tempo, para que a reforma 
p'lldesse ser melhorada na pratica. · 

O Sa. ZA.CHARIAS :-Propunha-me a discutir. O 
nobre_ ministro sabe que eu tinha as emendas 
preparadas. Ha muita dürerença entre dizer no 
relatorio e propOr. 

o SR. ::Mn.ISTRO DOS NEGOCIOS ESTRA~GEIROS :-

O nobre deputado devia no seu relatorio fallar 
mui s0riamente ás camaras. Em vista dos seus 
actos e das suas palavras estou autorisado a 
dizer que o illustre deputado, quando ministro 
da marinha, r~conheceu que, não podendo o corpo 
legislativo attênder simultaneamente a todas as 
necessidades, cumpria-lhe autorisar o governo para 
certas reformas, p.Lra certos melhoramentos que 
reclamão urgentemente a boa adminisiração e o 
progr(;SSo do paiz. 

A autorisação edida elo nobre ministro da 
marm a para a re orma os artigos de guerra,. 
e para mclh•>r regular os processos criminaes da 
annada, já. foi discutida, e o meu nol,re collega 
respondeu cabalm ~nte ao illustre deputado. 

CliARIAS :- J. a OplDlaO 
O Sn. MrxxsTRO Dos NEGocxos EsTP.A.NGEmos :

E na opinião de muitos, sem que com isto eu 
quf!ira dizer que as razões do nobre deputndo 
não são valiosas. Não pretendo amesquinhar a 
força dessas 1-azões, mas digo que o meu nobre 
collega respondeu cab~lmente. 

o ::)n. z_-\CU:ARIAS :-Qual cabalmente I 
O Sn. Mr:-."'lSTRO nos NE:iocxos EST~GEI!tOS :

A materia tem de voltar á discussão, c então 
hã.verá opportunidade para o nobre deputado in
sistir em sun opinião, e ser co,testado . .. 

n. ACHARIAS;- ei de insistir quantc puder. 
O Sn- MzxrsTRO nos NEGOCIOS EST.RA~GEIROS :

Mas ent.<io para que trazer essa materia ao debate 
de hoje? 

O SR. ZACIIA.nus:-E' ·uma cousa inaudita I 
O Sn. PRESIDENTE :-Attenção)! 
o SP.. Mn:ISTRO DOS NEGOCIOS ESTRA."'l'GElROs-:-

0 nobre del>utado disse : cc Pedem-se autorisações, 
e não se apres·~ntiio as bases dos projectos de 
reforma que se tem em vista; não se põe limi
tação alguma á despeza. » Entretanto o._ nobre 
deputado sabe que o mi~isterio a que per_tenceu, 
e que de certo prestou Importantes servtços ao 
paiz, obtevP. muitas autorisações do corpo legis
lativo c pelo mesmo teor, sem que se dessem 
base~, sem que se apresenta~-se á.s camaras o 
menor tra.balh•) p1·eparatorio. O nobre deputado 
SC.'l.ba de dizer que tinha trabalhos feitos a res
peito do cons~lho naval, e no entanto não apre
sentou em seu relatorio as bases dessa reforma. 
fall e • 

O SR. Z_\.CHAIUAS :-Tinha as emendas, para dis
cutir no senado. 

O Sn. Mnns-rao nos NEGOCios EsTRA.'!I:GEIRos :
•.. sem ao menos indicar quaes as emendas que 
tinha de offe1·ecer ao proj ecto que •pendia da de
cisiio do senado. 

·O nobre deputado sabe q,ue quando se julga 
conveni~nte pedir uma autonsaçãv para. qualquer 
1·eforma, oft'creccr as bases dessa reforma é quasi · 
sempre cahir no inconveniente que se quer evitar 
com a autorisaçiio, porque a díseussiio das bass 
importa a discussão dc toda a doutrina, de sorte 
que gasta:-se ~nto _ tempo quan~o seria Rreciso 
para a discussao cte todo o yroJccto. E' por isso 
que o corpo legislativo quas1 sempre tem pro
cedido a re~peito de autodsações do masmo modo 

ue o v 
vertente. 

As esco;fus militares do imperio, isto é, a escol& 
militar do exercito e a acaiiemia de marinha, 
têm p~sado por differentes ref~rmas ; e para 
nenhuma des~ reformas a autonsa.ção do corpo 
le~islativo foi acompanhada de· bases. Como e. 
po~, ue o nobre deputado estranha que a au
to · de que se trata não contenlla essas 
bases, seja modelada pelas anteriores 'l Não re
conhece o nobre deputado a impossibiliqade em. 
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que està. a camara de considerar e discutir tan
tos .e tão importantes objcctos simttltaneamcnte? 

A 'reforma ila escola militar é uma consequencia. 
necessarià da .lei que creou as escolas . de· appli~ 
c:ação do. exercito . nà côrto e na provincia de 
S. Pedro do Rio Grande do Sul. 

todas as doutrinas militares, as àulas que . são 
relativas ás armas do infantária, éavallari!i e 
artilharia ; éi>mo . póde continuar a escola central · 
.se!D · qne o se~. J;llano de ensino ~ a sua. disci
plina se . harmomsem com a creaçao das escolas 
especiaés? !Jogo, a reformo. que se . projecta é, 
como disse, uma consequencia necessaria da lei 
que crcou uma •!scola de npplicação pâra o exerCito 
na córte e outra . nà · provincia .de S. Pedro . do 
Rio Grande do Sul ; e o nobi'~ ministro, pe
dindo esta nutorisaçiio, não solicita muito · arbi
trio · o r ue ás bases ·da reforma ·á estão o r 
asstm . tzer, düterminadas . naquella lei,, · o nos 
actuaes esttltutos da escola centraL 

Não hn contradicç!10 entí·e o nobre ministro 
da •rr : .,.b • · · · · ' 
o. primeiro p\·opõo a respeito do commando as 
nrmns da corte, e no que o segundo 'julga con• 
venieutc qua11to ao quartel-general da marinha; 

elo contrario h a o maior accordo entre o meu 
no rcs collegL~s . . · 

O nobre ministro da marinha pretende, como 
pretendia eu c pretond~da o nobr~. , dopu~ado .a 
!lliem rcspon?o, contrnhsar a adnuli~struçao . ml
lltnr da mannha por um modo . mats t.:fficn.z, c 
ao. mesmo tempo niais ecunomico. 
· () Sn. ZAcJÚRIAS :-Nunca propuz a suppr,•ssiio 
do quartol•genoral, nem o . meu nobre . colfcga da 
guerra propóz a Sl,ppressão do commando das 

-armil.s da córte. . · 
o· Sn. l\InusTuo DOS NEGOCIOS EsTRANGEIROS:-
ra -se a· Impor an . e \1 11ssnn a crençno e 

·. um conselho na\'al; e, segundo a opinião niio 
.ha mttito manifestada. pelo nobre d~1mtndo, esse 
conselho teria de ser muito mais im ortant2 do. 

o u o conce o ; rcco erta n n mçoes nuus 
extensas do quo som . duvida o . nobre · ministro 
da mnrinlm jul~a quo dove ter: assim o creio, 
porque . o nobro doputndo . niio . podia conceder · 

• uma loi do promoções para a ilrnuula sem quo 
já estivesse crendo um· consoibo naval, como se 
este conselho uiio . devesse sér pmamonte consul· 
tivo, corno se o gqverno devesse p1·omovor se
gundo as . indicações desse conselho. 

O Sn. ZAilllAlUA.s dá. um aparte. 
O Sn. MINisTRo :oos N~oocros EsTüA.NGBinos :

Esta minlta obstJrvu.çiio tentle sólli.~n~e a mosLr~i· . 
que o n0bre doputàdo dó. ttl.lvoz mnts unportancta 
no conselho naval do que o meu nobro colh•ga; 
ent~etanto que combate a sua opiniãomuito con· 
vemente c 11lustrada quanto ao qnartel-gene!·ai 
da .marinha. 

Crendo o conselho naval, éo.mo consorvar-se o 
quartel~genorat da marinha tal. qual existe hoje? 

hoje o quartel-general da marinha. T.oda a COl'
respoudoncia militar vai ter alli, . dopais vai 110 
ministro; e do nliuistro volta pata lã. i ~ um 
movimento continuo da secretadn dtl marinha 
para o qu.artel-gunoral fl ~o ~uartol·gunet·àl pat'!i 
a secrotãna, uma mttÍtipbcaçao do tl'abnlho ex~ 
ti:aordinaria e improficua. Essa repartiçüú nlilitar 
da· mo.tin1m não póde pt·eoncher todas as func
çõos que ora tom a seu ctu·go: o o.quillo que . 
principalmente lho incumbe, a insi>céçií<> do sor
viço Ilaval aCtivo, isso olla .niio pódo oxorcer. As 
fu.neçõos do· cousolhoiro, e de intormedinrio ontro 

a sect·~tarin de estádo e os commandantcs das 
estações navacs e dos corpos militares da armadt. 
v.bsorv0m todo o tempo ao cncarregadodo quar-. 
tel-general, . prendem-o sohrc a mesa do . seu ga~ 
bineto em t.~apalhos. de CXI.Jedient~ e informa\iÕ.3s; 
O . que o rntmstro da mannha dtz ~·. ue, creado 

J ' . -

secção militar da secretaria de esta o, a ex:emplo 
·do quo existe em França e em outros paizes, 
c_pa1·te das funcçõ~s que ora eleve exrm:er, ml!-s 

, 
membros do conselho naval. or este modo con• 
seguir-se-ha . centtalisnr · a ~dininistmção miiitai: 
da armada;· dispensando-se parte do pessoal 
actualmente cmpregat],o naquelln. repartição, c har
monisando-sc · a dire!!ção superior e centi·al com 
o estabelecimento do. conselho naval, que não 
póde deixar do ser um auxiliar 'impoi·tante do 
ministro da mal-inha. 

O qué quer ·o nobre ministro da guerra? O · 
nobre mimstro da guerra qu..:r tambum centra
lisar ~ M1••i~istru_çiio militar do exercito. Essa 

rior sobre os commandos das armas das provm· 
ci~s .. Para. dir.ifir o serv.içci, .dis,ciplina e· ccono· 
m1a do pessoa do exctctto, o mtmstro da guo1•ra 

.... . . · .. · 
, ' ' • v 

immodiaius, umn repatliçi'ír) militar; as st:as 
ordens. são expedidas· pela secrctaria1 organisnda 
iu~proerim~e~te ·para esse. fim • . ctljos empregados 
nno sao mthtares ; seus 1'\'gulamentos, suas me
didas de organisaçiió militar devem t.ambeni ser 
ahi. preparados p~r p!!ssoas n~o profission~es, 
ou serom iocumbtdo~ a comuussõcs cspectau3 
ex~ruas. 

Quando todos reconhecem a convcnicncil~ do 
centralisar a uãmini.;;traç.üo civil dentro de cortos 
limites em todos s~us ramos, a adn'iinistração .. - . -· . 

. . .. . ., 
scudo que o uiinisko da guerra tom de cor
responder-a~, a ~()spdto .. dos corpo"> da. guarnição 
da côrte, . com o com mando d,_as armn.s da côrtc, 

difl"et·entes provinctas, com os presidentes o com
mandantes âas armas dessas provincins. O . ser
viço militar dó todo o imperio não so acha, pois, 
nnt}lliJ~le pé . de \tuiJad~ e conccntra~ão quo lho 
é mcltspenSU.\'Cl, .O e ISto O que qut::r O nobre 
minil'itro da guerra. Nisto não . h a de ·certo a 
menor contrad1cçiio entro o nobre cinit~tro .da 
gucna . o .o nobre . ministro da marinha; · pelo 
contrl_ll'io ~mbos qum:mn. attingir o mesmo lim, 
com 1dcntida~e de V1stas c com grnndEt .vanta- . 
gom do servtço. .. . 
·. ParJceu ao nobru, doputado que a ext,incção 

da. conunissão do propostas do oxet·cito e uma . 
medid_a incouvenion te, é ut~ú grando f~ridn feita 
na 101 que regula as prom()Çoos ao extlrctto. Amda 
nqui ç p_obre uepu~ad0 nchou graíi.d(J divet·gou~ia 
de opunoes entro o mou nobre collega o. Sr. 
ministro da · gucrrn. e o meu nobré collegá o Sr. 
ministro da madnha. 

nobre mirlistl·o da mn.ril1ha teconheceu a neces
sidade · .. dó hayer \una commissiio 9-uo · organise 
as propostas, o que logo quu ~CJU. crendo o 
conselho mwal, ou outra mstituiçiio pertnnnonto 
da musma natureza, lho sojn dudo. essa obri
gaçuo. No otüt·etanto, observa o nobre depu~ 
tado, o ,Sr.:. ministt·o Lla . gtterra quor extinguil' 
n comnussno do propostas que e:{lste na sua re· 
pal'til,)it~. Mas o . uobl'o deputado ~~o . nttcn~o · 
que alu cstti. .o conselho supremo nuhtar, que no 
exercito correspondf! uo consolho navul da nrmo.d.n, 
o quo ó muito mais próprio para orgt1.nisnr uma 
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proposta de ~ropoções _dos ~fficiaes. do exercito 
do quo comm1ssoes temporarms, CUJO pessoal_ é 
amovivel ad nutum. O . nobre deputado . nao 
attende ·ainda quo essa crcaçao não é . de lei, 
emano.. sórilentc do r~gul{lme~to promul ado pbolo 

· .e r 
e 1850 ; .. que _comrnissõcs. dess.a. orde!D póde o 

go"\'orno nomear qp.and<!_ lho seJa -llreciso, o sem 
a. despcza de grat1ficaçao que custa aquclla de 

Creio incontestavel que ·a extincção da actual 
coxmnissão de propostas não traz. nenhum incon" 
veniento :i. perfeita execução da lei .de promoções, 
visto como o nobre ministro da guerra . tem o 
direito, que ninguem lhe contesta, de· nomear 
commissõc;; . para org~nisar ta os propost~s, c,o~o 
sn ten1 fétlo na marmha, bem quo a le1 o pao 
determine, tem o recurso, muito mais valioso, 
do conselho supremo militar. Sem . que os direi
tos dos officiaes do .. exercito soffriio com essa 
oxtincção, ganhnr-se-ha uma .reducçiio de dcspeza, 
com ue S. Ex. conta ara a realisação das idéas· 
que aprl!sentou · po ·~seu re a ?l'to, e que a mawna 
da noore commtssao de marmha c guerra propóz 
no artigo additivo que ora so discute. · · 

As reforma:> ue tem em vista o nobre Jl\inis-
ro a guerra 011.0 .rarao gran 

despcza. Os argumentos que o nobre 
deduzio do estado de nossas rendas e 
pozas publicas em geral niio p6de1Il 
proce er con ra essas re ormn.s. 

O meu nobre collega, ao passo que propõe a 
. eonvcnicncia · de reformar algumas reparLiçoos do 
ministerio a seu cargo, como são os arscnaes do 
guerra, cujas adtnininistrações ninguc)n desco
nhece q_ue são actualmente muito ~iefcituosas, a 
secrotana da guerm o outras repnrhçocs do exer
cito ao · mesmo tcmpt> . propõe muitas rcdue
ções do despeza, c neste numero entra a extinc
ção dos conselhos de ~ompras dos mesmos nrscnnos. 
A camara sabe bem o quo tem .· sido esses . con
selhos de compr~: dcspeza .. com em )regados, 

,. 
lhornmento nas qnálidâdes dos gencros e nà re
gularidade . o · pro1~ptidiio dos t'ornocimentos. N:ão 
ó só o actual mmistro da guorra quem o thz; 

. ... . "' 

eêrii:o. Não é só com a cxperieuda quo o uobro 
ministro da guerra. tem, exporiencia de certo das 
mais longas e das mais esclarecidas ; é .ta\ubom 
eom a expêriéncin dos seus . antecessores qtto o 
meu nobro collega propóz ás ca.maras estus me
didas. 

· Não supponhão, pois, aquelles q_ue, como o no• 
bre ministro da çuerra, prestó.l·no sou vaJioso 
apoio aos ministenos passados, quo nossas me
didas vão censuras .a esses ministel'ios. Ntto; nl)
nhum ministel'lo pôde ter a ufania deviYel' tanto 
tempo, ser . tüo acttvo e ti\o bom inspirado, que 
possa _realisar todas ns medidas que a exporicn· 

. cio. passada o a expericncia dos annos se~uintos 
mais proxhuos póssão suggorlr. Niio se veJa ê<in
sura ou ropt'ovação oude não ha : ó hubilita(lo 
com os. esclarecimentos que rocebcrn dos minis
torios pt\ssndos o . com o. sua proprio. oxporion
cia que o uob1·c ministro dn. guerru propt)z M 

• . . • • - . . ·a -· 

clnmndns pcln disciplina c boa ndministrnçuo do 
· oxotclto nquellns do .quo ora nos occupmnos. 

O meu nobro col\ega não tom protonções no 
titulo do t•o(o\'lnttdor; o nobro utinisl.ro da guerra, . 
indlcnnd<l n uoccssidado dostl\s modidns, uuo foz · 
mais do qtto cumprir um dovol.' imperioso: elle, 

· quo melhor do quo ningucm conhece as necos· 
s1dn~os d_Ç~ oxot·~lto, . h frente . de sua O.dmi_nis· 
traçao, nu.o podia occultar ns camnrns, fugn· ~ 
responsabilidade o odioso quê porvontutn possa 
cal:ier n qllem propõe taes reformas o ()xtincçõos, 
e so propõe a realisn.l-a:s. · 

A oxtittcção das . juntas _de justiça militares 

tambem pareceu ao nobre deputado uma medida 
inconveniente. O nobre deputado ateve-so a al• 
gumàs palavràs do relatono do nobre . ministro 
da guerra, e dellas deduzi() que o me11 nobre 
eollegà. sõmente por uma consideração que ao 
nobre de utado não are e valiosa ueria a ex· 
tincção das juntas de justiça. Se o nobre depu
tadll lêsso com mais attenção o relatorio do nobre 

. ministro da g1;1erra, veria q~e ~ medida q~e im
u nou é alli lenamento · ustlficada. Nao foi 

· s mente pe a t•:ersidade que possa aver nos 
julgamentos, é .Porque a disciplina do exercitó 
soffre . com n ex1stencia desses imperfeitissimos 
tribunaes de segunda instancia, e não ha rl\zão 
bastante para conseryal-os : · os mesmos factoa 
são diversa mentA apreciados, . as mesmas leis . e 
disposições militares são diversamente entendidas 
e .. applicad~s. :por taes juizes. •. muitas vezes offi· 
maes de mthma, pouco hab1htados, e que á força 
são ·arvor~dos em .vogaes· _ do ·scgund~ instancià. 
Ora, se nmguem contesta · que nos Julgamentos 
criminncs C?QVém que; haja a maior illustração, 
1_ epen nc1a c erenm • . orno uo o 
~ep~tado _j~llga que da extincção d~s juntas . de 
JUstiça I~th!ares poderá. re.sultar um grande mal · 
ao cxerc1to;_ quan~o demais. o . nobre. de utado 
- . 
províncias, quo taes tribunaes . 8 funcciouiio nas 
províncias onde ha. relação, e na do Parà? 

O Sit. MINISTRo l:u .. GuERRA: ........ Em Matto-Grosso 
niio ha. 

0 Sn. Mx~i:STRO bos Nxaot:IOS Esl'RANinttRóS :
São os homens profis~ionaes, senhores, que · rcc~ 
nhecem a con\' ·~mencia . de .acabat· coru somelhail~ 
tes tribunacs c...ll segunda instancia; · 

O nobre· deputado, combaten..do a· riletlida ·pro
posta pelo nol>ro mmistro da guerra, tambem niio 
nos disso q\!-ae.,; são o~ b~neftcios que rcsultão 

mente, porque se trata de. extinguir o gue existe 
o de efft~ctuar mais uma reforma. A administra
ÇÃo da justiça . criminal do exercito melhora ·ou 

' , . . . 
e justiça faltaráõ as necossarias . garantias nos 

julgamentos crhninaes do exercito? Ninguem o 
dirà: pelo contrario consegue-se mais uniformi-
dade... · 

UM: Sn. DEPUTADO:- E a demora nog julga- · 
mentos? · . · 

O· Sn. ·MINIS 'r no · n.l GuERRA. :- Ha os v a poros. 
E nas provincias de· Goyaz, Matto-Grrosso e 
Piau!1y? · · · .· · 

O SR. MINISTRO nós NEGOC)IOS EsTRA.NilEinOs ~
Creio que o Sr. ministro da guerra acaba de 
respondor complotamcnte ao aparte do. nobre de
putado por Pernambuco. Nas províncias onde a 
re~essa dos :proc,esso~ pa~a o conselho s~prefi.lO 
m1hta.r e de Just1ça e _ma1s demorada, nao C%.15-
tem taos tribunacs de segunda iitstancia. 

Cop.cl?-o declo.ra.ndo ao · nobre deputado pela 
provmCia da Bi1.hm · que as reformas que o nobre 
nums ro guerr . pr po - , -
consideravelmente as despezas .do estado. Com
parando as reducções com os augmentos, o no
hre ministro da guerra. calcula quo .o accroscimo 
offectivo nli() se e1ovar~\ muito acima. de 6:0008. 

0 Sn •. ZAoliARlAS :- Quo garantias me _dará qu~ 
não se augmentem os ordenados dos .lentes 't · 
. O Sn. MnasTno oos NEO:ocrôs EsTRANGEIROs :

Bem, já o nobre deputado está com receio de quo 
se augmente o ordenado . dos lentes •.• 

O Sn. ZAcuAnrAs : ...... Não vá. com essa intrigl\, 
quo n _ão pogn. . · · 
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Não ê intriga, e nem a ex_pressüo ê parlamen
br. O nobr:tJ deputado na discussão do· projecto 
de promoção da armada fez-se estremo defensor 
dos lentes, · e como mostra . agora apprehensões 

nobre ministro da erra ueira au -
montar o ordenado dos lentes, notei este rece1o 
com o int,uito de mostrar que nem sempre a.quelle 
que apresenta ideas que podem · prejudicar ai

uma classe é inimi o dessa classe. Em occa-
sião opportuna se a·· e emons rat· ao no re 
deputado que tudo quanto ello ·disse a . rosp3ito 
dos lentes da academia da marinha niio tem 
nerthulíl fundamento no projecto a que me refiro .. 
. Senhores, as roformas que tem em vista o mi
nistério da guetra não. importão um tal nugmento 
de despezas que o nobre deputado pudesse ra~ 
zOiivcltnente argumentar contra ellas C()m a pro~ 
habilidade de um defi.cit. deficit ~ue o nobre. mi
nistro da fazenda s~mente prevw para o caso 
de se pôr em ex.ecuçao a nova pauta ds.s alfan
degas, de cit que não se realisat'll. desde qne o 

rpo eg1s a tvo 1 1 e o gover o 1 
por elle solicitados ••. . 

O Sn. ZAcnÀau.s :~ Que vem a . ser .novos im-
. - I 

O Sa. MnusTno nos NEaocros EsTRANGEIROs=~ 
Assim que, toda. n argumentação do nobre de
putado, se prova nlft!tma cC?usa1 é contra_os prc-
~ ' .' ·' q~~ aquc_llas qu~ pede . actu~lmente o governo 
SeJ no mmto especlllCS e maudttas ; e neste caso 
não h a rcmcdio para o ministerio àctual · sonão 
resigna1:-se a seguir os precedentes quo o nobre 
deputado nos deixou, precedentes 9ue, . se Deos 
me . der vida, espero ver aindn. npphc&dos qun.ndo 
o nobre deputado voltn.r ao poder. · 

A .discussão fica adiada pela hora. Levanta-se · 
a sessão. 

· .SessAo em ~1' de .Junho 

Sur.rw.tuo.- Ea:pec:fientc1. - Ordem do dia.~ Jli:x:a
. çf%c> da (orça nàval. -Di$cursó do · Sr.· Fi
gueira de Mello, A.dopçcto.-Ohama~a du suP.
pl6ntes, Observaçi1us âos Srs. Hcrwtques, Td&
o:eira de Macedo, Co,-,·ta · das Neve$, Ca.ndido 

.· JJoi•ges, Leitllo da Cunha, 6 Riliei1'o clá ..-htd~·ada. 
A~p,•ovaçiró. - Fio:açl!.o das forças dá M·,·a. 
D'sctwsos dos Si-s. Fig"eira do Mello. minist1•o 

- da gww;·a. Ribei1•o de Andrada d Pcwei~·a da 
Silt•a. · 

A' hora do costume, feita a chamada, achüo-_ 
se J>rol)cntcs os Srs . . Paula _ Oafinido, 'Vilkens 
de Mnttos, Gouvôa, Teixeira . de Souza, com>go 

. Leal, Carneiro de _ (Jampos, Floury, Corr~n . das 
Noves, Mo.rcellino de Brito, Góes Siqtwirn; Bar~ 
bos!l. da Cttllha, Silva. Guimarães, Pacheco Jor
dão Ribeiro do Andrada, André Bastos, Vioitn. 

e at · · 
Queiroz, Figueira de Mello, · ·Antottio Candido, 
:Rihoir? d a Luz, Limn..! Horta, P ereira · Jorge, 
Bandeira de Mello, .barao de Gurupy, Brusquo, 
Luiz Carlos, Mac,edo, Titârn, Azet·eao· Cotttinho, 
Mendes de. Almetdat Souto, . Taques, Fernandes 
Vie'ira, L eitiió da Cunha, Araujo Limn, Limn o 
Silva Sobrinho, Castello Branco, Souza Mendes, 
Sayão L.obato Junior, D. Francisco, Dutra.Rócha~ 
H enriqucs. . . 
. Compnt·ocendo depois da chamada os Srs .. Paula 
Santos, Borges Monteiro, Jacintho de Meüdonça, 
Aprigio Guimarães, Pinto do Campos, Eduu.rdo 

· França, T:ravassos, Jansen do .Paço, Zacharms, 

Ferreira de Aguiar, Gomes .Ribeiro; e Barb.osa,. 
abre~st> a sessão~ ·' . . · 
· Comparecêriio depois de· aberta. a sessão os 
Srs. Pereira da Silva., Pedreira, Cerqueira.Piiito, 
Costa· · Ma~lJ.ado, Luiz A.ratijo, Lui.z Soares, Fi~s_!l, 

dEJ, Maroin:o Paranhos, . Nabuco, Augusto e Oli- · 
vena, ba.rno de Mauâ,·Pa.checo, Barreto·Podrosó 
~ello Frnnco, Costa Ferreira, Sayãó Lobato: 
n·a arv 1 . ' . 
Rodrigues Silva, visconde· de B:iopendy, 
Ramos, Cunha Figueiredo. · 

Lida n acta da sessão · antecedente, ó appro-
vada. . ··· · · 

O SR. lo S:&CRETAnro dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

·· Um 'requerimento·. de .Jose Carlos da Silva Pinto 
Fluminense, continuo, graduado porteiro do salão 
dcsto. camara, pedindo ue se lhe mande abonar . - . 

O Sr. José. Mathias participei. não .·comparecer 
por so achar doente. . · 

"PRIMEIRA P~TE DA ORDEM DO DIÁ 

FIXAÇ!O DA FORÇA N.\ VAL 

Entra em 8• discussil.o 

o Sr. F1"uolra do :Mello:- Sr. presi
dente, desojav1\ · entrar na. 3il discussão deste 
prOJOC o e e1 se acaso se ra asse o uru ar~ 
tigo · additivo quo julgo tor sido approvado em 
2• discussão, autol'isaUdo o governr a reformar 
os artigos de guorra, n legislação !Jenal ompre• 
gada na marinha, mas como · ndo ~uvi ler-se 
osso adtUtlvo, creio quo não ostà em discus.-
siio. .. .. · · · 

O Sn. PnEsiDE~TE : - O nobre · deputado ten1 
raziio: mo havia osquocido do mattdnr ler os 
artigos additivos que estilo conjunotaruente em 
discussílo com o projcéto. . . 

{Sao lidos os a:·tigos ad(litivos.) 
O Sn. FIGUEIRA n'E M~Lt.O :--Sr. presidente, niio 

pretendo oppôr-me t\ lo i do~ fixação. do forças 
de mar para o anno do .1857 .a 18;)8,. porque 
parece-me quo a fot·ça nln consignada c ueces-. 
saria ao paiz o conveniente ao serviço publico1 
e que portanto não posso nem devo uegal-a no 
overno ; levnnto·mc . pot·ém, Sr. reside ate; para. 

Impugnar o . o o o os ar I(tOS a 1 1vos; 
em quo so dispõe o segttinte. (U.) . 

Entendo que a approvaçiio deste a rtigo é pe
:rigusa; o pol' isto . n .canull'a me ponnittit•á quo 
fl.cerco. delle. faça. algumas refiexõ.es tendentes a. 
justificar o meu voto. . ' . 
. S i.'. presidente, quando appn.rocou tal o.rti~o 
additivo, ou não úuvidei . jámais que a comm1s· 
são. os tivesse aptéseutado ·de accordo . com o 
uobre ministro da tno.rinhn: ou niio duvidei mesmo 
tun só 1nomcnto . gue o . nobre ministro tiVesse 
. podi~o. ó. cotnmissao. pat'a nssin;t o fazer. ro?o .· 
o mmtstro, Sr. prestdente, doseJa ter arbitt iO, 
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força. e ·dinheiro, não para poder opprimir com 

· tae::; meios, pois não p~sso acredital' que elles, 
fazendo . taes püdidos~ 'ténhão taes pensamentos, 
mas pàra podorom mais facilmente servir ao paiz, 
c realisarem seus pensamentos. Demais, tio caso . 
quA nos occupa, e lorioso figurar no püiz como . . 

Senhores, quando se tem servido o . paiz por 
algum tempo, 1tuarvl? se nutro no J?e~to o ~anto 
amor do . bem. do J?iuz; • quando o !JHmstt·o JUlga 

,; 

ao seu paiz grandes bens, é. impossível que elle 
não deseje ?liter meios com gue lega[l!ltmte pos~a 
levn:r R eft'elto . os SClUl· deseJOS (apotados) ; nno 
faço poi,; ao nobre ministro da marinha e nem 
a outro qualquer ministro a injustiça. de dizer 
quo ellcs querem esse arbítrio, essa força e essa 
delegàção do corpo legislat.ivo para· abusar. Mas, 
Sr. presid:mte, essa .não ó a questão; a ques
tão . ó . saber se 1168 lhe devemos dar esse . at·
bitrio em todas e quausqucr cit·cum:;tal'lcil\s, e 
sé princi})almente uando se t1·ata da vida, da 

) 1. ',• 

mada, e de todos quantos sorvern na marinha 
do imperio, como no caso actual, devemos ert
t~e~ar sómt.mt~ á intclligeu,cia do go'.·erno o do-

' . .. . 

intervenção ant~l'ior, tlellcs 
rantia.. ·· 

Sr. prcsidtmte, eu Pntcndo que não podemos 
·.. tm o 111 e 

autorisàçüo: n . nós legis adores do palz coitlJ;lCte 
fazer as leis, prover t\s necessidades publicas 
con(orme R 1\0SS:l. il1t.elligenciil., OS dictmnes da 
conscieHcín; ao governo compete unicamente c:xc
cutnr as leis quo nós fizermos, c portanto en
tendi) que, · autorisando nós o go'Vernó pelo artigo 
additiv~1 a fazer o cl!ldigo penal da marinha .na
cional, dnmos·lhe uma attribuiçiio que não po
demos delegar, fal tamo·s nos nossbs deveres e 
offendcmos por conseguinte visivelmente a con
stituição · do imporio. 
·. Mas, '"r .. prcs1 cn ó, •· J · o· issu ·aqui cn1 outra · 

· occnsliio, o o . t·epetirei . o.gorn, ~ pl'ntica, o bem. 
.do serv1ço ~uuhco, cx1gem mmtns vezes quo so 
fa .n exce çao mn rinci ios absolutos c uo 
n gttmns vczüs c cs nos a as .etnos. prnnotra 
cxcepçuo nos offt:lrccc a mesmnconstitui~:ão, quando 
dá. ao poder cxccutive a attribuiçi\o . do expt:dir 
decretos, instrucc<3os o rcgulamuntos pnrn u. boa 
execução das l:)iS, afim dt.! que cllas possão attin
~ir os .· fins que ·o l.esislndor te v~ em. vista: ol'a 
1sto, bom quo de ccn·tü modo appt'OXllllú o exo
cutor dns leis á posiçilo do lPgislauor, não produz 
h1corrvenio.n~o algum, .Porq_u~ o poder. cxecutivü, 
tendo em vtsta. a.s dtsp':>sJçoes das lms, se acha 
sempre collocado em certos limites que não pôde 
trnnspór: olle apoí1ns tem do desenvolver ns Lliésc.;; 
est.nbelccidns pela lei : o cons~guintcmente nenhum 
a.rbitrio lhe resta, pelo qual póSsn offendet nos 
cidadiios. Por out•·o lado hn. rwgocios ·tno p•)que~ 
n 1S, tão minuciosos, tão cheios do detalhes, que 
só a. prntica d.fl ndministt•açtio. pódé prov!!r, o 
com que o lcgll;lndor. s0111 calur . un elovnçnn em 
'lu e so ncha collocn.do, se niio pódo ()lltretor. 

Nestes casos ó · COil\'oiliúnte uo so dê no o-
\'orno, n necessnrll\ R.U ortsaçilo, .Pnra. ~·'gula.r os 
negoc10s, .porque clle e::~tt\ .ina1s hnb1llta(lo pela 
pratica o expotif'n.-ia quo lhe dt\ a sua posjção; 
Outta:l vczos, SI'. •·esldcnto, ni'io tt:lndo o cot·po 
legislativo tempo ' fazer certn.s t•oforrnas, nem 
recuhindo · ollas. sobro objectos muito importantes, 
o corpo legislativo ntio_ duvida .dar ao governo 
essa chamada dologaçao ; . mas em · tncs casos 
marca as bases soóro que o governo · tem do 

· fnndnt o seu tegn.lntnento o as · condições · fórà 
das qunos nuo pôde sahir ..• 

O Sn. BANDEIRA. :OE MJ.U,I.ao: --Ainua com a coli~ 

dição de serem taêJ reformas appl'ovadas por 
.esta casa, 

o Sn. FtGUElR.~ DE MELLO:- ••• reservand()-80 
o corpc:dagislativo . a approvaçào desstls refor• 
ma!';,. como . muito bem dtz o nobre deputado que 
dá o· a ai:te, afim de ue ellas ossão ter a de-
vr a execuçuo. 

Assim, senhores, se o~ prineipios nos levão a 
declurnr com toda fl'~nqueza que· as autorisa.
ções ou dclorra.Çõos dll cor o le islativo ara ue 
o governo. · aça. regu_ amen os . importantes so re 
objectos . que demandao no~sa attenção, offendem 
aos nossos deveres, toqavta a necessidade de 
dar. and:tmento aos .negocios pu~li~o~ · nos obriga 
mmtas !ezes a sahtr desses prmct.(HOSj e püt'· 
tanto nao censuro o uso das . autonsacoes, mas 
s?mento o abuso dell~s, como muito prejudi
cu~l. como tem ncontectdo uo certo tempo · a esta 

·parte. · . . · · 
Sei1horcs, semelhante ·srstema. entre . nôs deve 

ncab:tr, deve ser reprovado .Pelo corpo legisla
tivo, por ue o cor o lo islflbvo, ue · a · cadn mo- . 
men ó Nxa e cumpnr o seu over e VlU .dar 
ao governo o J>Od~r .de fazer o que lhe comJ?Gtl;l; 
esse corpo legLslahvo tem mostrado · a sua mc.a
pacidade, · tem proclamado a sua falta. de conhe-

. etme os e ~. experteneut neeessar10s paro. a - · 
tcndqr aos . negocias publicos, o dar· lhes Q con
.venienta · remoclio. Inipossivól é que em taes 
circumstaucia!:l clltl não orca. klda. a forço. moral 

1 . l . I l.UO O p lZ, por e a OplOlU.O UllO 
pôde mais considerai-o como a fonte dos bens 
do qtlc o paiz necessita.. Ora, perdida n. forÇa 
da opin~no, e niio sendo o corpo legislativo a 

. fontt:l dl' bem, t•Jdas as vistas dos 'cidadãos se 
voltaráõ para o. poLler executivo, todas .as espe
ranças do pubhco se concentrart\õ nesstJ eoder: 
e o corpo legislativo será considerado nnó só· 
mente como inutil, mas como um embaraço, como 
nnlt\' cxcr.escencia. na machin~ do gavet·.no. Niíl· 
guem mats o estunn, .nolle mnguem mats confia, 
ctcllo naun s~ espor~ ou . re.coia, ao passo que o .. 

;Ainda mais, senhores; os tleputados que nésta 
trtbuna devem apresentar . os fructos llos seus 
estudos o da . sua exporie-ncia, e attender aos i.n-

"' · . . m ua conscumclll, · 
ess~s deputados deixnrdõ . de estudar ns material' 
qllt\ SC âot•em par9. a Ot·dum do dia, ndo terãO 
intore3so em sa apresentar m\ tribuna,. porque 
o systema da>~ autorisaçõos . tende a dàstruir 
nellos toda a emnlaçilo, todn n idóa do gloria, a 
cons.ciencin de Btl'r util fallando ou discutindo, 0 
o rosultndo d13 semelhante falta. de interesse para 
com os negocios publicas será que esta tribuna, 
que devo. ser, por · assim dizer, o tirocinio dos 
homons que · pt•ettlndom dirigir os Mgocios do 
estado, essa tribuna, digo, tornar-se-ha inutil 
para dlcs e para li paiz. 

Senhores, sé n cada motnent'o 116s . t~nturinoS 
dó dnr ao govet·uo autotisações pata taguhtr toJos 
os t'a111os do serviço publico, a quo ficaráõ re- , 
duzidus ns fLmcçõcs. de legisládor no. impúrio do 
Bmzil? Som du viu a a upprovar · aposentadorias 
tl pensões concodidas p<ilo poder executivo, a dar 
autori.sações . a irmandades ·J?ara possuirom b~ns 
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. Senh~ore_s, um corpo legislativo quo desce da 

sua m1ssno declarando a sua inca.pacidade1_ mos
. trando que não é à fonte do bem no pniz, e 
que não tem pessoas zelosas que cuidem dos 
interesses publicós, esse corpo legislativo, digo, 

ue che a a semelhante estado de de"radação e 

corpo egtS a IVO.· lSCU !\. OS nego mos p 1 , e 
trate de. apreciar as necessidades do . paiz, se não · 
quer. chegar a esse triste desconcerto, Se quer 

. c~m:e_rir seus deveref! ·03 satisfazer sua elevada 
nassao. . •. 

0 Sn. PAnA:tmos: ;;....Séria bom . que y. Ex. ex· 
plicasse os precedentes. · · 

O SR. FxaumnA DE MELLo~'- Senhores, tem-se 
querido fnznt ~tcreditar que o corpo ·legislativo 
n~o _póde _discutl_·r. mnt.enas importantes o com· 

hcada.s; tem-se · quando declarar que o corpo . . . . . . · . . - ' . 

eca• enc1a, nao p e rna1s ser um!). arrmra em 
favor ·do pnvo · co'(ltra. .as usurpaçõés . do . poder, 
em·· favor dó poder . contra as exageradas pro~ 
tcnções dR detnocrncia.: ê pois necessnrio que o 

o Sn. PARA~mos:-Mns tudo isso emquanto ao 
passado. . · .·. . 

O Sn. F1ouii:iJlA. n.a,; M,;LLo : - Quanto aos · 
QC OS, sen ores, 01 C r ·_, l .• 

loiro quem em lS:H pôde o.zer com quo . a or
dem so est.abelécesse no. paiz no mesmo dia em 
quo . um throno do~abava avs embates de uma. 
rovoiução ; .foi o mosmo corpo legi:llativo quem; 
quando ·esta . cidado era invadida. por uma J!O· 
pulação dos~nfreada, e pl)J:'. soldn,dos indiscipli· 
nados, rcuma-se no paço 1mper~al e s? pelP · 
força da sua .autoridade e da tnt\uenem quo 

. exercia chamava á. ordem essas hordas . revolu
cion~rias, restabole~ia. a . segurança publicn. e 

· dava força moral ao governo. • • .· 
UM Sn. DEPUTADO : - Tom · sauda e 

tempos? . · · · 
0 Sn. FIGUEIRA i>E MELLO : - Foi ó .. . . . . . .. 

' . em 18321 quando . ó proprio governo ora por 
assim dtzer . cumplice de conspirações urdidas 
para . derrubar a constituição do imperio, essa. 
aroa santa a1)nde dt>seansito .· as lib<!rdndes do 
povo c da qual ató bojo tomos sentido ·os sa· 

• lutares . ofteitos: foi . US:io oo~po legislativo quo 
põz obstaculos a esses . consp1radorcs o foz ros~ 
peitar a constituição ; e porque, senhores, póde 

.
o ~orpo legislativo fazer tudo is-4o? Porque elle 
con1preheudia · a sua missiio, porque . tratava 
com todo o cuidado dos negociós publicos, e 
porque a opinião publica o escudava. e garauti!l. 
. §o mo refiro porem. á nossa. legisln9ão, ou 

veJo, scnhoros1 que fot o corpo lüglsla.trvo . que 
fez as mais ~n.b~~s leis _quu ainda hoJo nos re· 
gom ; que dtsctltto o t,doptou as . lo1s . ru8ula.
mentaros da constituição: que fundou a dtvida 
publica estabolecondo a cn.txa d e amortisaçU:o; 
que fez a lei da rosponsabilidndo dos minis
±• 1 i e n'1 so 1 01 vi o!ll" uo fez 
o. codigo crirniHal, o codigo do processo, a e1 
da reforma do 3 de Dezembro de 18 U, o co· 
digo commorcial e .tantas outras leis importan
tes; . o portanto ou não ~osso concordar que 
não seja. · olle o mais habihtado para. tt·atar de 
qualquer lei, de qualquer matorin que interüsso 
ao paiz, uma. v.ez que elle as quoil·a discutil', 
e quo ns autorisaçõos nüo o vonhão ·desviar de 
sua. missão. · 

Senhores, se . continuat·mos em semelhante 
systemn, ou . antes se n iio r etrogradarmos delle, 
t1;iio JIOSSO deixar, de . dizor <l,Ue .o poder l ogisln
hvo ha ·do co.m111har para n sun decadencin, 

se ·é que já muito o não tenha. feito ; que o 
poder exoc.utivo ha · de ser tudo no paiz, e que 

. nós não teremos senão 'dê--.-cha.ncellar, de sub
scrover tudo aquillo que J~llé qui.zer; e em ver• 
dado, . quando se observiio os . faêtos que entre , 
nós occcrrcm a.rece que tudo tonde a ·tornar 
ca a vez ma1s eca en e a· . po~açao o corpo 
lérrislativo do paiz.t . · · . · 

c.lá 1:> disse: pela maneira p·or que temos mar
ehado, em breve · não teremoq Mniio do adoptar 
t·eso ~çons conce. en _o po n a Ql:IB.s,_ . 1spensa 
de_ lets de emorhza.ça.o, e. outras mnhaí·tas de_sta 
o.rdem I E. o que ~ão. s.erá se o c'!rP.o legisla-

. ttvo ann111r. aos pnnétptos que . enutt10 no seu 
relatoriô o Sr. mmistro .da justiça, quando pre
tende que ao governo compete a attribuição de 

. inter;pretar ag leis, nttrit>uição · que pela con
s~itmção do estado é prLvativo . ~o po~er legisla~ 
tlvo? I Nada seremos. Nao contnmarct; · 

. . . Passando agora,~ Sr. presjdente, m~is espe~ 
C1almente á quel!tilo que nos occupa, 1sto é, á 
autorisação que · se quer conceder ao Sr. mi· . . 

que tenhão excitaao a flpinHio publica, e J!Or 
assim dizer irritado tudas as consciettCias? Dd · 
nenhun1 modo; pelo contrario o qno tt)nho yisto 
e QUI! já pelu. bril.ndur.a. do \\OSSOS Cõstumo:;, it\ 
pela attribuição que as. nossas n1osmas lllis dao 
ao con:;ellio supremo militai' e ás jnntas. de jus
tiça, . as penas . que nos ártigos do guerra são in-
temunento arbitrarias, ou dema!>indam~nto fortes, 
tôm sido diminuidlis, ou modificadas em at.ten~ 
çi\o á gravidade do delicto, n pon·ersidade do 
criminoso, o circumstnncias quo se dorão no seu 
acto: e isto sem inconveniente para o paiz, nem 
para a. repressão do crime, porque o conselho 

. supremo, composto, como é, do otliciacs • da pri• 
mllira jernrchia, de homens exp~l'imentados no 
s crvh,to pubHco, de ltOillOI\S t}\\e pola. sna. posição 
não éstao no· caso do ter ns poquenns paixões 
qtte muitas vezes dirigem pai'a. o mal a ompre
gados subordinado.:~, niio . faz essas modificações 
na ennlidnllll im · osta elos tribunno.{ su eriores 
s enao qunndo toconhoce a JUS IÇl~ ·e ·as em n · en
çi'io no doli'nquonte, e ont.umkqt1.ú não pódEl pt'e· 
jttdicar a ro.pressi'i.o do cl'imo o o bom oxemplo 
que cttmpre mant,)r. . . 

Sonhoi·es, se dermos esta nutorisaçito, ó neccs
sn:rio tambem quo nntorisomos no govotno a 
reformar o conselho supremo militar, todos os 
tribunnes do 1~ insta.'llclo. mllitnr, como os cnn
solhos do guerra, etc . . • 

U~t Sn. D EPUTA.Dó: -O rogula.mcnto do conde 
do Lippe. . · · .·· · 

O Sn. FtGUEinA DE M:mLLo: ""- • • · o regulamento 
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do conde de Lippe, como diz o nobre · deputado, 
emfim todo o proêesso. militar, porque som a or .. 
ganisação do process~;milit~r e ~os tribunnes. 
militares .do 111 e 2• · 1nstancut., nao se poderá 
chegar ao ponto . de tornar info.llivel o certa a 

ena ue se deve im ôr. Ora, parece-me uo 
uma. ao ImJ?or ~n o ali ort~açuo nao. eyE) sa 1r 
do corpo leg1slattvú; sont que .elle prm\etramcnto 
conheça q\\MB as ba~e~ em que se ha de fundar 
semelhante· reforma. Onde estão poréin essas 

ases 
Fallando na 2a discussão ·sobre esta mataria; 

pretendeu o Sr. ministro drL matinha quó nós 
aoviamos . conceder-lhe esta autorisa.çiio, . porque 
os artigos de guerra, feitos ha mais de cincoenta 
annos, não. esta vão já em harmonia com as lu
zes da épocà. Parece-me quo este argumento é 
muito fraco; nós temos \"isto as marinhas de 
outras nações brilharem, enclicrcm-so de gloria, 
a:eozar de s~r a sua le~is!u.ção ... m .. ui to antiga ; 
nao é n anbgui4ado dn tog1slaçao qu~ fnz cc;>m 
que a nmrinna não se desenvolva, nuo· rcahsc 
o n o c .a ; 1 . -
que devem concorre1' para o atraso ou para o 

. progresso do. milrinha. · 
· Em França ttinda hoje domina a penalidade 

que ot. a op n a p ns m. e. e . · a 
1790, e 22 do Julho de l~OS; c comquanto tendo 

·cu dito isto · em aparte ao nobro deputado pelo 
Rio de Janeiro, mo houvesse úllo rcpUc..~do quo 
·eu . · a t' . , . 
ainda insisto om nfiim~al-o, apezar uo nobre 
deputado tcr-1ne enviado par~l a léitt;.ra dos re
gúlamentoa dados pel(.) ex.-ministro ~a mariri~a. 
da :França Chnssc1oup Lnubat. SeJa~me . po1s 
permitticlo tHzer qne, quando o 1ú>bré deputado 
com toda impavidez nssovet·(m quo eu ntc achava 
atrasado nesta materin, fiqu9i sobretnodo suç• 
cumbido; mas . cobrei nni~o quando accres,ccn
tou quo a reforma da lcg1slnçuo franceza tmha 
sido . feita ·om · 1851, ,porque da leitura dos codi
os francoze~, pubhca~os nesse . nnno. por M. 

· a ' mes~111t o nnda hnvia l>notdô que ' contrurinsso 
essa eonctusilo. Entretanto como o. nobre depu
ta?q referia-se nos regulamentos ~ados pelo ex-

. ' , _' . . 
esses regulamentos, e ttgol'rt estou habilitado pnrtt. 
dizer ao nobre deputado que ó ello quem so 
acha inteiramente engnt\ndo; nesses rcgulamon• 
tos quo ~qtli. tenho, tuio so tro.ta senão do. 
servico n bordo dos ·navios da nrmi\dii, o não 
se. impocm penns sen:io disciplinares, como pri
vação do Vll1ho ou dn nguo.rdonte, supprcssilo 
de . soldo, prisão . n pito o ngua por quatro dias, 
etc., mas nunca · as pcm\s dos gt•nmles critnes 
quo os officiaes o\t 1t1urinheiros possiio com
metter ..• 

O Sn. PER\;;IRA nA SILVA.: ·- Hn. duns espécies 
de teformu.s: ha o t•egnlnmonto qm~ se reforo 
ao que em nosso pniz se chnllla regunonto pt·o
yisional, e ba · outro rólativo àos artigos do 
guerra. · 

O Sa. Fxou~mA D.E 1\fg:r.I.o: -Tenho aqui dous 
livros qüe tratao desta nHl.tódn.: o tegulathénto 
dado lo ·. Sr C a · t u · t t · · 
do doct·eto de· .15 do Arrusto de 1!::151, apenas . se 
limita no stwviço uo 'borde dos navios da ar• 
n1a.da. . . • · 

O Sn. l>.Em~rnA nA Sn,vA:- ~· o quo . se re
fere no que so chmnn ontre. n6s rogimonto pro-
visional. · . · 

O Sn. F10u~uu n~ Mr·:LLo: ..:.. O outro o.nnexo 
n esso decreto, ·e dndo . pelo ministl'o . dli. mari
nha Ducos, l'Oft,re-so ao serviço intorior 'dos 
navios 1tn. ftotn, mas niio traz n penalidade a 
que o nobró doputa.tlo so rofeto . . Sonho1·es, em• 
bora eu não tenha estudado estas matel'iàS 

como o nobre deputado, porque ·nunca me pre
parei a. dirigir a repartição· flà _m·l.l·rinht\., n~m 
tenho s11lo membro. da comm1ssao que na casa 
so .· occupa de seus negócios, entendo todavia 
que o nobre . deputado ó quem se acha cnga• 
nado. Ora, como · me mandou ler os regula.men-

a os . pc o as e o 
o Sn. PEREiRA: .DA. SILVÁ.: .-.Disse que lesse 

mais a.Igun1a cousa quo isso. 

lhe _que a minha. opinião não é · isoladl).. Dese: 
ja.ndo· consCienciosamente ·instruir-ma, eu ped1 
ao nobre deputado todos os esclarecimentos que 
Sl)bro este objecto clle me pudesse dar, mas o 
nobt·c _deputado fallou-me do u.,ma maneira .tal, 
quo não pude bem comprebenuêl-o ... 

0 SR. PEREIRA. DA . SILVA..: -}!)' desgraça mi-
nha não .ser comprehendido por V. Ex. I · ·· 

O Sn. FxauEiru. DE !\fELLo: _;, • • . o etn vista 
destes livros que pedi em restado, por elles 

I , ' • 

mem a fazer aquellà. critica que as ob~m·Vàções 
o a cxpcriéncia lhes tiverem suggerido . a res
peito tia. matel'ia . . Assim, t>m vez ao suppór que 
nós ganhamos em d11r ao Sl'. ntinistro o direito 
de faze\.· esta ro(olma; julgo que ganh~mps 
muito tna.is em íaxêl•o. depois que o Sr. mtn.tB· 
tro tivet· confeccionado o sou. ·· trabalho e .o v1er 
apt·osoritar nv nosso . exame o approvacão. 
· Senhores; ou. dou ao governo· do meu paiz · 

todas. u.quellas au~o.l'isações que~ a u~,goncia dos 
negoc10s .possa mngu,. e .qu.e nllo sau1.o das ex
cepções qü~ ten~o apre3entado; mas quando 
el!.scs . nagoClo.s ilno sao. urg~ntes, entendo q~e 
11ao tlevo fazul-o. Ora, relattvamenta ã. questao 
que nos occupa, fot o mesmo Sr. · ministro da 
:tnarinhn quen~ mu~o claramente nos. disse qu_e 
esta nutorlt;àçao nao era urgente, que a mnr1~ 
nhn sem êlla · marcharia ·da mesma maneira, e 
quo poderíamos adial-n; e se isto assim acon-
o, a m1 P .. · .· ~ 

possnrmo-no3 . de uma nttribuição quo a. consti
tniQão . nos confere? 

O nobre deputado pelo . Rio do · Jtmoiro disse
nos quo doviamos conceder untl& somolhanto au
tol'istlvüo; porque estamo~ em tempo do. conci
linvão. · J~lgo quo a rnzão é contraprod';l~en~e; 
como 1\0JO estamos em tempo dE? conctltaçao, 
como os deputados nüo quorum hoJo. atrapalhar 
l\ marcha do SOVOl'001 hl8S SÔmonto Rpl'üSantar 
suus idóns, d1scutil·as1 para. quo .so adopte o 
quo .houver do melhor.; como h?JO c~ssou a 
pt'l\tica do protelar-se todas as d1scussoes por 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 16/01/2015 1126- PÃjgina 5 de 16 

.. 
SESSÁO E~l· 17 • DE JUNHO DE 1856 193 

meio dé ndiamcntos 'suçcessivos, por meio de 
discursos Setn .· fim; como· hoje em fim sómcnte 
se quer conhecer o. verdade, e o interesse do páiz, 
parece-mo que podemos ctiscuHt· esta matcl'ia 
coiJl vantagem pata. o mosmo pa1z, c sem pre-
judicar a outros assumptos. · " 

.. O Srt. , P.tenEmA D.\ Sxr.vA: - Ainda th·c a 
desgraça de· niio ·ser conipl'ehtmdido \, · 

p SR: Fra~EIRA; DE M!i:i.t.o: ~E' fq1.quezn do' 

O SR. PEnEIRA D,\ SILVA.: -:..:.Não, o defeito ó 
n1eu. 
. . O Sn. FIGUEinA DE MELLo: -Antigamente 
havião ncstn cnmara dous partidos encarniça
dos; u.m nada queria conccdc1· a outro, cntraviio 
em renhida luta sobr,o todas as qticstõcs. qU.) 
a.pparecião, por ffi(morcs que fossem ; a victoria 
era dada .á maioria, depoif.l do .gasto um teinpo 
precio.;;o ; c como a mmorin nãu podia discutir 
a~sim todos ?s ouj.ectos que_ chamavão .n uttcn-. .... ' ·' . 
confinr tudo ao governo, pilta quo n.!gumtl. Cúusa 
so llzesse. Assim . ns autorisaçõcs · orao o rcsul- · 
tado nccesso.rio ~o.s l~tns em q_uc cst:wnmos l!o 

essns lutas: . quo gtieremo.~ discutir cotn boa ru .· 
tudo ·. q11nn to. tendo no m~lhornmcnto, · ~o pro
grosso do pmz, qunl o motivo porque ilai> hn· 

COmO ffiOstrci, Ó. illCOil\'OilÍente C prCjtldícia}? 
Disse· se igtmllncnto ~3 .a cainntt\ devo concoJor 

.,stn o. outr.as autori~uçocs, porq~c nii? tem tempo . 
parn. chscut1r n nmtcnn, c.ltl. gu:ü sao ohJccto, Senho
res, o t~mp~ das~cs.sõcs légi!Hativan quo nos marca 
a conshtutçno nno o sõmcn.to do ·t mezes, cllo pólio 

·· ser .. prorogndo, so assim exigir o bom .do c.stu.do 1 
So o govemo ontcndor quo clE:vomos dtscuttr tao.i! 
c tMs leis, pol' quo cllas si'i.o convenientes, urgün
tcs . no serviço publico, por quó razti·J 1u1o hu. uo 
prorognr n~ camuras ·r Por quo razüo os doputn,tlos, 

" . I .. . 

son~ dovc'l.;cs, niio hão do llc:u· no sou posto? 
· . O Su. Ou~n,\ Uocll '::-Esta n.nntl tluvitlo 1nuito, 
o nnno do.~ cu·culos. . · 

' o Sn. FlOUto;JilA })t;: 1\b:t.r.o: .~ s~molhnntu raziio, .· 
pois, niio tom Vl\lor net\hum : so o 1;1)\'\l l' t\o onttmdo 
quo t\s cnumrt\S tlov\Jin tUseutir cortos nssuwptos, 
o quo ni\o })t)llo ltmrchnr som quo sobt•o olll!s ao 
ntlllpto utntl tosolucito, cnlnpt'tl o govorno o seu 
dovor, pt•oroguo ns et\llll\rns; ns .cmmLms t.:umpriio 
tamhom os seus tlovoros 1\cando uo !iou posto . 
. SonhtÚ'Js, . hl\ nhtt\1\ uma ru.~ito pcln qunl não 
posso concctlor 1\0 ~r. minislro tln n~:u·iniia n nu
torlsnçito quo ps1lo. Os . St·~. m inistro::; sn achtío 
sobretmrt·úgatlos do nmltns nutoi'lsnções, o ató hojo 
n.inda dcllns niiu ftzcriio uso, ~mbora nqtti nos 
tiYcSSom d eclarado quo cllus Cl'UO tlt'~ontes, o quo 
SChl. Cll(l!:l muito pntlecorio. o so~:v iço pub\ir.o; · 

Ol·n, por q1.10 motiw, npoznr tlo ll tJCl!u·i\«:ito tiio 
solcuuú• , os Srs. ministro~ nüo tôm .··foi to uso 
dus nutorisu.ções qtto so lhes co rtcedõtão? Som 
duvitlu porque so nchi\o. mu ito m~rregndos do 
trnbulho, v in'io·so obrigttclos tL aLUnr algnus . . so 

, L 

de est ado; vcl'üH\OS que nhi os llcgoch1:-; publicos 
ou p~rticuh~rc::; ~loi'mom nnH?S intoit:os son~ n,lllonor 
demsno, pre tenmlo-so assun nnutos dtrettos , e 
fn.zendo-so muitns injustiças, omhOI'n os 8rs. mi
nisti·os o seus officiMs maiores qnoiriío colol'it · 

. som clhnt!tos. protcln~ões. c.om ~~llcgnQtlo do h~tore!;l
ses pL1bhcos que nttO extstem, on com podtdo do 
infm·maçZíes quo nuo so nocossitilo ... 

Orn, so os senhot·os · ministros tivessem m nis 
tempo pt'lrti t r ut.nrem · desses . ohj octos, termo .. tn.os 
objectos sido · adiados como tõm sido? Do nenhum 
n10do. 1'odos os quo tem conhecimento do qM so 

. I , 

TOl>lO 2. 

passa por essas secretaria;;, ou quo a e lias éoncor.
rem por alguns motivos, ~$;bem que alJi muitos 

. ~egocios nii.o sã() decididos!· ,e hão de f~zer f!- jus
ttçn de que eu affirmo um facto verdadetro o mdu
bitnvel; ·por conseguinte, querendo · alliviar · os 
Srs. ministro:> de um s~mel~ante _peso, e enton-

tirar de si a responsabilidade de D.ctos. que a 
constituição lhe incumbe, julgo que não devemos 
concetlet· uma tal autorisaçii.o. 

r . .prest n oj n-
dnrei o meu discurso. Diz a constituição· que ne
.nhúm cídadão sêr:.'i. punido .sem uma lei anterior 
·quo assim o determine, c que todo o cidadão. póde 
fazet• tudo aquill\) que não lhe é pi·uhibic.lo pelas 
léis. Ora, pergunto eu: é constituciollal darmos 
ao governo. mna scml:llhante autotisnção quando 
se tmtn de. in.tpôr penas, c?arctnr direitos .• e l~gis
·lnr sobre a vtda, honra c liberdade dos çtdadaos ? 
Um acto do governo· podefil ter nquelle scllo de 
áutoridade, nquella força que teria se ncnso pnra 
c~le concorressem os_ tres rau1o~ do pottcr lcgil;la~ 

Portanto votarei contm: a nutol'isação .q~e so 
pretende dar . ao govet·no ; a cmnarn .1.lecuürá o 
melhor. · · · · . 

Nito havend•T mais quem peça t\ pnlavrn d:í-se a 
nmtoria por disi::utidn, c posta u. voto~ n propcstu. 
do governo, 1í ndoptnun coiil a~ emendas. o remct
tida A conunissão de redac ·ão. 

Lô-so, c é remeti.i.da com urgcncia â. commis
st:ão do poderes n seguinto indicação tlo Sr. Horta: 

u Fnltn.ndo um dcput(l.do pcln provincial do 'Rio · 
. Grnndc do. Sul, e o.cho.ndo-sc nesta côrto o sup
pleutc Dt'. Fidoncio Noponnwcno Prates, .indico 
quo seja cho.mo.tlo. S1l.l3. das scssõ cs, 11 tlc Jut\hQ · 
do It;;JI.). » 

Lu-so o ontrn iuunetlintrunerito em discussiio . o . . .. -

« Snln. dn.s cominissuos, 11 do J unho do 1S:Jtl.
. D. 1' . . tl~! l)faccdo.~G. Vasconc11llos. ,, 

o s.r~ t'.J:ctn'i <t '-'tc~ : .- St•. presidont~, o pa-
1'ocer Cl~r. l oitut'!\ acabn tio sot· foitn, Hmda-so 

• • • • o ~ . o 

· t\qno\\cs qtw . a mos;nn. nobre cmnmissii.o do con
stit.uit;!10 o podot·os ostabclccou lm Utn moz,potwo 
mnis ou mono,s ,, n r espeito ,da, chamn.da dos stlp· 
plotttos pot· dlilorontcs provm cms . . . . . · 
· l)isso n u oht•o couuniss:l:o do ct.mstituiçlío o po
deres m1 um. pm·ocet' tlnt11.l\ tl do 8 do Mnio pt·ox imo 
twssado, o npprovudo om 13 desse mesmo mez, 
p t·on1U1Cia ndo-so coütl•a n. chnma~lu. .do alg~ms 
supplontl!t: ; quo, qtlnttto . (t cottvonwncta pub1ten, 
a cmnmlssiEo tinlin. u obSLH'VnL' quo hnvondo nu
lnoi'o s nfücionto do doputndo~ pn).'t\ ~s. tmbalhos 
dn cnulm·u, o ostnntlo oll!\ om . pt•inetpto do sus· 

2~ 

: ' • 
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que so · d~riio, nit~ • cnt;;lldt•m•~s c~n,·c.mienle ad
miUir ('$ snpplentc;; qno então foriio propostos, 
como é que hoje com umn mninrin oxh'àól'dinR
tin, com tiO ou ~(}deputados hnvctnos dar cntraLln 

· a um supplenti.l ? I .. · · 
O sc(Tumlo fundamento d11 nnrccor do 8 do 1\[nio 

é quo Õs supplontl'~ cuja ' n•Ími!;siio foli proposta 
mio ('r/io ·os Jilllnctlintos em votos. l\l'n.~, SI'. pro· 
'sidcntc, n nobro cummiss:lo ó r• propria que so 
oncm·t·c~li. <lu deelnrnr-nos lll) pat-eccr quo so dis
cuto que ó su.pplénte do quo so trlltn niio o tnmhom . . . 

O tet~eit'o fund:unnnto ~ q\w hn,·ii'io . moth·os 
pnrn s·~ crt:ú· qne os di!putndos clfecti vos vil'ii'ii} 
tomm· nsscnto. Ol;ll, nn nctunlidndo fnltiio sómcnto 
.dnus deputados · ' 

O Sn. lt't:ttN.\~in::s Yumu ; - Ftl.Wio Ú'o.~. 
O 811. Ht~~IHQlfi·!~:--Sim f1tlbit) tl'êi3; 1111\SoSr. 

1\[uclnllln n,;h\ !tHtitú porto do nós, ~t;tá alli 0111 
Al~gt·a dt)S Hetd, . · 

O Sn. · F..:n~.\:·ams VtEmA:- P<>ton1 nito voril to-
tnnr lt$Soulo. · 

O Sn. lb:~ntQUJ·:s:- Ni\o soi so vom ott so niio 
voul. • . 

O Sn. l<'tm~.U>b~s VIEtR.\. :--;Posso M!:!eYotat qtto 
nilo vclll. . 

O SR. Jh::-mlQUEs: -Respeito muito n asso,·o
raçiio do . npbto depntudv; liH\S !In() <.i elln otliriinl; 
ó rundadn certn.meuto em infonnnçõos po.dictlln· 
r(•S1 qnc não u0s podem rc:;olvct• com a sognt·nu\~n 
cotn'onicntL•. Qunuto no St. Frmtcisco Dotningttos1 

dopütrtdo polo Oouní, r)ltú ó juiz dl) dií'cito no 
Manmh:'ío, tnmbom . n:io consta quo nãn venha 
omnr asst~ 1 , o n rospm o o r. r. ag n '1 o 
eonsta~mo qno Vêm. 

O Slt. APmúlO GunrAnX:Es:-Niio vom . . 
O Sn.lii~!<tuQ\Jl'S : - Supponhamos quo não vom; 

mns ett . ob!!.et·\•o quo ?S ~upplontcs poln provincin. 
do Oon\'Õ. suo : em pt•uneu·o lngnr, o Sr. Dl'. lgna
cio Bat•bosa, tltt~ ó fnllocido; om st•gnndo, o Sr. 
Api'igio Guhnm·ães; quo jt\ tom .· nssonto na cnsn: 
em torcóii'o, .o Sr. Silvn Gttilnal'i\os, quo tatpbom 
jt\ tem U!lHt)lltO entt•o 110~; O úlll. qmuto, t:Jstl\ O 
Sr. Dr. Al'nujo l.Jimn. O Stlpplcnto cujn cl1nmndn. 
se prOilÕO ô o quinto, e assim 1\ca projudicutlo 

om votos, contra o quo 
pronunciou n nobre com-

néiihUJun · lei nutol'isn n.s. cmm\rus mtmicipncs .n 
P\lssnr diplonms mn h)"pothüSos . gt•tüt~itas1 n1as 
sonu:nto nchnn.do-so o dopntndo lnlpo,hdo.por au
sencta, mol.):;tu\ prolongndu. o. por to1· .!:mio no- · 
i1Wndo sonndo1·, o tutlo isso nc adunlitlndo, ni\o · 
dovcndo outL·usiut pnssl\1;' um pr~coucnto qutl ':irin. 
u sourtJca.t•t·egnt· !!- tnza.ndn. pubhcn; pelo quo. o da 
p_!H'ucot• t}l\0 . o thto dtplonll\ fi•IUtl sem ofl'tuto. » 
~'ilt.ü . pru'L'cel', que foi nssign:i.do polos St·s. Anto
nio Cal'lo.~, Aut1to, o Sonzn. l"ranç:t, foi nppro\'ado. 
Bllú -procedo intt}irntilcllte pata o caso : porquo, 
comó Jti. obsoi'vei, nntl<.\ consto. a rdspeito do qunl
qttcr impodimonto dos trcs doputndos quo fu.ltiio 
pelo Conn\, o é por isso do st~ppór quo vil'M. 

Em sl)~são orlliltttl'ill. de H cio Jnnciro do mosmo 
riu no o St•. dcpnt:tdo l!\n·t·a~ indicou · n chamada 
rlo mosmo St'. . Mnttoso Cttmnt•n: foi esh\ indi
cn'.)iio t\ commisslio do constituiçtlo o podot'üS; a 
qual npt•csodott o seguiltte pnt·eccr, nssignado 

• •• • .. . t • t. 

qlt:\1 foi npprovado. 
«< Quo niio consta á. connnis~iio, nom por in~ 

formt~~lícs officiaos, nem aliund, quo o deputado 
otl'octivo . tonhn intenção, ou ostojn om . citettm- . 
stnncins do . l~i'io ppder comparocçr; yelo_ que é . dé 
pal·ocot· quo nno SOJa approvndtL n. mdtcttçuo. >> Orá, 
qtto n .. (:1\mnrn nadn sabe a ro~pdto dos tt•os do-. 
ptüntlos quo fa.ltri.o)ó o (!llO ó C€ll·to; o em circum~ 
stnncil\s tnes pnroco quo cstnmcis nn. mesma hy
potlicso do · pnrocor cuja loitum ucnbo de fnzor, 

O o mo •'l, pol'timto, (I no cotttl'a pi·ocodontos anti
gos, contt'a nquollo outro recentissitno de que tonho 
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f~Hado bavcmos h0je_ votnr por um parec~r in.:· I 
. teirnm~nté incoh_m·erite, c cujo.. conh_·_ndicQão csL{\ . 
saltando úos ollws ·? I ·. 
-. :Entendendo, pci~; gt~e a c:•.!nara deve sct·. ro.- · 
hcrcnte em suas dectsoes, nno .devendo . prJHth-
car h(lje a. uns . pnru. umnhhfí. se ronnnciar a 

act instrw do que a camn.ro. deliberou a respeito 
de outro. scilhór em iucntieas circumstancias. 

A respeito· de outros pareceres da conimissão 
de poderes citndo::; pelo nobt·o <l•~ptttado, em os 
quneso.~ actuaes. membros dello. nftotlvcri.io parte, 

. sé são divergente:> de~tes pl'inclpl.os, não pqdc-
, . ' ..... 

Co
·m·· ,.llt'ssl'•o rdnua ú _J>o.uco J'nln:on de J'usth.~u, (l qn_c p~\n\ tH cctStli} '; quesycs qnl.! nc . a so susct at·em, 

~ cu tnmbutu tcrot ilc mvocar os lH'úCl'th:n t.v:; em 
como tal fui pcln r.:tm:ira apprúv:tdo. · favor tio pnrecet· da coiumi:;~'io tflto hil pouco foi 

o Sn. 1\l.I.GEDO :-'tenho tioeesflid:ttlo de ·tlizór co.mbatitlo P.d~ mou uoi.H·o collogu. U•Jputado púla 
duns p:lla\'l'flS tara tlefeuJcl' Silll}lle<JH_lCTÜC H COlll· illllllm · pt'O\"t:lCHl. . . 
missi\o lln. accttsár;ão, 'lltte lho ae;;Lua do fnz.)r o ~sta eommis,;iio, . snnhm·os, por ltHl.is tlo uma 
nobre dcptHilllo poln :t::tl'!tl!ybn, de mt;olwronte Ct1m Vlli: tt:lll vota·lo }l:ll'll qnc sl'j:'io recohido.~ eomo 
·os sel\s mêsntos prmctpto:>. O llounl lleputmto supp.1•:lii.L'S1 na uusoucia do,; protH'idúl'ios, indi-
uprese!lt.m pm·:1 C~IIIIH'ovat e~s~ :>~:t ussnt·çiiu um pa- \·idno~ que tiÚO sei! do os pl'irn.,it·ns nn onletn da 
rece\' tl:\ comnnssao 1!0 Cl)nsttttw;:w e podllre,; dallo· vuln.;i'io, _:;e aehito ua cút·t~; l' assim nind:t _ qne 
n respeito de t.liYersns inllicnçõ1Js :ljll\:Stmtntlns nesta hitjiio ·nlgttns mnis votados (lO tpte dlc:~. sé lhes 
cnsu. etn ]\Juit) pata O Ch:t!t'utllWiltO. tl•J. Sl~p(JlulttCS tlú ilsSülltO· •• ,. . 

rnn 1no, nnn es • : • • ~; - • • ,. é~ _,, l ccl 1 1 L' : ~~ .l _:t t;:tt 1 . 1 L' :1 _ yt. t · , 
porque iti\.o crfio os iutmctliatos tHH v. dos, e só citju snppleult' •1 o ittdi\'idtto que so achü iHl Clirto: 
tinln'io em t>CH fa\'ul' n. ciemnst :i1cin lll! se acha- l:õ:', pois, . la·!s t ettt sido lls ín·,~e.•tkntcs, t.l~:l;ta ca.,;n 
télll li:t . cú!le J C por isso. ti::d:trúll O.:!il S~l,l p:~l'u• .C.' SO OS pl'~t't:•iclltcs, e<JlllO tib;~:!, pOUPUI \'11ler Ul~ 
CC C 1:'1'" · • ., · ' ' t ;. lil. ... , . v ~ . u · 
çõcs mcsiilo n i'csp.·iie de algunJ dos :;uppl•.•ntes tHH'HHl 110 l:asn \H'esctlll!, c ({, •vmnos \'OliH pal."n 
9,UI.l tuudo titio ass(;hto o )uwiiiu intert'o~tnphlo. quo ~~J <i.! uss~uLo uo St'. :'llaeario como snpplen• 

···Este Jlnl'' cet·. foí nppro'·.atlo cum L~tn:t olllcl.lda H. tll p.ln pt·oviiH~itt ,\o .C~t\l':\, prindp:ünvnttl h!mlo 
te.•pe•to do Sr. ~l:u·cclltuo do ill'lttt; }J.J l' JÚ tet' t:lh1 o tu .·s_tuo ::;vuhtit' as:;euto lll'sta casa, jt'L lm- . 
tido assellto dm·nnt.J l\. nctunl lcgi:;h\\ura. wllllO ~:~hln l'•!l'tHlhccitlu · ~upt,lente. ~ilo wjcl, pois, 

Di;, o nobre dopttltHlo que o tml'ct••••·qitc :'l' di~t:ute · ' Íllt'•Jltveuieutli 1tlgum pnt·a qau 'tot'lle a \'(•lt:H'. 
estA em tL'Illt'tulic(,'i'io C•)lll . aquclllc li IJih.l . lll';tho O llOiil'll tlt'ptt!lulo }leinlllinhn pl'ft\'illl'ia hü~t•ntt·se 

. do nllmlir, (I quo 50 . uiscútn \'ersa soh!'ll ti. t•htt· 1\11\t'BI\H'IllO t~l\\ \l\1\ p:l't'UCC\' lta. pt)l\l~ c. l •ln.to P·~la 
ntndfi l)C lllil Sllj)}ll· nte 'lllO jt'L -!0111011 tiSSt'U!n, t' l'IIIH!IdSSÚtl llt) )IOth•rt!:-1 l'UIIIJ•ri ltlll SII!'Jlll'nto qtto 
ínnua-~\l nt\t\\\l'llu }H'ecctl'lltu tln nnm do· fn:l.t)\' tntuht'~lll JW•·l··n•lin tomnr u~~ent•J, ou (·outm 1nnis 
continunt' eulll nsst•lltll, ul'lla ntt~ stJ npl't'~•·utut• ,tl•• 11111, N•~wl•llllll tlnllcs tHllnmiulln lll'o\-inciH • .Ut•u, 

. OU \'0 . ('l\l 11\('' HJ t• C L I:; 11 • . \ I ll'll U H(•ll hll't!S 0 :,h' l'll liU O 10 H'tl _lt'}lll :lt O ~ll!iOIIIl.\1\ 

que jti. úlll:t \ '01., ~uhsti!ltio • . A t'O,IIlllll>~si\o H:tl~·nu upit!iltu ' '\'ulrat'IIL ú lltJhl'ol .t:tlllllllis~:1u, tdo ,;l•i •ttl<l 
ll !lll'll'üSpoill~ithlhthlll' •'lll lhllllltlll' qllt' Sll •lt•,-HHJ 11111(1\'ll}I\Hfu U~tll'U il'l' J1lll'lll!UIIIlillhll' li Jllll'o\1'01' l)l\ 
ns>t•nk• n ~" ·''-~" Htt)lplt•Jlto o.iJJt u 1'111'!•.• llH · ••ll•• 1\ · ''"'~\llll ,·mtllnt ;1'\1\n, q1w cvth:e.lo :-~ t•l\ll'llllll. tle \UI\ 
ül l ,,.., ~ • • • L• (, • • H IJI •• I ''·.:. 

cnh't' .O \11\'l!l't'l' qnu ill' l\ hu ttl~lll!~ !lht>~ l! o •tuu (I ~ 11 • II t·:~tu·~n:~: _ AWII'n ~!u;;UH\to 1\ wlH'l'Ntciu 
dt\ !tOJO \IU.•dt~el'llllll i\dt•t!l,.!iOCUllll'lll'lH ll\111 Nt'IISJli'Ul· , t · 
cipit1s ·_ 1pw n ultll\ll\'1\ hmltl\l, qnauln su l.t'illoJtl t'ttlll •il,l'-1 n e:lttWt't.t m•\'c pt'<~t:e• 1.'1.' m•ss:t hHilt!\'111, 

tlttqni.•ll•• p:n't'('l'l', ·1111\lldnilll" ttlhllilli!' u ~ •.• i\lm·· O ~n. Col::n··:.\ n.\_s 2\t;\'J·: . .;:..:.... So onot11'1J deputnuo 
cl!lHnu •\•t Hl'ilíl pt•h\ llllllsitll'l'Ht:J)o •I•• jl'i lt•\' thlo t'•.llllllalPII ilJII\I~CeL'I' du l'nllllnb;;i:o qttmtdo IH'gtt\'n 
llHSl'lllll 1111 t•usn: o Jl ~ li:-<, .I'H~o lll't't'••dolllc e:,;tahú- ü Pllti'II•!H dPssvs supph:uks, do!\'tl ag<n·a, •ptu u. \'Õ 
lecltlo hu p•Hlet' pdu CJ\IíiiU'Il llt.t•t':1• u l'llllltlli~· l'lll •t•n·:_ pt·ineiplu~, g-nittl·:\ e uúo coHllltll<\l_-a, vist.o 
s:\o (tli'UIItl:ll' o p .ll'<'t.!Oi' ttttu :,;o ~tt::~etttu .ltlliHllll.!i· '\llt.l dht 1uu~l-nt reetJI\ht.·t.~ t'l' u l'l'.l'o 'l'~c t~.1tno pt·nh-
ru put'IJill' os !ti l'ctli~idu... cott. :\In,; u nú Ul'0 tlL•pttl mlo, q li•' I' n tiin t:Lltll htttin o 

0 Stt •. 1 L· Nl:t~UJ·:s :-QtH\lttlo n cotnmi_~~ão ntl· . pat't't~et• tln cümmis.,i\o •Jtte llt-':~nvn a t•Hil'Htl!t n essl's 
\ Sllllplt~lltt•;;, np~'('St'tlb~lll)O·Sll ]tujl1 

:\ Cotllh,:tiL'I' O ptt• 
milHlt um snt-lpl,mto pol'•ttto )1 t.inlm tomndo n~· l' l.'l't•r •PW mltll<llt n<.llllltlll~ 111u snpplt•nlt!o uu~MI'e tul. 
sento, ropnllht ontrt.\ em ideutJcns drcnmstnncins. n ~ 1~snm ct·t~sm:n ~:.lttl fnt.: it comtuíssiío qumtdt) tliz · 

OSn. l\L\oGoo :-N:Io, scnhot'; n aonmlissi'i•l ·nlio IJlll' elln nno c •~onerünte (}1Wndo nprvsnnta um pn• 
ndm.iUin. tlOnhutn. 1'únltO (1. Cl\1\\:ll'l\ 1\latHI:tí.lO til- l'l'UÜl' ltiSI'ül'dê éúll\ OS lilúSlll0-3 l)\'ÍIÚ:ipiL1S. quo ü\\tii'O 
lilil.tit· Ul)l ;:;upplunto polo fllctLl do j:'t h~n-~t·os2o snsteJt(Llll .. . • 
senhor tldo assento rH\t'ümtlrn, a -eonnntssna li~\O {) c• II · N- -

1 · 1 r · . ;:.H. · :·::-:nrQur;s: _. .r no, ruw. · pot m·1a nu seu p ·tn~cc t• hoje ·< ttdu L'ln caso per t.ll-
taniouto iüeutico dc•ixnr do seguir ·o proeetll!!ÜtJ O St:. c,,;:!:th .t>.\s Nt:vw; :-Bt1, St· . . · ' ., ,.., \ . . . . . 

4.. " i \ 

por tólmosn, pot· orgulhosa ... 
O Sn. llt.;Nnttiu t;l:J : - Niio; ostn\·n. t~úh.;rútlto em 

sons }_)l'inçipios. · · 

O Sü. 1\fAeEno :-A commissi'io soda côhot·tm to 
co'lltsons pl'int,;ipios; m:u; so j:\ hnvb unut tled
são d:t cmnnt'tt contrnl'iu n. ollos, n cununis::.~:'io doviu 
tcco'bot· essa cl t~t}isuo como ttintt doliu•)t'n\'llo, nnt 
aresto .: do contt•ttt'io do\·ul.'in sor tnxndn do eapd· 
chosn O tio do;_;obtltlicnto: pul' iSSO. tOl'tt1ttlOl1 . O Sl'tt 
pnt·ocot·, · t~llspcHnndo o pt'Ol\tHlonto, nt~mltlindu qno 
o 8t·l\'Incarlo continttassv . n ter nss(mto mt cmm, 

pios .... 
O _Su._ Hc~:\'HtQUl~s:..,:.. E on t.tunliotn, 
O Sn. Cümu~.\ DAS N~vt-:s :~ ..• . o o~ meu~ 

pl'ill!lipios s ·io, quo nfio ostm11lo ci.1n1pletft n dopn· 
tnç:in tl•l tllllllt}lll'\' }Wovinoin, lloYn·Al' tlnt· lli4~l'llto 
nos sl!pplcnÜtiS <iU,U ~o nchnt·um pt'(!Sl!lltl•s, ntu.qno · 
fiquo cm11p\dn, pt·tnl'-tpnhurllto qtt:\Htlo 11 st·~s .w ~:o 
nclitt t:'io atliantnuu qnu so ut\o pótlt' sttpptit' u \'imln 
tios pt·opl'it!tlt rius, ou du;;; pl'i l\IL't t·o~ lHl}l plon lt•s. • 

l':u co\ll~ll't\het~llo, o concebo tlUll em Cl.'t:ta~ .~u·~ 
cnnn;lntHJH\~ hnJt\ nlgmn esct'UlJltlü un ntlmts:;no do 
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supplentcs, bem como no começo dns sessões, quan
do ainda é possh·el que o,; deputa.~?s vcnhão to~ar 
assento; mas actualmente, 'lne Ja. tem decorrtdo 
mez e meio, uu quasi dous mczcs c scss~?· por que 
razão não han:lmos de ,·otar pat·a que sejao chama-. 
dos supplcntes que têm de preencher as depu~ões 
da:; proviúcia5? 

Cohercatte, 11ois, com e;;tes principios, não só 
>oto pelo parecer da nobre commissão, como pre
tendo apresentar uma emenda para que seja cha
mado o 3n supplcnte pela minha provincia, que 
tambcm se acha na côrte. Talvez o meu nour ol-
le~ se o_»ponlla t.'unbem á minha emenda, mas 
dir-lhe-l:ct que, além do supplente de que tr:'l.to ser 
o 3 .. , e por cons~quencia mats votado do que aquelle 
con t.ra o qual Yotou a camara ha um mez, occorre 
que nós toclo.s da ·provineia sab ,_ 
depuwdo que falta (o Dr. A~is Rocha) vem tiio 
cedo nem. viráõ os to• supplentes, porque lhes é 
qua;l impo:;siYel vir. Estamo . .;, como disse, quasi 
no meio da sessão, c n:'io é possi'\"'cl que a minha 
pmvincin, que tem tão pequena reprc~entação. es
teja privada da 5• parte da sua rcprescnta~ão 
nacional. . . . . 

Ulr Sn. D&NJTADO:- Isto é, de um deputado. 
O Sn. Conm::A D.\s NEvES:- Para qualquer outra 

provinda .(lUe tem grande numero de deputados 
c<H tãmente a falta de um não é sensiv~l, mas a 
minha,provincia não póde dispensar o concurso c a. 
coa JUva~:ao que nos po e nr a n• pa.rt~ c seus 
rcprcseHtant.es. Pot· i.sso mando:\ mesa uma emenda, 
para que seja tambelll dado assento ao 3° supplente 
pela Paruhyba. · . · 

E' lida as · 
tt Depois das palan-as-Jcronymo Macario Fi

gueira de Mello- accresccnte-se-c ao ::>r. D;·. 
Uhrispim Antonio de l\liranc:la Henriqnes, ;3o sup
plente pela. provincia da Pa .. ahyba. )) 

o Sr. Can.d:ido Bor:::;cs (pela ord()m) :
Não sei se pelo re~imento se podem nun~ittir 
emendas a e,.:;te parecer. O que se offerece e, na. 
minha opiniii.o, uma indica~.:.:-io, c c.omo tal dc\·e 
ser remcttida á respecth·a connni;;são. 

O Sn. Pn•~::;mE:>;TE :-Entendo que t! uma emenda 
que se offerccc ao parecer Ja commi::;.;ão; por<!m 
acho que o melhor systemn qnc o nobre depu
tado tem para tirar-nos de embnt·a~o, é requerer 
o adiamC'nto para il· o negocio tt connnissiio de 
poderes. Eu ni"to posso, offereccndo-se uma emenda, 
convertêl-a em indicação. 

O Sr Lclt'ão da Cunh.:l. fpC'la ordem) diz 
que ha dias foi á commissão de poderes uma 
indicarão para ser chamado nm dos suppl0nt.c~ 
iuuueuiatos pela província da Parahyha.; julga 
portanto que se deve esp :rar pelo parecer da 
eommissão pa1-a se decidir sobre este chama
mento. 

o Sr. :rx~n.l·iqu~c: (pela ordem) obscrv-:l..quc 
nem toda!; as proYincia;; t1~m !l. sua r~pr•$enta.
~ão completa; a de Mato-Grosso nenhum Jcpu
tado t~m pTc~cntemente na eamara, c, pois, lhe 
parece de ju,;tiça que, a pa.-;sa.r o parecer da. 
commissii.o, se chamem os supplent~ 'q;xe e:d:i
t*:._m n:J. _cjrtf:l pelas províncias cujas deputa!:Õcs 
nao e"tCJllO completas. 

E' lido o seguinte requerimento do nobre de
putado: 

<t A passar o parecer, requeiro que se chamem 
os suppleutes que estiverem na cõrte pela,; pro
'\incias cujas deputações não estiverem comple
tas. n 

O sr: Can.dido Borges crê que o Sr. pre
sidente não pó de pôr em discuss;io a. c; emenda.c; offcre
cidas ao parel!er, e diz que sempre na camarn 
se considerou t:1es emendas como indica.~õcs, e 
com. razão, porque nem todos estão habilitados 

para saber com certeza se os nomes apontados 
nas emendas são ou não os representantes ou 
supplentes que se dc'iem chamar. E' a commis
S<lo de p·>deres que, á. vista. das acta.s da eleiÇão, 
póde dizer qual o deputado, qual o supplente 
de:;ta ou daquclla provincia. Pede pois ao Sr. pre
sidente que attenda para os inconvenicnte3 que 
podem resultar de semelhante pratica, deste desvio 
do compo. tamento ordinario da camara. Para 
evitai-os rcq.uer que sejào as suppostas emendas 
remcttidas a comniissão, discutindo--se e votan
d 

O Sn. Pr..ESIDE..'\TE :- O nobre deputado propõe 
o adiamento, e o adiamento não póde ser pro
postn senão quando se falla sobre a materia; 

or isso c n i o 
ando sobre a materia, e não pela 

O Sr. Corrêa. da~ :N'cvcs:-Constando-mc 
existir sobre a mesa um parecer ela commissão de 
constitui~o e poderes a respeito do supplente 
de que trata a minha emenda, peço para reti
l'al-a. 

Consultada a camara, é appro,·ada a retirada 
da emenda do Sr. Corrca das Neves. 

mesma commissão, )) 
Continúa a discussão sómente ssbre o parecer. 

o Sr. L~ltâo da Cu:nb.a:-Sr. presidente, 
depois da· retirada da emenda do nobre deputado 
pela Parahyba, e da appro,•ação do requernnento 
do h·mrado deputado pelo Rio de .Janch·o, estou 
q!lc -podia dispensar-me de dizer o que preten
dta: 

O Sn. ConRlh DAS NEVES:- Então é sentar-se. 
O Sn. LEITÃo D.\ Cc~n.~ :-Não me sentarei sem 

diz:~r algumn cousa sobro o que se t•!m pa;sndo 
na mesa, que ser>ici de protesto contra algum 
precedente !.le que depois nos venh~o fallar. 

Entendia C:U, Sr. pr~sidcnte, que a "emenda doS 
dou:; illustrcs deputn.do;; pela Parahyha de,·ia ser 
r 1 i• : · .• - · · •. -
ind~:~endeutcmcnte do requerimento ·do nobre de
putailo pelo Rio de Janeiro, Yisti:l. a materia qu.c 
em si continha. 

O Sn. Dt;THA RocrrA :-E' mateda vencida, não 
se púde mais tr-.1tar dclla. 

O Sn. LmT:\o n_o\: Ct:::-m.\ :-Bem; q_uiz como disse. 
protestar contra o prcccdent::•. 1'·~ra V . .Ex. a bon
dade d•! dizer-me se est:i. tambem 1:1n discussão 
um ontt·o p:ut!~t'r da mesma cotnmissfio de con
stitui~ão e potl·~res que me infotm:io existir sobre 
a mesa, c que trata dt.-ssc me,mo supplentc d•! que 
trata\'a a cmenua do nobre dc:puta.tlo pela Pa
rnhyba? 

O !';~:. HKsmQt;l~-::: - E~istc sobre a mesa esse 
parccl!l-. mas ainda nã.o foi lido, c n:io e:;U em 
JiscussãQ, pürt..'l.nto o nobre de utado não óde 

r•:spcl o e e. 

O Sn. I...t:tT:\:fJ n.... Cu:-.·ra. :-Estou satisfeito. 
os..-_ l::r~nri.q'1~S ;-Sr. presidente. o pare

cer da commi~silo trata da chama.Ja de um sup
plPnte P':llo Cear:·l ; ha ainda um outro parecer 
sobre a mesa que não foi lido •·elativaml!nte á 
chamaJa uu supplente pela ParHbyba, e a ca~ 
acaha d€' >otar a rêmessa de uma emenda mmha 
á conunissi:io de poJercs, em a qual propuz que 
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sejão chamados os supplentos p9r aquellas pro~ 
vincias cujas deputações r. ão estiverem comple
tas. 

Eu observei até que a província do Mato-Grosso 
não tinha na camara um s.ó dos seus rcpresen-

n es. 'Dous são os de utados or esta rovincia 
i'e ambos estão ausentes; um e o St•. Dr. Viriato 
Bandeira de Mello, e outro é <> Sr .. Silvcrio do 
Araujo Jorge. Não tem portanto a . provincin de 
Mato-Grosso uem advo uc a ui os seus into-
resses. sstm parece· que em o nos e vo ar, nao 
só o parecer 9.ue se . acha em discussão, c,omo 
o outro que extsto sobre a musa, e um outro amdn 
que a nobre commissito tP.m de apresentar sobre 
a minlm emenda, poderá tudo isto, discutindo-.:;c 
c votando-se em separado, dn.r · em resultado a 
entrada de uns, c a não admissão do outros sup-
p~n~ . . 

.Julgava, poi'tanto, que setia mais hnrmonico, 
mais regular, quo o parecer do qué ora tratamos, 
e tambem nquelle que já se acha na mesa c tom 
do ser lido ara entrnt· em discussiio fossem de-
,·oh·idos ó. nobre commissão de const1tuiçiio o 
podor~s, com a minha cmonda1 p;1ra quo clla exa
minando tudo, cmittisso em urn sõ parecer o seu 
iensnmento. 

Não s~i (!onde nasco.o. difl'eron~a de proceder 
que agora se nota na· nobre cnmmissno, aprcse~
tando pareceres em separado, quando em Mato . . . ~ , 

.. parecer todas ns indicações, e dando sobre (lllns . 
em globo a sua opinião. Agora ncallamo3 do Yôt· 
que clla deu l1arecer a respeito do supplentcpolo 

. Ceará, deixando om silencio o do ottLro supplcnte 
tàmbcm indicado. Parece quo a nobre counnissiio 
pretendeu. õSsim poi· uma espécie de sotpl'csa.ga
nhar a votação a respeit~ do supplente pnlo CearA, 
reservando,se para. . dopots dar um pa.t·ccor contra o 
outro supplentoto ç> m11is é quo C3se parecer mo 
consta estar asstm JIÍ preparado. . 

(Ila um apa1·tc.). 

ssun mo 1n ormou um os nossos no rcs co - · 
logil.s nsségttr~ndb que :q_unnto . ao o!ttro suppli)li~o 
o pare('.et• ser1a contt·arlO, o quo tmporta mms 
litnil iiltOhcrencia, n1ai~ u.mtt. contradicçuo, mais 
uma. · parc1a 1 a e. . or an o, ~nrn nuo ca urmos 
em incohercnciãS o contradieçoes tnos, o <1110 eu 
requeria qtte reunidas todas as indicaçõ0s, todos 
os . pat'ccores quo estão ~o~to a iüesil, ÍI?3:>0li.l 
remeLtidos á nobre commtsStto para 1\lfUnthr ou1 
um só parecer. . • · 
• Ntio assentar-me-hei, Sr. prosiu~ntc, som. r~s· 

11ondor no nobre · dopütndo peln. tmnha pi'O\'Jncm, 
que notou . incorrer cu na mesma crnHmrt\ quo 
fa;:ia ll nobre commissi'io do poderes. O meu nobt' ll 
collcga vio quo cu fui o primeiro ~~ th'clnrnr no 
meu discurso quo hn via pnrtilhado nn discns.süo 
havida em Maio nos principias opposto.::~ <h'i. nobro 
commissiio então ; e principias com os quncs 
aliás . n moslnt\ nobre eommtssiio paroco . confor
mnr-so no ·parecer sHbro o supplêuto pelo Cuat•:'l: 
mas tendo a carttm·n ndoptndo o lJO.recor, contra 
o qual oü mo havia ontilo prouuucindo, mo jul
gava nti. obt•ignçüo de snstcatrn· ngorn osso seu 
neto por amor da cohor encia. que t;Lm dirtnidntlo 
pcl o so . c vm suns . . ect:>oos, com a em o :)1'· 
tanto um parecer que mo pm·suntlo u leva n 
incot'rél' on'l ftagt·anto incoltetencin e contradicçi'io. 
Te !lho só em vistó. sn.lvar a corporação a quo tenho a 
honra de pertencer da peclm de contradictoi'ia o par
ciul. Voll port.anto mu.ndar um roquerimmüo puta 
quo. o pnrocer q~lt) ,estt~ s Jbro a mesa, ,com todas 
us en1endM ou mdwaçnos, soja romettldo t\ com· 
mlssuo do podor('IS1 nfim do rounh· tudo oou1o 
disso, . om um só put·ocot·: o apt•ôsontnr\o <tuo 
üllo sojn, a cnmat'l\ docltlit•t\ om sth~ Hnhouol'itt 
como orttot1<lor llo lttstl~n. . 

PL\QO n V. Ex., . Sr. lH'O!littontt\ quoh'l\ nuttHlnt· 

ler o parecer da commissi'ío de constituição c 
pocleres que · está sobre a mesa. a respeito ~o 
supplente da minha província. ··. 

O Sn. Pn.EsmiDI'i'E :- () que está em discussão 
é o parecer da commissão sobro o supplente pela . . .. . . 

o Sn. HENRIQ~Es:-Bem sei; . ln:as eu desejo 
m•Jstmr que a nt:>bt;e commissão não tem regras · 
e. nel!l pr\ncipiqs nesta ri.!_nt.erin, em ci.rcumsfan-

> , e ISO 
estimaria a sua leitura para melhor orientar-me . 

O Sa. Pnr;siDEN'fE :-Mas esse . parecer nind~ 
não está em discussão. . . . 

O Sn. HENRlQTJEs :-Então rogo a V. Ex. o· favor 
de nümdnr-m'o para vêl-o. 

(E' satisfeito.} 
Não me enganei, Sr. pt·esidento, a connnissão 

quer a entrada do uns c nega a de outros. 
O Sn. Pnm;mE~TJ-: :-Peço ao no~rc . dC~utad<! 

hdo ú casa. 

· O Sn • . HmmrQu"s:- Bem sei: mns persUI\.dia-mc 
ue tenao de trat.nr tambcm no re uerimen 

que vou mnn nr .mcsu (e umo ouró parecer, 
me serio. licito tratar de ambos na discussão. 
E!1 tr~tanto prescindirei da leitura, um.a v~·z . quo 
nao !) c\la ngora rcgulnt; c formulm·e1 o meu 
req\lol'lmcn o • 

Vai A mcsB o seguinte rcqucrimcnlo : 
H U.equcir? que_ o parecer da .commissiio do po• 

deres em dlscussao, o outro sobre a mDSR. ncercà 
do sttpplcnto pela Parahybri, sejiio devolvidos !\ 
mesma commiss:lo do . poderes, com · a minha 

. emenda! para. qUI.) refundà. tudo _em· U. m .só pare
cer; c tsto dentro do 3 ou ·! dtas.-A. J. Jlen-
,.iqt,es. >i • 

(O $1'. tJiCC·l>rcsiclénlc occu1Ja a càdt!i1·a da p1't!· 
sidencia.) . .· . · .. · · 

O Sn~ .Pn~sr t>t~XT.ll: : -Eu . nilo posso admittir Uin 
rcqucdmimto . do udiluncnto do um pnrtlcor quo 
n.inda mio foi lido. (A1>oiados.~ · · ·. 

. . . 
req11 et•i motlt•J;. sal \'O 
tnosa. . . . ' . . . 
. · Posto n votos o rNtncrhnenlo, é rcjoltnuo; e · 
julgndo tiisctttido, é :tl>Pt'ovndll o porccer e pro· 
clamado doputallo o Sr. .Tcronymo Mo.cnrio Fi· 
guoirn do !\.Iollo,. l}llO toma • nsscnto inllliCdinta
lliOlltc. pol· Jt\ tot· lll'tJStll~O Jlll'nmcnto na so:;são 
do 18;:)1. · · · 

Lu-so, o ontrn. om discn~sil.o, o séguinto pn
recm•: 

rr A' connnl~si\o do constitui~uo . o podorcs foÍ 
remetUdn n. indknçii.o tios Sl's. dcptttndos Co:>ta 
Machn.do c Cort·Õt\ das :Noves para quo seja cha
mndo, ~~.ihn do . SU\)Pt.ir a furta quo . eXisto na 
dopntaçao dtl. pt\>\'lllctn da Pttrahvba pela .au
soncin do Sr. A.s.si,; Rochu, o Sr. Dr. Ohrispim 
Antonio de 1\Iimndn. Hondquos, 3° súpplento pola 
l'Afot:hla pt•uv inda, · c quo se acha na côrtc. 

« li: achando a connnissi\o t o nlat• o cha.mn-
mcnto do s ttpplontcs metH>s votados, s po n t'azão 
do se nchnrem na r!ôrto, éircumshmcia que se dt\ 
com o ·proposto, nüo pódo com·h· na indicn~<iio, 
sondo por isso de pnrP:_cct· que , pam sttppt·h: a 
fulta que lm, se expoçuo as ordens necossanas 
para vir o supplm"Jto itnmcdint.o em votos. 
. tt Snli1. dM commissões, · em r/ d~ Junho de· 

18513. -1J, 1'. de llfctcado.- ~. Vasc(J~tce.llos. )) · 
Lô-so, n.poia-so, e ontt·a. conjunetamonte cmdis-

onssi'ío, n soguinto emondn ndtlitiva: · 
rc Dnndü~se 110 onh·ütanto assento ll.O Sr. Di' .. 

Oht·ispim Atltonlo do Mirnndn. llóntlques, 3~> sur· 
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plcnt~ pnla. provinda ~n l'arnhybn. -Cüstn Ma
chado.- COJ'J't)a das Naves. >> . · 

. . o Sr • .'l~i.h(•iJ:•o d.o .~nd.t·acla.: -:Si·. pro~ · 
sidcnl.l1; pctli n 11ahwra J?!Wn. <lcclnrnt• que h<Ji de 
·votar. pcht. cn1cutltt udtl it1 \'n ao . pnt·cccr dn coúJ-
missít0 c uc ni\o . üSSo confn · ·- • • 

1?rovinr:.it\ · da Parnhyba., é introduzido · com · as 
tonnaHdndos do estylo, presta juramento o .toma 
nsscntq. · · · · 

SEGUNDA PARTE DA ORDEMDÔ DIA 

VO o;;, C fi llO.:H C\"0 St)l' l' Wlllnt O •. 
Ett V(Jl~i p_eto vnrücel'· dft. connnis;;ilo (ltlC hn O Sr. Figu6i'l'& do 1'\Iello ;-Sr. presidente, 

pouco fut <hsctthtlo tcqnenmlo a · onti•n.lla. tlo tendo-me . c:\}H'•)SS(ldo com l>nst.nütc clarc1.n contrà 
. :mpplo11t·J . pol•J Ccnní, pur·quu c•rilcn<lo. que ú do . o abu~•) · qu·:~ se tom feito dtis nutorisaçõos que se 

illta c.ll\\'euh•ndn . que ns ll•)pnhçõc.; de todas as costutnão dnt· ao go\'crno uiio pos:~o deixar de 
·pt'ô\'inc;as . cstejito . compldas, c qllc 1t entt•,tcb cndtir a miP.ha opinião s:>brc .a immcnsit lista das 
ilc su pplt'n tr.s, t·t~ll~om mo nó . .; ''•)ll~dos, iim.,; quo .qi.11; agoru si.l prctcnllc d~r uo Sr. n1ini ~tro daguen•a. 
fi~alm<;nt.) lllt•rcr.~ra :) ns sympnflu~.; \lopnlnrcs, $c Ctl attcnLiéilSO unim\1'1\cute para a confiança 
nao p•dc J.ll'C'JtHhcar os . que tcnhao mniot· .. nu· · qu.u me inspira. S. Ex . . Pelos eminentes serviços 
nwro •1il Yolns, pot' isso que c;;::n tncslna cn- que tém fdloaopaiz, pela süa illu . .;tt·açiio, a pelo 
tt'n<1n de . !;ttppll'HLPS ll\t'IWS Yübdos inlpOI'la o seu cnst~jo Uú acertar, quo() distingue, dm·-lhe-hia 
rC'couhr.dmrnt·O· (lú tlil'cito quo tl•ut os mais \'O· du bum nrndo os odercs · ue a cotmois :1 

" . . 1 :ao os 1nnzs vo.a< os Huu·w w o · gnerm protonde dm;·llw; lllns <.levo 
lH'éstar )nrr:mQl\t~) e tonmr n3~cnt(l 1 tptc o.,; 111enns tambcm utLittlér no que mo Ilnrccc couvenicnto · 
''ot:1d :1~ ~c! ret irm·:W. (AllOiado.~. ) Tncs .!êtn :>ido no mcn pniz no dcscmpcnllo das · mit1llits obri~ 
nVJ ltoj . ~ os pn'<'t••lculns lla cnsn. (A]1óirrdos.) gat:ões. . · . 

• , • , . . · ' . , lO ét t .ll'tt 1 t' quo " ss!'li, ~ ~"· .pl'ú!::l ontc, on J'O ns novas autorísn-
sn dou n!':sc·nlt) no S1·. ronsdhe!ro .Tul'l.oJuim :\f:tr· çües •Jtte . fnzt~m parte uo nriig<l ndtliii\·0 dn com- · 
cellin•.J tle. Hl·itci. r.mbi.lm hi.Ht'l'l)~sem llutts lillp- ' tlti:;~:\o; cu ni\o .po!>SO concetlet' uo ~l'. lllÍliÍRlro as 
pknt<':; H\<\ls \·ot:do; (h qué l'll••, l~OI'•jllü a t':ll\lnra (tno diZPil\ 1\'S Jeito t\ cxtincçiio da 'unta do 

. • •. 11 : llXJ 1. r- · ·~u; u:n, n supprt•;;sao n conllm.ssao cnc:u·rcgat a · · 

JJOl'lpto ui:,;~o n:i•,. hn via o nwnot· tll'<•juizo p:wa .Os :'lr:>úllll~S llo ·~th)J'l'n tiveriiu. · su1\ ol'gnni:m~·ÜO 
os i=:nppl••ni·•i; lll:\i;l \'O!~hlüs, (!H\ 1~:.:-2 : m:ts · lleprih; desln épocn t'llcs têm to-

11•)\'l tnlt'l, . S•' llh •.' l'es, f:l•:atnll;; pelo ~ltpph'lité 1ta 111:\llo nntittl mnit>t' lh~s~·tn'•)h·itn<>nto, ntlentl\ n · 
P :n•:thyl'n o f'JHt~ :H·:tl•:tJitos clüfnzt'!' p<'•h1 ~a 1pplN1 t 1~ ·llt:iitH' Í•'~l\'tt tlo nosso exet·c.ito; o fltl~t~'s se tl-m 
tlo Cea:·ú: ni\•l sr'j:ttum1 t't\lllra•lidl.ll'ios. YDt.:\l11 . ~s npt't'Sl'lllndo 110 · pttii\ sttilicicntcs pnm f:tZéi'·So um 
IJltC lr~lll:l~so n,;:<~·11fo p:•l0 O•~:n·/t 11111 snt'Pil'Úte · jni:-:n úc•)l't'll <la ncccssitiÚtlt! tll'"i>l\ ref•>l'lllU, . Q.i 
q\le n:•o P o 111:11s ,·nt tHl<\· Ynl.•' llHlS .1)1\(· · tt'liHJ t':tdt.H qtt•l · \'h1ws em ll:'!'>·~ exeil:'n·:lo .IHl .Hiu· l\n 
aS>{C'IIh }H<ln l'al'ahyl.llt 11111 supplvlltt• •Jnü !:ü acha ~e~:s:io .:lt•~sr. ntltto muu di~('tt!;;S:Ío mlimndtt;. o durão 
uns mesmas dt·cutllslnlld:ts cl.l tlwCrat•:'l, lugnr ú th'llli:•siio · tle mllitlls tHIIptegntios . do nr-

Sei q~tu pótl~ opp•lt··~~~ o fn(•.lo t1·,· jm·nnwnt(1, !;eúol dn côi"to: · o os que ncubno do tlm·-sc em 
mas. o .Jill'ntn~uto l' llllla ~:impks f•ll'ln:zli.!:~d~.·. o · miuh:t Jll'uvillcin. mo pat·ocetlt sei' .htH.itnn~es para 
J~l'CCt!tluuto qno ultu t.l'lll f;itln ttH ~ I';Hl~ • · lt:t eal\ttt\'tl, . que se cnncetln · no gt)yct•no nütun::;~ç:io pnr1.1. rc-
ü ()nu qrw.udo Hlll suppll'lll t• jllrtHllt'll!wlo fttnC·· fo~l' lllfll' Ps ! ns ~_·st:11.>olvcm1C\lltos, o O\'Jtm· quo :;c rc-
ciotln, .i\t'i .·no .íim ~~~~ . Hos ,>ilt~, lttJdo et\IIUntrat· ~~ JH'odm~iín em. pn•ju.izQ · do serviço publico ü dos 

· flliH'CtOII!U' ~a f;l':;:~n•l lllllll•~,'ltaín: ma~,;. 0 >'tl\'plenlü N•l'ros do estudo. Cutwodt'tttlo-n, uiió l)tlSSO ser 
do O(!.fH'I.t n:w . . t;" !:t nos!.:t8_ cn·cnmst :mcttts, porqno .o htX!lllo Lh.' contmdiclol'io, .porq tt.J nos nt'»e!Htus de 
:-;oudu't' tto f(lt ut!o!Tomtntlo, e pm·tnnto ncnmnra gtwr•·n é tlio nocossnrto ttiiemlcr u tant.us Hlillu~ 
npprovon. quo l'llo tuu1::sso ns~olllo llO\'amcnt.o, ·· ciositlndes solH'O a sun cst)t'iptnru~no. contu.bill-
selll dln'Jtln 11or eutPntlet' flUe so ~h: \'om f:izc r dn,dc . e diree(':lól nfim de q~te o~ tHn.l)eir~s p~-

.' '.:· ·: .' · ~ · .- . o c~ lll· ' ~ . o ·~ • 1 

plota'5 as dE\Htt(tt;üc:-; . de tt'~Üt~!:l as pi'O\'il\cin~. tlamcnto .ost\.ontlos c. nem o sct·viço do oxcrdt.o pn-
. Pelas l'n:wH:.:. vxpost.as Yoto }ll'lt\ etuend:t ndtli- do~:a do nwdo nlgui1t, qtrc .mo. fvrçiio n couduir 

hvtt pam (!llO se duune n tom:u· n:,;st>nlo 0 ~mp· · quu o. eonfccção dos :rcsptv:.tivoi> rbgnlnmonlos do.ve . 
plontu \\Oh pt'o\·incLt th i"i:trnh~·hn. pet'louccr · innL; M podet• exocuii\'il do quo 1\s cn- . 

DíH;tl a n~ntor·ia por tli!;cnt.idil, c }>OsLo a Yotos mn,•ns. · · · .· · ·. . 
o P!t~·ocer, c t\pprontdo, ns,;im como it e'n1ontl:t tnlll'tlt•nt .tmtl!ndo quo nilo o do püt1tivnn imporw 
ndthhv•t. tnnda n t·oformn tht contttdori.n gvl'ill dn. gué\'t':.l. 

'(O ,S?'. l)J'I1Si(l1mtc toma a cal?ei?•a. tla lJl'Cs.·i- o pt\gntlol'in t!ns tt:opi'S. Si\o t•op1tt·tic.~i)cs quo, pela 
:. ) nntut·oxt.t dos SOl'\'tÇLI!;; <ttto prcstilo, }lola sommn · uencta. . · · . . . 1 \' 1 1 · 1 , d .· · tos 1 11\lh•i\'Os quo gtts~.iio 1 o pt.\ t\. net·oSSH t\t1o o 
Ach~trdo ·so l,tn. f;nln inmt~tli:\tt\ o. 81·. dht'ispim 1isc11 lis:w\o qno Llü\'etn t.tw, uiio pod<nn sor con· 

Antomo do l\ftrttnrlt\ llcUl't!JUes, ~U})lJh•utc .polrt sillol'lltlns ~omo topurLiçõo~ do ueuhunm Ulontu> 
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nem conscgnintemente a reforma. que se pretende 
autol'isar. · . . .· 

O Sn. P~;REIM DA. SILVA:- ·só ú preciso nng
ment.nr o pessoal, não se trata d~ aú.torisação para 
reformar. · · 

. . 
. rlsação essa lirhitnç.ão. 

o s~. PEnEIRA: D;\ SILVA:-A explicnçuo cstÍ\ u6 
reln.tor10. · . · · · 

· O Sn. Fmum:P.A DE: 1\:l'.ELLO :-Entendo que f;JS!m 
autorisação · é necessafia, o por isso voto por 
ella. · . 

Tumbcm entendo quo se deve dar no Sr. ministro 
faculdndc para amplinr .o corpo de engenheiro<;, 
conformo as necessidades do serviço, para iornar 
fixo o corpo de guarnição croado provisoriamente 
p11lo decreto de 2 de Janeiro, e pnm elevar n 40 
o qnndro ·da repartição ccclcsiastica. Não se :póJ.c 
negar que estas e outras autorisar;õe,; em que 
concordo são muito importantes, pot't}no têm m'n i ta 
infhiencin sobre o nosso exercito, e ortanto urccc-
me que na o em . un . a meu o n asserçao de que 
mula concedo no governo. . · . · · 

Qlianto porém aós outros por.tos do artigo ntl
ditivo declaro com fran1 ucza uc com uantõ co -

o nnulo no Sr. ministro da· gtterm, ll1lo posso 
dar-lhe a nntorisaçiio nelles contida, c n can:nrnnw 
pcrmittir:'\ apt·escntRr . nlgumas observações afin) 
de justificar o meu voto. Começarei eln ntttori-
snç~o q~10 a c.mnura .. qn.cr ~oncc. ~r a !;. Ex. pal'n 
cxtmgu1r ns JUntas de JUStiça m1htar. . 

. Senhol'c~. es.tns junt.as fot·úo crendns nas provin
Clns ou dtsL1'1CtOs om que ha relaçi'io, nlim de 
adminis{r~ram justiça. () fllzer punir com n mnior 
brovidado possivelnos otncia~s e soldndos d ··nosso. 
oxot•cito que por acaso tonhão commottiuo crimes. 

O Sn. MtNlf>TRo DA. GuEtnü.: ...... No Pnrú tnmhcm 
ba llma junta U(ljustiço. militar. · 

.. o ~u: Pimmn.l.n.~ SILVA:--. O quo Jll'Mn quo 
DllO e so nns ro•mcms uo tom r · ·r 

o Sn. Fmtr~tnA 'n:e !vf~LLO : - Tnlito !oi' osln 
a lltento da lei, quo ntandoü. ct·otu• nmn novn. junta 
no Pnl'Ú. por uma resúluçiio cl'oio quo uo lti~U. · 

é _tntJtbom. o que. so encontra n:l logislna.;iio civil ; 
nao e por:1~1vol dotxm·em do appn.rec8.r se1uelhnntos 
diverg?llCtns. Ma~, urnn voz qu_o a legislnçito got'al 
na ll'ltu~:n· pnl'te dos casos esteJa p1·evenidu 0 scjn 
enten~1dn como de;vo ser, om ~mtt•ó coso' muito 
cspecm!, quo wm. JUlg~llllOJ_ltO dt\'Cl'SO: ~alvoz qtto 
pelas. ctr~m~stancu~s O~Recmes ql!o nppm·ocem 0 
quo J.ustt~cuo a d~vorstao.do do JUlgamento uiio 
}:>óqe u~filur d~lnasu~dnmênto so~re ~~ rcgul!Jl'idndo 
c.a. J.usttço., o unpollir-nos .1\ o:ttmc~no do tl'tbunúüi! 
uto1s. 

.Domais, senhores, se l'\lgm1u\, logislnl)íio pôdó 

. ter logo n inbwprélaçffo mnit; .l'a7.on.vul, utna intcr
pmtrv;~o qtle. sit·_v:\ de nom:a a to,lo::; os julgador?S, 
.ó.lllCgtslnçao thrliUtl', por 1sso quo, omquanto OXlS
tir o supremo tribunal n1ilitar, e ello tiver o direito 
do interp•·ctat· a;; leis do moLlo que a sua intcr
preLat:-uo se~ à obedecida como regra geral, segundo 
• \ .ocll O C ncon .co, OS JU za( OteS, quer TIOS 
consulhos de guerra, quct' nas Jttntns de justiça, 
hfio de cingir-se pelag resoluções ele consulta do 
cotlS!Jlho stt,I~~cm!) militar,, c dar-se n desejada .o 

. .::. n . , 

iJauc que nem sempre poderá. haver, ninl.la mesmo 
q•1c lodos os jttlgamentos em segunda instàncin 
se co\1centrom no corpo supremo mililat', como 
se p1·otcnde, . porque o supremo éonselho militar 
1j composto do homens, c as opiniõés .variiio. 
· S1.mhores, quando essas . juntas pl'i11cipial'iio. a 

funccionar; essa diversidade existia coin dfcito; 
porque uns cntcndião, por exemplo, quo fuzia parte 
do armamento um . marlclli .ho, nmn ym·da, um 
sucn~tntpo, e te. ; outros suppunh:'ío quo ns pec,"ns de 
fa.nlamonto criio tambrnn anüamünto, etc.; havia 
1n n ig.:nctns c Tn ns. _ ns wje u o 1ss en 
apparücido, porque o goverúo c o supremo con
SL'lho mililar tudo tem cxplicnuo; es~a divers!dndc 
t~11julgamontos Jú 11i1o devo co.nscguintmi}L~itt? cxis-

, I • . C _, • " 

interprctuç:io doittl'inul <1uc uns juiz•JI'l c<Hnpoto no 
exercício do :;nltii func('õos. nlhn de ohrnr('ll1 .COI!1 
inlclligtJÍicin c justi~n: scgttmlo n •livcrsidudó dos .. . - . 

Senhores, o optimo, dizi~ nmescdptor, é inimigo 
do bo111. Se julgauws que ó coHv•miento h:>\'Cr no 
pniz um unico trthimal de segtmt.ltt instnncin \lllt'a 
os julgamentos dos milit.at'LIS, nfim 1le «JilC wjn 
unifJt'llli:lnd<: nesses · julgnmcntos, tnmhcm ni'io po
domos doh:.nr tlo · rcconhécct· qne ns juntns do jus
tiçf\ Rprcscnt:io outms muitas vnutrlgüils, o f!ntro. 
cllas n de serem os militat·,~s jn:lgndos com n mnioi' 
prllmptit.li\o p t)ssi,·élniio pódo se1' fncihnentc des
proznua . 

H o' o so um soldndo 'utrrntlo 
JllStiC.:I\ lH\S pi'OYI.II~lllS _(O ll•.ll'to. or O lttgn . () . ··~ 
OSJWl'tu' pdo jul~i\IIIOUto do c• m~L'lhu supru11\o 1111-
lltnl', ó · impos.si\·ol <ttil.l es~c .·soldado. llliO soffra 
umn wnu uuuto llli\HH' do 1 ue do,·ct'H\ ter. so nn 
111'0\'ltlCII\ OSSO Ogll l CClllo,U n SUU !'11)1' I.J, Clll O 
do vir o seu lll'ocossó }>aro. e;;ta. ('Ôile, embora 
lmj1\ n fncil comúnmicn.çiio 1los vnpol'l'S, do\'em 
Cl)ll\t\\dO hl\\'1'1' dúlllOl'ltS1 C Sél't\LNIIP'J Jl~l·d,iU•lpnt·~ 

. osso soldntlo o quo tom . do ~otfn~r ~~tu vn· n,«lcct
st\o dcsso · pi'ot:esso, porqüo su 1lo ülttnll l''W duwto 
Mme~~nl'ú. o llo n cmnprit· a son teno:n. quo lho ft'r 
imp,)stn. ·· . · . 

E' \'Ot'<ln.de, sonhare~, qM niit) C'xh;to ein l\fn{o
Ül'OS~:H! 11. j~nta do justil,)n . cLtto nlii 5o oitnu!•lt•ct:ra 
1101" ~ots nnt•gns ; qunnto n. mmt ~ssn fa\tn 1.1 lnmtu 
sons1 vol, mns pnrccc-mo titiO ul01 <}th' at'UU(ltl Ctlln 
o,;stL junta do ju.;;iiir,;a... . 

O Sn. i\h:o;IsTtto DA Gu•mnA:-.A junlü tlo justiça 
da\li jti llÜt'l c:d!:!lo. · .. . 

o Sn. Fti.WEIHA J)lo~ :Mc:Lr,o:- n\~in : ilUlS ulci qtle 
ncnbott com olln. ttllvcz fosso '\'otadn por motivos 
ci;pecinas quo dcscortheçL1, como; p01' exemplo, O. 
Ínltn do um lltUUCl'O Si..l.nlciellto de olflci!\Os do pll-
.(ln OS O OVtt . tlS; . OU l C JUI OS OdC e . -
dores, noccssndos pura a composiçiio de uma junta 
(~O jtlstiçn qtto gnrnnti~so o dit·eilo qos .tnnocon
tes o o castigo dos culpados, o. por 1sso so esses 
motivos hojo tivot·om dosnppttroctdo; mo pl~t·oqe 
quo o lholhot· a fu?:or-so sem rostubolL~co t' osso tn· 
l.lunnl, o nuo dodttzir dn. stto. cx:tinc~f\o motivos 
po.tn. quo ns · outtas juntas tonhiio n m osnu1. sol'tc, 
quando do .suo. existoncio. rosultiio vmttngons ao 
no~:so oxot'lllto. . . · . · 

A so·~tmdn nutorisução, n qna ou não posso nn
riltil', ~- o nnlothmr o govot'no n t•oformm". tanto 
o l'O gllh\lllilltlo da. oscolu do u.pplicri~uo do Rio 
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Grande do Sul, como a escola .. militnr dest0. 
côrtc. . . 

Sr. presidente. rolutinunento. á. escoln. de ~p
plicttçào do Rio Gruntle do Sul, eu direi quo CSi:lll. 
escola foi crcadn pela lei n. G:.l:! de 20 de Setembro 
de 1::!51 , o ile . tendo como. rc~ulmnento o de-

• • .• !o,l:-;) l 

a fnnccionar em Abril do 1l:l53: ora, tendo cssn 
escola.· tiio poucos n1mos .de exist.cncia, tendo o 
ministro cln guerra que ctn lt:n t dirigia esstt rc-

·ti ã eclarndo uü elh ira alh:n-a rc<Tttlnr-
mente, e que nté entno não tinhi'io uppn.reci o 
inconvenientes alguns, . c havendo-lhe sido <l<tdo 
o seu regulamento lJOr um homem · muito . com; 
potente, como ·é o. Sr. Mnnocl .I"clizm·do de Souzo. 
~· Mello, pnrcce•m:) quo seria prcmnlt~ra toda a 
rcfotmà qua nessr~ escola 1uizc8scmos fn.zc1·, o . 
qi.lc devemos aguardnr do . 'i1llpo a dcmonstrn
ção dos incon\·cnientcs que por· ora so incul~ 
cão. · 
· Pel~ que respeita (t refotmo. dit ncndclliili mi
litar c de.mnrinha, de .que ncssn mesma nutorisnçiio 
so trata, cu ditei, St·. prcsitloüto, qnc tenho nl~ 
gumas appre wnsocs se !1 em l) pam os nc os 
occorddos sobro essas escolas hn.. t.em}lóS a esta 
parte. Em 18:32 den-so no governo autorisnçiio 
para rdonnnr essas l'Scolns, o tantos rogulamcn-
os o a et·nc;oe::: so t•ern < o cn ao por u n , 

que muito.,; anuos dcconetão sem que se soubesso 
. qtml em o mdhor plano <loestudo. Caua minis· 

tro ll~te so succcucu de eutiio para cá pediti. 
s.a · 1-,o u 

torisn~.ões fomo concedidas : cada qual lc'l o. 
suo. rcformn · seg•tndo ail idéns que tiniu~,. o 
ainda hoje so trataria do reformas so um nela 
do poder leghduth·o n:1o tivcs . .;o definitivtUnento 
determin:lllo quo tnes i'cformns so nüo fizessem. 
Orfl, cu temo qnó ainda a~om, murchnnuo do 
reforma em rcformn, uiio Sl'JI\ preciso um novo 
acto da a.ssemblén g~h\l declntnlulo quo uutis 
.reformas. se não façt1o, afim de qnc as nos:;as . 
escolas militllr e de mnd11hu tenhi\o nlgnam 
cstnhilidll.uc. · 

diuuetitno essa ref~l'lll!\ 'l S.:irtttllliO ubséi·vo . do 
relutorio . tlo nobto mitJish•o du

0

guenn, culnpnrndo 
cm.n . ~· rolatot·io do \tlll ~lu su\ls nnteccssorüs, h~ 

·-
nignmns caddrns d~ scícndus tnllthcmttticns;. phy-
sicn,.;. etc., n ncc~ssttfndo do sü coor.lcunr mdhor 
osses l!Sltttlo..:, <" inl\'<'Z lhllthncnto do mudtll' o 
nomo dt\ n~nuc•illin ,lllilitar. Orn, sonhore~. li pot· 
wnt.urn o reconl,cctml'l\lo . dessns ncccssilln.Llos, 11 
o provinwntô dcltns p'o1· ndo lcgistniivo um uó
gocio tiio difllcil quo 111i•1 pos~n1110S . nç;ui ·discutir 
o t'cfwl\·cr? Ntlo i:H't'inmnis ~OllVúniéntu quo o St'. 
ltlhlistt·o dn gnün·n no~ tlisiwsse: siio nceessnrins 
ltu·~ o tnes tmdüil'll81 ll Ol\lnm dos estudos dovo 
ser ft\itn por cstn. tlll nqttelln fórmn., n nm.lcmitt 
militnr em vez dosto llmilú devo tot· o do o~•!olli. 
polvtechnicn; ott do sciencius physl.cns o mutho· 
matict\s 'l . · · . · 

Pot· voutm·a onumct'u dn:'> cndoit'<ts quo .se devem 
a~ct•t•scontur, a ot·dony em . quo os estudos }'vspc· 
ctl vos dovtJm ser ft.•ttos, hl1111 que ncgocws do 
alguma itnportnncin, l:lilo nssumptos llo tul t.nms
<~endeudn. qul:l a llO,;sa intrlligendn. c.oln fn.cilitlüuo 

:- ' \ i f f'\ ' ' • '\" • 1 • f . ., f - '~ '1 • \ lo 
6 

do quo so t lcvc fm:ee? Um folnot", St·. pre:,;illcnto, 
niwltt 1110 occuptt a oss.o rcspeiLo, o ó lttte. tutlori
SiliHlo estas reformns, il'l'(•mos do augmontnr n~ 
nossas despmms trilvc;~ wm metndo mtti:; ~lo quo 
íazomos ng(Jrn, l)orq uo uoyns c:tdoims o o n.ug
mento tl t1 oríl ona11os ~:los professores qtto tudo~ os 
dins rcpt•osettltío quo seus ordonntlos sojuo oqui- · 
pnrntlos nos dos lentos dus acn.dmnias do modic111o. 
o do uil'eito t.lo hnpcrlo, hilo do fnzot· c .m quo 
.osso.s dospozus tenhiio tlo nvuHm· 'ilmit.o, 'o todos 
reconhocorúu i1u0 Cl)nvem cort:u.· put• olhis, o niio 
augmcntl\l•ns ncttutlmcn te. . 

TàmQem, St· presidente, não posso co:acordnr . com 
a autorisaçiio que se pretende dar para reformar 
o regulamento do. corpo de saudo do exercito, 
porqtlnnto o r!lgulamento dessa repartição. mo 

· parece bem feito, .c segundo deprehendo do rola
l.orio do St·. ministro da guemt, os seus inconve-

'cntes n i ·t ri iram · m · er nume . 
dos cil'tlrgiões dn exercito diminuto, o que, se
gundo declara o. nobre minisho, deixará do exL;tir 
se · acétcsccntn.rmos ao curpo de saudo mais de:z: 
cinuaiõJs. O se undo onto em uc o nobre mi-
nistro entendQ que esse regulamento deve ser 
reformado t•espeita ás graduações que esses cirur
giões tõm no exercito1 o nobre ministro não quer 
que sê mudem essas graduações, dividind~ os 
cirurgiões em tres categorias, a saber: }os cirur
giÕl1s-cnpitães, 2°• cirurglões-toncntes, e 3os cirur
giões-alferes : o niio simplesmente duas, a sab.er: 
tos cirurgiões capitães e tenentes, e 2os Cirurgiões 
tenentes o alferes, como estil. O terceiro inconv.:!-

" nhmtc que nota o nobre n-iinistt·o ó a . exig~ncia. 
· dos concursos <! dos tres annos de clinico. para 

podcrer:n ser nomeados cirurgiões do corpo de 
snu< o . . . 

o Sn. :Mt~ISTRO D.\ GUERRA.:- Isso já está 'pre-
venido. · 

J;;u. n n. . , 
aqui u111a tésolução prcvo:~.inuo i~so • 

O Sn . . FwuEtRA DE MEJ.t.o: - Ora, se estes são . . \ ' . - . 
nistro , porque niio havemos do dar-lho Jesdo já 
autorisaçtlo ~ara os rentcdiar; . Eorqti.e niio ~dopta~ 
mos desde Jtl o quo nos . propoo o Sr. mimstro, o 
em •·ez dc.o fuzcr, vamos ·nutor.isal-o n .reformar o 
regulo.ment•l do saudc, .talvez em outros pontos 
dill'crentes dcstlls? N1\o vejo convcniencia nlgumn 
em smno1hnnto procedimento . . . • 

o Su. i\Ú:srsTnO DA Gulilln.\. : ......; E' somente para 
isso. 

O Sn. l•'JUOimtA DE ~h:LLo: ~. So o nobro ntinistro 
':r. u \ ·· 1 o tti.·a. is·o u lho dird uo c1ttlio 

scn\ nccc:isario mil a · ·melhol.· ·roJacçüo nossa -o.utod-
8ll\ii'o, puis quo dt\ nu111oira por quo so acha cscdpta 
so presta tt \mia. refót'liHl mai~ lata •..• 

• . ~. • 4 

expresso no mou rolatorio. 

O Stt. l"muBtn.\ m;; MELl'.o :- So o nobre ministro 
dt\ u. sun. paln.vl'll. quo so limita u os:>e~ trcs pontos, . 
ou tulo tói'lli duvida em votul' por ossa a.tttorisuçiio. 

Hn ttunbom, St·. prosidont.c, tin\n nulol'isn~iio pnra · 
sot· BU~lprhuiun o.eommisstlo do promo~ões do oxor
ciLo. Esta conunii:lsiio, so mo mio cnguno, foi instl· 
tühltt om ts.)U prilueiramonto pelo ex-ministro da 
guerm, o Sr. Sou:m o 1\Jullo, iiolll Icl quo o nutori
snsso, o o corpo logislativo, ontenuendo quo lnttito 
utois o colweuicnt~s m·iio o::~ semi serviços, eonsot·
von US gratifiCllÇÕOS C!UO pOl'CObiilo OS SOU~ lllOIUI.ll'os. 
1'enllo, pot·t'mh em ll::l51 sido. approvntlt\ n l~Ji do pro
lllOçõo;; uo o:c.et·cito, o hnvenqo o governo pt~blicudo 
um dcct·eto ptu'tl. n. bon ot•gnmsnçuo dessu 101, pnssn. 
a. commissiio de Pt'omo(,iocs u. teto tlllli~ exist.Jnciu. 
lognl. 08 serviços qne otltt tem prestado no uesem· 

unho dos seus dovot·~s, nlio podem 8er des<Jonheci· 
. ._. ' :) ~ \ \ 'o ' I • • , . • , \ , • 

pniz todo, o tnes siio ellcs quo onobrtl minist.to da 
gtwrm rw_tlw.l, tendo Coito promoçõe~ nindn h\t pouco 
tem~o, nao tuvo o desgoi:lto do ot~vn• umn. i:lO recla
run!JuO funtlntl!t, couformo nos rdht·mn. 0111 seu rcln
torio, ussorçlío (ltto t'oconhoço l'etth'llulltQ oxncta, 
po1·quo oonheccnt o muitos olllcio.o~ do exct·cito, n 
muhum tliudu ouvi qucixilr-so dessu promocfio. 
Üllmptll~ut\t•).::, pot·óm, súnhot•os; o esttldo nctunl com 
o <tuu hn.vin ttntos da m·cnçilo d9SS!1. éomtniclsfío, o 
uós voromos qtte Lodos os t.Uns tului so apt•osuntaviio 
l'oquodmoutos <lo quoixns contra o govomo p01' nii:o · 
htwot· tlf3to roconhoc.ido os so1·viço.-.~ a uiroitos ile unti-
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guiuade de Ihll:itos·ornc.iaes do ex. orei to; nó~ ~e~·~ mos 
gue neste roem to · muttas ce~st:rns. se dtrtgtao ao 
govemo pelos .seus erros ou. IOJUSCtças em tn.es as
sumptos, que tão de perto atrectt~va o fttturo .desses; 
nós veromo~, flmfim, que tudo isto cessou; porque 
a ordem·, atogulnridndo, a justiça sointroduzio na.,; - ' . ' .. . . '" 

' esquecido· ou preterido. 
Ora, Só taos são os serviços prestados pela com

:mi~~ão do promoções! porque razão havemos oxtin-

as ganintias do om serviço, cu não duvido concc~ 
der-lhe a nutorisação quo deseja; 111:i'sto no~ocio 
quero fundllr o meu voto nas palR.vras do Sr .. mmit>·· 

i · nd · u. i - e -
BP.czO:r_ da éX~sto.}dll do ajud_n~te-gencral do. exe;- . 
c1to, nao duvulo dar no S1·. numstro a autol'lsaçao 
proposta, ~nn~n~o po~so consentir quo acomlnisilo 
ae promoçoes se.Ja extmct.à, c quo em seu lu~at• so 
estabeleça o emprego do ajudante-general, '(lOts não 
o julgo sub~tituto sntisfaciorio .. Parece-me fJ,UC uma 
vez extincta a con'unissliO do promo-;õcs os Srs. mi
nistro terão muito. facili.Jndà po.ru pt;omovcr este ou 

· nqucllc sem grnrides direitos, e quo isto hn do exci
tar vozes CO!_ltra os Srs; ~n!ni:;~ros, ha de dil.r lugnr 
a quo se fa.çu.o nlgumns UlJUshças.. •. · · 

.missiio de promoções .ó consulti~a . sómonto .. 
O Sn. Ftou~InA DE M~:LLO: - Sim, ntns · ó 

com ostn do militares ti'ío instruido>!, tão inde-
pon cu s · e no . rnqm!JR.l os os nc roctos, quo 
os Srs. miilh;tros da gucrrn ni'io '(lOl em ot•ttinn• · 
rin.mcntc doixnr do aLtendól-os, o que n so níns~ 
tat·em do seu parecer hüo dc ter motivos mtti 
pondorosol:l. · · ·· · 

Sr. presidente, são estas ns observnções quo 
tinlu~ t~o t'nzot·. sob,re . n mnteril\: . tn.lvoz lhos pu
desse ul\r nuuor desonvolvitnunto, ptwóm tnnJo 
jn Callo.do nr1. 3• discmssi\o da fllmr;.i\o du. .. -; fort;as 
de nm.rinhn, o uclmndo-mo algum tnnto ctui!:!udo, 
aqui temiino. o moú discurso; protostnndo dcsdo 
ja quo negntido ao Sr. ministl'o dn gttcrm as 
poucas n.utorisaçõos n que mo hei rtlferido, 11ilo 
tenho nnnlmm desejo do . lho tirar os nteios do 

· bem podoi:- governar o paiz, c0mo ospot·o. 

O :si·. l\lu.rqucz no Cux.lus (mi1tist1•o 
({a· !JW,'1'1'a) : - Sr. presidente, nito podi 1t pn)n
'V'ra ' 'parfllreS'(lOUdcr unicmnonto no, Uobi'O ilop,Ü· 
tt\dO quo hontcm fallou sobro o obJecto om diS" - . . ' ~ 

ministro dos uegocios estrangüitos o . fez do . unm . 
ma:-:9ira tal quo pouco ou . nndn me deixou 1\. 
dizer; JUl\S tnmbom para ccrtilicnr á camn.rn. 
quo o nrtigo n.dditivo que se acha sobro a mesa 
foi foito pela maioria dn commissão dú innrinha 
e guer,,a de ac~ordo comt~igo, qui) o aceito pm:
qu. ... o JUlgo mu1to .cc>nvonl(mto pnrn a rogn1an- · 
dade o bom ·andamento do serviço da tepnrtição 
dn. guerra a. meu Cill'go. Darei as razões '(lOrquo 
assim penso. · 

Propõo-so . no § to dcsso nrtigo . n oxtitlcçito 
das juutns . do justiça. Disso o nobro 'loputRdo 

TOUO 2, 

pela Bahia, qüo impugnou alguns pararrraplws 
do mesmo artigo, · que julgava inconveniente. a 
extincção dessas juntas. l'roéurarei demonstrar 
que o não é. A cumara. sabe que existem no · 
impcrio cinco tribunaes de :la instnncia para . 
~ulgo.r os crimes d? peqilen~ exercito. CJ,Ue temos, 

' ' . ' 
instancin do que aqtielles . que têtn sido· até 
hoje julgados necessarios em . todo o impcrio 
par~ o fóro commum. O nosso exercito está d~s-

111 C(\tn qlto.tl-o desses tribun:iús, quo são as 
j~ntas de Jt}stiça militar? · Cr.cio quo ningucm 
c.hrú. CJ.UC o . c. . . , .. . _ 

As u11tns d~ nst1 a Sr; restdcnte ao n • 
postas, · éomo V. Ex. sabe, e trcs dosembargo.
dorc.i e do trcs offieiaos das. maiorc~ patentes 
quo se. acharem nas provínCias em quo se reu
tlirc.m ns mencionadas juntas. Ora; acontece 
muitas V.:!:ies que nessas provincius mio ha offi
cio.e:~ proprios p!lra fazerem part.e dl\s juntas; 
ou mesmo, quando presidente . no 1\f~rBnlí!io em 
UHO, prosidi a junta de justiça rmutns vezes ; 
em . nlgumt\S niio '(lôde . ella. reunir-se por não 
hnvor otliciaes de ·l•. linhn disponivcii que nolln 
pudc'S:lem l'unccionar. o em outms tivo de ser• 
vir~me do oillchles da~ anti as milicins, homens 
proprtc ar1os, .ucgoctan os, qno com repugnnncm 

· ilcixnvó.nr suas ·casas · ptlTa irem desempenhar 
Cuncções pnm. que niio estnvtlo do certo lU\bl-. 
litt\doa... . ·. . 

. O SR. LEITÃo n.~ · Cu~·mA : - No Pará · <lá~se 
sempre isto. · 

O Sk. MtstsTn.O D4. Go1muA : - Alôtn disto, 
dando-se o . cn~o. como muitas vozos acóntccc, 
de ser. o rôo olllcinl do . utnt\ pilhmto supol'ior.· 
l\ dos juizos, colnt> ontüo funcolollt\rt\ o tril)u. 
nil.l1 hit\l do (IS infilrim·es julgat· os sou~ supe
riores?. O~olo quo ninguom julgnrl'1. isso conve
niente u dlsclpluu\ do c~m·clto. 

Senhores. o\t níi<' v('jO irlconvel'liOtlto llonhum 
em quo so oxtingil.o essns.juntns: nntns ptU'l)Cc-me 
9uo . pelo }atlo da di~ciplinn h~ l!is~o muit.:~ vr.n
tagctn .. D1g0 pelo lado da dn~ctplttll\; pt.lflltt01 
corno jt\ tiTo occfl~ilio <ln dizer no mou ro11üorio,. 
l\pl'I!SI.'t\tii.o-so cnsós iguaM jnlgndos (lo dill'urcntc 
mo.neim; o isto no lilosino exórcito ci pl'ojudicinl 
li jttstiçn punltivtt. Otú, este incouvoniellto não 
se póde dnt· so todas ns cnusns vierem ao centro, isto 
ó, n.o supt·emo tribunnl militar do jttstiçn, qne 

.... - "' ' 
t - ' , - ... - ' .I 

gados r ·com estULt()s especine~ dn . nul.tet'ü!-; e de· 
genúrô.es do exot·ctto enct\uectdos no serv11,~0 das 
armns, o com longo. P•'ntico. do julgar. ·. · 
Hont~in disso o illust.ro deputado pela B~hia 

quo ns juntns dojttstiça et'tl:o dé vl\tlttl.gem, por
qtlO os rôos tinhi'io l,to, lugar em !}Lte ccp~unotti~o 
os delictos os seus Jtnzes do 2n mstuncta, c nil.o 
m~ão julgados l.onge uesse lug.· nr,, Mns .o nob~e 
doputl\do devo sn.bm• que na 2o. mstnnc1a o reo 
n~o t.em quo ft~or allcgnçi\o nlgumn, ,o tribunal 
uno . tom do ouvn· ·uovas testemunhas; JUlgo. '(>elos 
autos; pelo que jt\ tom sido colligido pelos con-

2G 
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O Su. Pt-:nt::w .... . nA. ~ILYA :-'-.E hoje com ns f11~ 
cilid:1dos tlns c.:>mmttHicn~ões pódc-so ~~em ineon
vouicnto cxtinguh··so oo;tns juntas. . 

.. O Sn. Mn:n.n·no llA Gm:rttt,\ :-Depois, sonhoro.;, 
cttm[H'e. oimla not:u· que , c:tl{cs jui~e::; n:io s:io 
pm·m:tncntcs; que ns d~sem•mt·g:alot•e,;, CL111l!}ttanto 
~ojão homens lla Id, ni'ío êslttd:i.o c::ped . .tltncntc 
tlirúito criminnl militnt' : é prcdso ljllü se t1.~m ·· 
ao c.::útdo ~cssn c~pcéinli~lúdt•, . :tf}m (te pOdl!l'Clll 
julonr em nnrmom:t con1 os pl't't~tlltos dt>lht, .o qne 
nii.~ eonsl'gnih\õ seniio com ·. nlgiUl\ ,tr;lballio tlo · 

111.ll·, n 1 a 1 1 [V 1 • U> p · um , t :; 

militm;tlol que. f;\zem Plirl() dns junto.-; tlilo tem 
o lutiHto llo JUlgar: sao homens nomeados na 
vêspl:'r.lt e nmitos, tnh·cz, sem conhererem n }1) -

• -._ .. * - • I 

n !S ·• . : , 1:') . , 

pois, ter dmno•.tstrncl•l qne é de vnntng.•m a f.'X.· 
tiucç11o destas . JUiltns. 

O nohrc d•' nLHlo pelrt BHhin fnllott tmuhcm 
so.)rc n . ('X mcçno t a COI)lllliSSao t e pt·omo•;nes : 
p1H'CNHt-n1C e.mm quo cntl'~\'t\r unut insinuaçilo 
c}unnclo · S. F;x. ft~z. a_ scgmnt~ pergunto, ct Qnc 
tnal fttz e~tn cmnmtssno? ~» Qncm Sf\l.le ,;c o nohrc 
tlopntntlo suppf•o · qne :;lglllllll nui. ,·outat~u t.:_ill rc
laçil<-' ús pessoas quo comp 'em n comnn::wac.l de 
pr(lmot.:li.)s ·mo fez nprc~t::nt:H· n pt~>po:;h li:• .sua 
o:din,!c.;iio? <..:om·cm pl)l:i BCr multo ' pltctto; 
cumpr .. .HllO dizer que l\ commissuo do [H·omoçõcs 
co111 }iÕc·so tle · trcs genPr-.H~s: o prcsi~cnte . do~lt\ 
ú um nHu·och:tl uo excrc1to n quem tributo mu•tn 
nmi'lnde C' estima ; scr\'c ttost!l comnlissiio n po-

. - . {. • •. U ' Ct t;:; • I. 

sobro cst:~ mntet·in; . o scgltndo mcmbt·o ó collcgu 
num dwts ,·ezn~; j•\ como tflnéttte-gonentl; ji'\ wmo 
ajud1~11lo ,Uo t~~Hnpo d~ . S. l\1. o Impondo!::. p .. o 
ter~ou·o o tnu11r~ prox.ttno pRI'í'Jlto . . mou o mtuno 
l\llll~n clt~~t\o n mfnnc.m. Jt\. \'e po1s o twbt·n lle-

lmhdo. (}I te se oull·n mziiu 1lo é<_li~\'nti illlllli!t . ll~t) 
. 1011\'0SSl't (~ll de) corto liÜO })l'lll.l(ll'lll_ 11. CXIIHCÇHO 
1lossn cotumif:si'io. N1h1· ht\ dnvi.ll\ qtw t'lln tt•111 
pro~h\du lllllitos o bons fiOt'\'içúR; I}UO muito tno 

. tom contljtt\'ndo . no h·nhnlho das pt'úlll••çiios d•) 
oxc:J'l'it.o; 111as isto não .:, t·n~ilo pllt'a tJilO e11 des-
coulwça qnL' o lllt)s!iity s~r,·iço so pótk fn:~.tn· ~Oltt 
mais ecotll)ltlia dos d1nlwn•os pnhllcos, IliH' 1sso 
'lliC exist.itvlo :\tJtti o eom;olho supl't•litO militfll', 
póJe • o . g'll\'et'H•I couliHt' e~,;o truhulh,o t! lt!ll,ll 
éUillllllSS:1o dt! Sl'li;; 11\1\)[II.H'Oi; CLiiliO ll\llltO Jl:llllh· 
lt\.l•)s om illnteritt de semolhnntll tntl.m·c;:n, e lJü tl· 
pin- nssim . nos coft•üs . _(>tt\-!__licos as tlosp~i:tt~ qltC 
so fn;wtn Clllll a com\HlS:Stll) do )I'Ot\\0\,.\liC!:l, que, . . . ~ . ' . , '. 

qne1win dH Slll\1\\\ rmntu\es ns promoções Ho e~
IH'dh) tltt fornta dn lt'gi~!n~t1o t:lll Vigor só t.um 

'dn tmbtühtl.l' ulit ou clow~. mozos Hl\tericwmon t.\J 
ao <li tt · dn tn'!.Hnoçilo. Vú pol'tnnto n enmnl'f\ quo 
o pelts:tlit~n~ Jlo gonwno . ~'l. _ l' os:po,ito ,dn. ex.tincc;i'io 
tlv eotmmssuo do Jll'omoçoos to1 sumouLo u 1\o 

-CC(•~t:lmisnr os 1.1inhou·os pnhlicoil som pt'tíjnizo <.lo 
~ervic;o dn . ndministl'uçuo miUttú•; · o qno puin ó 
mal cnbido o m·gtuH<HlttJ t.n11lns vez os r, ·póf.ido do 
quo o go,·ot•no com ns l'ofot·nws•qno pt•ojoctll só 
tonde lt nugmcnt.nr ns · despozns pnblicn.~. 

'l'mtnndo ngot·n da snppt'llssuo do comtnnndo 

dns armas do. côrtv, ctttúpro~mo . dizct~ no nobre 
deputado, a qumn nHl toliho refol'ido, quo flll
lando ligcirmneuto sobro esll\ matorin, ainda fet 
1~. scguitltu perguntn. : <t Quo mnl . tem feito este 
com mando dns nt·mns? '' ~cnhores. o com mando 
.dns nrmns da côrtú não têm feito nenhum mal. .. . .· . ... ·,', . . ·. 

njudmlto gnncrnl do cxorcitot a fazer lcgaliuente 
· nf}uillo que ntó. agora illúgalmbiito se tem feito. 
E. eoln ell'eito; Sr. pt·csidontc, qnnmlo os Srs. 
ministros tinhiio · .nlgtuiÜl dtH'idn sobre obje.;. 
etc,:; utilitarcs de ontrus pt•oviuütas mnnunviio con~ 
sultar o commandanto das armn.s du. ~ôrto ; cu 

. mcsm•.l qtundo oxm·cí esse emprego · ftü muitas 
vezes. consulLt\do; e durante 1ninha ausencia na 
provinch\ .do Rio Grando do Snl, como }ll'osidcnto 

. da proviucia e conün:m1lnnte em dt~fe do exer
cito do OIWtações, O. general •1ue mo succotlou 
inl.erin 1 01 , •:J.( • • 

muitas ittformu•:õcs dcn n respci1to d(~ objectos 
sobt·c o:; quaes cn u'lcsmo luwia ofiiciildo no mi
ni:;terio da (:(Ucrra nacluelln. uttpla qualiilnde, in-
fol'lllll •.õcs dt1 < uo cl Pi ·cn·~ · · 
tlito coHnuando de nl'mns. Orn, niio sendo, isto 
Tt!gU]Ill'; l>lll'úÓJ -liiO ill:tis )lntural, para bem do Sci'
vi•.~O qt.!i:; n i~,;se commnndo se dôm attl'ibuiçõcs q_uJ 
o lw btll tc1n mm hem otlcr dl!s n nl • . · 

M to gn,·umo, co:uljun\ndü-o com . . suas infor· 
maçõc:; subrc os objectns em que für convcniento 
ottvil-o. 

A' cntitlnde que tlovo suhstituii· 'c!>le cómmntido 
dei o .1wmc de ujudnnto-~enot::ll . do e~ercito ·_por 
mo parcéct· este termo o mms prt>pno. Y, Ex. 
snlJo, Sr. pt·esidcuto, que Item sempre os minis
tro.s P,Odctn ~cr profissionncs, . e prcdso ,POis <}UO 
hnJ:\ JUnto no!los uma ll'ttondadc niahtnr com 
conlwdnwnlos pt'ofissioiincs, <]UI.) gl\ardc ns tra
dit;ues, unif .... rúti~;o o scL·vit;o, o quo cin· contacto 
com todo o exercito c niio ó 1 · • -

-UI\· curt(', COlltO • nCt.llitcce COlll .. O COlllliiUlldO llS 
. nnna.~, pos ~á hciu infot•mm· o go,·ornot c unifor
mism~ n marcha l\o sct'viço ·no que llii respeito 
no . )essut\l do mesmo exerci o. . · 

Cum ist·.) ou tive pot• firu n:io só melhorar a 
rcparti~i\o .uo pl's_;~ou( do el\.ct'ci.t•), ohjccto do qltO 
uto hoje awda riuo so tem cutdndo, c~1mo eco~ · 
11011\is:u· t~ despcza tlllO se fnz com o connnando 
dn ~ ill'lll1ts • . Ct·.:-t\ndo o lttg[!.r de njudnnto-geilc
ml uo ox,~t·cito ni'io tivo po1· fim extinguir o do 
comm:i.Htlnntü un~ tll'tlln!;: th~ cu1·to, mus snn tt·ans- · 
fot·mu\·o. o •inr mnis lntiLttrlo 1\-: nttl'iuuiçucs quo 

. e\le tem. E~>ttL lllOLlificnçi11) ó inttispl•nsrn'ol, o 
Cl't•io (H to lli ngucm n contc~tnn'1 • 

At·gnmont•m·se di:-.cnll'> ·que n occnsiiio ctn que 
Ko t'alln \' ll lltl cx.istene1n do mil deflcif n:1o ern a 
tnnis proprill }Hll'l\ so l'uzot•om rcf•H'Inus. Sr. prc
sidentl'; o iingm•mto de llospezr\ q11o ~o tonl de fttzCt' 
c Oill 11 t'M•~l'ltla quo pl'Ol)Ollho tl npenns do cinco 
contos tlu t•e•s, se tt et)ttltttlorin. da repttt•tiçilo UQ. 
gttl'l'l'a 11:\o so cngnno11 uo calculo quo mo for
tHH~et\ c quo nqui tcuho ~m mott po.,ot·; c por
t~nto mo lt\roco qn~ um tuo mesquinho ncct•es-

cou~itlemdo cotllo uma qunntin quo vr\ ilggrn.var 
o dilidt de . modo quo . por · ostu ct"msidorn~iío so 
dovn. nogn.r ttt'> tni11istro nulot·isnçi10 pm·a umn 
l'efomut qnu cllo. Julga dü ,·antugcm no serviço 
pu.blico: lllU$ . omhm .u cunuu•a tloddirt\ om sua 
tml.Jcuol'io. corno cntondet• conveniente. · 

Q llObt•e UtJ})Iíill.dO qUO Jm :pOUCO fttllOll tam
bont disso . quo j!\ so tinhi'ío undo nuto~·isuçõe~ 
a nlgun::: mi nistt·os pm·a roformate.m as soe teta- .. 
riu.; dtta sttllS ropnrtiçõos, e quo entrotnnto olles · 
não tinhuo usndo doslln~ autol'isaçõos, talvez por 
ju\gl).t'ctu qu.o n occasiilo nii.o ora opr10rtuna. 
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Creio quo a camat·a poderô. votnt· pclM nutori
saçõcs que peço, certo do que ~nmb_om niio 
farei uso <tc!lus se o estado do patz nao com
pot·tar M refot'tn!J.S c1ue julgo convonientJs. 

Nilo · sei se o · nobre <loputndo so oppô1. ao ,.. - .. 

puhdo, ob,;crvm·ei qnc o quo oxistc nctunlmonto 
nüo ó sufficiente paro. us noccssiundos · tlo e~m·
cito. P11ru. · se conlu;cer isto bnsLn nitendor-se 
paru O numero do ?Orpos quo. tOill?~S,. por. onde. 
RO vê · quo os mcdtcos. ou cu·ui·gwes nuhtarus 
31ão cst1io em proporção com n forçA. <lesáes 
corpos. Conseguintemcnte ino pu~cco quo é de 
necnssidndc ángmcnt.ar"sc o corpo do . Sllltuc do 
exercif-1>. · . . . 

A ltnrmonia. quo .cu p'oço pnrn cstu.b?loccr 1?1}
tre os (>O,.;t}lS st~baltomos .do:; . fnct~ltntn•og tmh
tares nuo o senuo ara evtüu· confitetos · uando 
os primeiros cirurgtue,; tetie~J cs ~ivcrem lic .con
corrcr com o;; segundos ctrurgtocs da mcsmn. 
patente, mas de ma or nntiguic.lnu~J, c n;io l'o
sultnndo dostn nllem ·iio ·· o mcnot· !Ul •munto do 

t:spczn, . mo ut\rCCl' quo n. cn.mal'L\ nau < u\'O l IH
xnr do coitcc•.tor t\ faculda.do quo pcto. 

E' esta, 8r. presidente, a ro~posiu. qtto julgo 
dever do.r 1\s cb'ecci3os uo Cot'l\o foilns .~los 
nobres deputados <iuo omariio pu.r o ncstu dis-
cussão. · . 

O Sr.·. Rlbciro . do Ã.n.<lrülh":- Nilo 
mo . ~pponho, Sr. presit!cnt.o, lls. disposiçõc~ dos . 
add1ttvos. <\uo se nchtlo · em dtscusst1o, porq~e 
algumas do Jo.s, como acnbn d1 exp<k o Sr. nn
mstro dn . guerrn, tôm por flm nntos fuzcr eco
nomia do •!Ull augmcnt1tr n do~p.)zn; . o sem 
duvida ulgttma desde que. so rcc.>nheco quo umn 
des~cz1t qualquer é. improficua, ó nltameuto con
'Vemento supprimil~n. Outra~;, comqunu~o possi'io 
• • n o ' ' 
ti:unbcm po em acnl'rctar nlgtunn .m~~ 
lhoria. no trabalho. · , 

Mas vou occupnr-mo com um!\ ollti't\ ctucstiio . ' . . .- · . ~ . . . .. . 

mos. do nosso . pacto , fundamentnl, essa roCormn 
seja submettida a approvação. dns cn.mttt ii.s n.nto~ 
de set· posta em execução. Po<lin.-so mesmo dc
clamr, nn. concessão d(l. autot·is:lção, <tUo om 
ca;o nlgum o governo pudc$se augtnontnr n pc-. . , . . -

O Sn. lvt:r:m:i-ruo DA GuBnlt:\: ....,. Nito ó. póssivü 
1111 mcntal'-sc. 

O Sn. RIBIHRo m~ ANon:A.bA: -Seria impossi
vel em muitos cnsos ; mas em oull'05 niio vejo·. 
quo . haja . essa impossibilidade ; · por exemplo., 
em casos-- elo fet·imentos simtJles, cntl·e militares 
de ignal gt·aduR.ç!'io, qut~l ~}ucr ministt·o podia. 
estabelecer :t pena de mllrte nn sua reforma. 
Sei que· isto n:\.o ó provavnl : m 1s tambmn não 
se . pódo dizer qt1c sej(). hnpo~sivel ; ·e SJ se 
jt~lgaS'\:) <~Onvoni~ntc_ tomar essa pt·evenção1 ~O• 
um-se nt\ autonsaç11.o estabelecer a. 1·espechYn . 
clüusnh\ no sentido quo acabo. do . intlicar. 

._ ( t, •. ~ .. o . 
innrinhil c. ~uet·!a, · quo so ·· le!D.bron do conceder 
ta.n tas · nntonsa<;oes pelos addttt vos que ofl'ercccu 

· à éon~ideraç:io ·da cns.a em questões de detttlhos, 

caso, . conecden o em rolnçiio ao ministorió . da 
gtwrtn a illliSt~\:~ . nu~orísaçilo <\UO prop1i~ rolutl
vr~motllo :to rmmstJno du mannhn. Pots enti'to 

' .. . . . . . . 
. . 

di.spo!;iÇÕCS barbaras dessa lei ata ti ll(IIJiiCO. qUO 
se chama -- Regulamento do conde do. Lippo, :
ao mesmo tempo quo .mnprog:unós todos os es-

. fotços para que sc cstabsleçil. · uma legishtçtlo 
mnis hum tina p .wn a arnuldtl? · Se ó ttrgent<J 

· como julgo que c, reformar·so a lesislução p.mni 
militar em t'tJlalçiio á mill'inhn, tambant o c ó~n 
rclaçiio no ex.créito. · 

Dosojá1 n Lninbem quo o · nob1·ú minis~ro da 
gur.:rrn iniciosso alguma reforn'ta relntivnmonto 
ao conselho Sllpt·omo ~nilitar. Esta · iustitni~üo 

- o ' ~ """ t ' 
V, consit.lcrnçào e · ao o:tanto da. cilsn. E' nt\tm· a cumpl'indo esta peua, praticou üm . pequeno . de-
pouca coherencia. que me parece. ,qno lw. por ·· . lict.o, um delicio insignificllnt .. ·, ao qual so devia 
parto da nobre .commissiio do mllt'llhll\ o guot·m implit', qunndo 11. tito, a penn úo ttm n,d_ou:J ~nozes 
qu~ndo, t.cndo proposto quo so c: •ncuJus~o tt~· do pnúio; mtH o conselho ~uprom 1 nuhtm· JUlgou 
tor!saçiio no gover.no para .roformm• 1\ lc.g1sbçuo que 11~0 J~:wondo pen~\ supct'ior ú. do galüs por-
penal militar em reiaçiio t\ tU'IlUl•.lu nncional, potmts suniio n d.u modo~ o devendo-se impôr 
não obsttlnte ter o Sr. minisb:o tln guorra pc- n este in~lividuo \Ulla pel!o. \naior do.qnc LU]Uellu. 
dido muito terminante ó exprossmuuuto nó seu quo ello Jt\ estava cumpl'!l\do, era 111~stet .n todo 
relntorio nutorh;nçíió para rofot'mnr ti mesma o trnnce aggravar o cusbgo, o p. o r ISSo . unptiz-
legish'\Çi"io r clnti"Vamcnto ll.O oxm·cito, . tot' 1locla- lho n. pom• âo morte. Do modo •tne o indivtduo 
rado qttõ a legi.>laç1io penal quo existo pm·n o quo p1·n.ticou um poqncuo c\elicto pelo qunl teria 
exercito ·era nltnmcnto · incôuvonicnte, o quo niio de solfl·m· .. a pena llo um ou dons mezcs dú 
só achava om harmonia. com ns luzes do soeulo; pt·iziio se ni\o c,;tivcsso cumpdndo a poria do 
n ão propôz quo so concedesse a mo3mR. autol'i- gn.lés p crpetnns, foi · por estl.l facto contlonüiR;d.o 
saÇiio ao Sr. ministro dá. guc\'l'U, tendo ontro~ ti. netH\ de mort.o p elo supl'cmo con:;elho 1H1h· 
tanto proposto a concessão do ottit·ns uu~ol'isn\\Õll~ t.tu:-r· Esto ft~cto nüo ptm•isn tlc conunont..'l.rios. Fó-
quo som duvida s.ii.o . utois , m !ts quo finnhmmto lizmcnto o t•éo ombm·gou osti~ sonton~n; o c.omo 
são do li.lonot· 4inporto.ncio. do quo l'i>tn. um tlos \'O••aos tfno (.;:i: pttt' ~t:J do P.rimeil·o con-
~~0 vejo q~al a rnzüo portt_ue a u~bro com- s c.lho ntto fuz do soguncto. pm.• oste stmp~os nco.s o 

o ministcrio . d t\ guerra da mesma fónnn p01'~ 
quo proccdou com o da marinhu, p1·opondo qtto 
o r espectivo mil1istro fica~so a ut11r.isado n. refor
mar o r egulamento do con~e do Ltppe, omb~\·~· 
como cu <lntondo que sotm convonu:mta, SllJCI
tassc n r eforma que o .governo fi.zessú .n appro
\ro.çt\o do corpo , logi;;lattvo, para. quo só depois 
dolla pudesse Vlgorclr; porque,· c~mqum1to en 
:reconheça qu.~ é mmto ~~cossM'1a a l'ef? rma 
dostu. ·lo"lsla.çao . p~nal müttar t con~tudl~ JUlgo 
que tonâ o subs tsttdo umP. tn1 logtslaçu.o por 
tantos annos, pódo ser aiudn cc,nservndn . por 
mais um \\Dno, pat'n q\to, em rcspeit•) nos dieta~ 

Isto ·. rowlti. o nrl.litt·io comple to quo oxorco o 
conselho sttpt•olili> tuilib:ü· IHt ttpptictt\iliO das 1~onns, 
nl'l>itl'it't quê me forÇu. u. clmmnt• n uitnn~uo do 
nobro min,is~t'O d a gttOl'l'lt p ,ü'n ~stll ponto, 1tfil~1 
do quo immo algtmn1. proposta.. h x:utth) ns {l.ttrt
buiçues d oste trtbmml , pru'tl nao . ficn.t· cot!to l;tllln 
ospüéiú do podet' n1ocl•Jl'l~dOt\ e mndn mnts torto 
do quo o poder moLlOl'll<lor, pot'quo o podet ~n~-

. <lomdot· eX ::! l.'Ce tntH\ pt orogut1 v o. bonofico., . dum
. mtindo ou commtttnt1do L\S p onns, o o cousolho 
snpt•omo milit,n· pólio. iútgmontm·. a pOitnlidudu., 
som qno oucontt·o ol.lwu ulgum t\ sttl~ vohtt\llu. 

S~'io estns LlS OOiôOl'VO.ÇÕOS quo tinhu do Suj oitnl' 
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ao cxnme do. cnmara, -c á ·cousidcrar,:no· do ~r. 
ministt·o da guorm.; cspcw que S. Ex. as tomar(~; 
na dovitlo. n.Ltent:ão~ 

o St·. l\:Carquo~~ à.o Ca.xia~ (min·i.<1t1·o da 
r;uel'l'rt) :- Uci tb ~omar em c.ons!dorri?üo t.udo 

pr~viilci~ do . S. Piu 13 que a_:~ahoü . ~ fallnr, P.ot' 
tno · pnrccúl'Cill suas obsor\·nc;.ocs mut l'nzonVL1tH. 
No meu t•cl:ttorio n1c:;m~) .Ctt mosLt'ni a necessi-

. (' prctondú no intcrvallo dn. sessão de) corpo lc
gislattvo, se ninthl tive.r a honra de t0r ns,.;ento 
nos conselhos da . coroa, ftuer pt'úpnrm· al~um 
trabalho a este l'espeit<.l; c. nn ~cssfio seguinte 
n.prcsent!1.•lo-hci ao corpo legislativo pnra se\' 
du~c.utido. . 

Sr. presitl.rmto, qttnmlo hn.. pouco rüsppndí ao 
nob~·o ,\epntudo . quo Jlll\ Üllllfl prcectltrlo, es
queci-me de tocar em um · assumpto ilc quo t:lm
hem se havia oc.cupado. o nohn1 t.loput~do; ó 
:i.ccn·n. dn. rcfnrma 'da (•scola r'ni!Hnl'. 

··t··,· -

colu hl\ umi disprO}\Ol'ÇI1o ciHlsidcrrwd hão só 
em tclnriio nos or(\ctuulos ~\•)s loatús dns nca
<!cmb~ Úc dlrcitn c do mc•Hcinn, éo1rio mesmo 
cnt,ro , )S nmcimclltl>S dos lcmtos d.n mesma t~s· 
cola, por isso que dU os lént.cs, tendo o mesmo 
o:otcrcido, têm , to In via Yencimcnt.os dosiguncs; 
pot'•llU\1\io ne~umuHi.o soldos dill~ll'Cntcs. coufonnc 
sun;,; grodua~ucs. ,fulgo que uc\'O hn.Vcl' 1gnnldndo 
a este ref'p ·lto, . Y1sto como o h·abn.lho o n ro=-
ponsubilidndo tnmbem siio iglll\cs entro toLlos 
cllcs. 

cola de ' appliQn~iio dá côrtc, dol\-su-11!(1 nln!\ 
or~nnisn~ao . p~cttlilw; . porem cst.nb<·~ccNHio-sc ~c
pots ac1m n dttn osco\n tlo oppl:cn~ao Hobre pl'tn· 
cipios àc melhor convenicndu pnl':\ n insh'ttc~i'io 
prriticn dos milttnrM, torna•sc nccossnl'io hnrmo
uisn.r cs,;n irlstrtw,:iio nas duns escolas p~lrk re
gularidade da tlisciplinn. do cxereito, c d'ahi 
aimlml\ ú nccessi.lndo dn ntllol'i:mçiio que p!'CCÍSil 
o governo p~ra refot•r_ nnr o l'(•gulnmcnto dn. dita 
üscola do Hw-Grandc, nfim do cstnhcleeor a lmt·· 
monin que convem. A ctunnrn, portanto, tomnl'A 
em consídcrnçiio · estas rn.zõi.J:; a · bem do confodr 
a ditil nutori:>ac;ffo. 

o s,< P<n·~H'!t <üt suva :-.A. hora .ost:'L 
üdiant.ltdn, e n cnnmrn. denionstrn imillcionteinoiltO 
quânto jà so achn fatigrHln. 

Niio · nbtl$ttl'ci pois da sua pacicncin pnm stts-
tontnt• o m·tigo ndditiv0 tln commi~suo , · 
DeuHti~ .• n;,; pl'incipnos t•nzõos nllc•gadas contra 

Hlll\ cotwontenmn. J omo su tClCl\ cmon o por;ü~ 

d.t\.,;, discutitltls o coutt·m·in.dns pelo . lligno ·Sr. 
tinistro da ~ttonn. O doh:ü o tmnhom, como 
"rott hojl1, j'l l\lio so dundo no cnmpo da Íil· 

l .,stitudonalilltttlo dns nulorisa<)õos, dolltl'ina quo 
j(L plH;Cc(l tm• Sido pOStO. do lnuO, jUstifica COtl\w 
p~otum~tHc o. lléllessidado das: rofornHts dtt uclrui· 
lúStr'tLi,l!tO da guorra, conw n. mtontrt o go,•otno. 

Sot·vit·-mo-hoi vois da pahwt·n purn ttm fim 
tmicanH.'lltO. 

Soltou-so tttltti a. proposiçüo de qt1o a commis· . 
suo de mMin1m o _ ~nemt. pnt·a SOl' cohin'ento o 
logic~'\1 doyél'lt, fiSHllll UOUIO pl'ópôz U!l. ÜX!l.t;\UO 

da~ forças (ln mar n reforma dos artigos de 
auerrn da nt'IIUl.dn, J)l'QPÓI' tamuom na fixação 
~r4S forças UU teL'l'n !\ reforma . rlo regulamento 
do conde do LipJ.le que re~e o excl'cito. 

Confosso que o neccssidn te t1to mgento uma 
reforma c~imo otltt'n. Tudo ot•óm ao mesmo tem o 

o Sr. ~-Ü1><•iJ•o · t\c An<lraüa:-Perdôc
lllC o !wl.a·c tlnputntlo . quo acabn tlc o.ftereccr nl- . 
~uma':! c.onsitlcrnc;õe:; á ·. easu · sohl'ó as reflexões 
(}UO cü nprcsQntci qunn!lo disso quo cstrnn luwa 
t.cr tl. nobre commi~siio de mntinha c guorra dado 
autol'is::tçtio . no· gO\'cl·no parn . sel'cm · rcformado·s · 
os artigos do gtterm Ull. nrrnndu, n~io .o fazendo 
iambcm . I\ l't'S!)Oito do OXJI'CÍto; Silo aS SUa.lil 
ohHél'\'ações uwsn1o quo n'l~ confil'ln:lo .nn idéa tlo 

' ,, ' - ' 

do conde do Lippo no. parto rclntiYn . armada,• 
om rolaçi'ío a mun corpor:tçi'io quo so nchn em 
cirwmstnaci:\s mnis e:;pccia·JS ;hiJ wn allGl'lc), 
mais- fnéihnétll-o dc\'ól'ia pt·opôt· a rofonntt dcsso 
i'c~uh.lnHmto o1n rolaçiio n.o C:\Crcito. · · 

::;o o nobre deputado ô o llH!sillo quo eonfeSSf\ 
que ~ob·e a refonna ~lo r llgttlnrnento do condo 
do Ltppc pnm. o e~e~·c,tto hn lmbnl,hos feitos pelo 
ct,nsolho supremo ll!lhtnr, C<lnlO o tttto o 11obro 
d~putndl'1 quo vh•u em h!tl'llHHlin do idüas com 
o go.,·orno, não se soccorro .. dosses tmbalhos já. 
fcitl1S e niio ~?l'gnnbn. ns bnscs. dossn roformu o 
n::; npr;<srm.tn ~~ cmnura,. ou . atüorisa . o gov01•no 
pat·n, sel'vnulo-so desses trabalhos, ref~1rmar ossà 
l'•'Jgnlnmento o depois sujcitnl' ti. approvaçtto da 
cusn. o qno honvet· f oito? . . . 

SculvH·os, as rn?.ões qnê o ltobrç deputado nos 
nprosontou nos devem convtmcor niio só dn. pos
si bilitlado, como dn neccss idndo do se fuzet cssn 
refoi'mtt. Dii o nobro de tündo : c( nuo osttl. tudo 

· poi' azc1', n guma ,cousn. J os á fm~tt, recon lCI,io 
quo cssn. rcturma .. o ur&_cnte. >> E!)tao, senhores, 
Ülil~ ro vclnçoes sno rnznl'ls de lnll.ls pal'o. se con
co lot' essn. autorisnçfio o ni'io para rli.Jnwtnl~o.. 

O nobt•o mitdi;tro dtt guot·ro. disso om sou l'o
ln.tol'io quo ossa rorormtt · ct'tt ut·gonto, o o nollro 
ministro da unu•inha tü1o foi Ho oxEllcito, tii:o 
positivo, entt·otunto (~ Iiol>t•o commissno autorisa. 
no l:\r. Ittiliislro dt\ mn.t'inha n fazo t· n l'eíonna 
~dos a~·tigos tlo gttCl'l'tt dn. armn.dn.1 o hão dt\. a. 
mos ma u.utoi.'isnçlio no . Sr. m inist1•o dn gtttll'ra. 
qu,H:to no cxoreito I ,So n. nobro. commissuo _· d0 
numnhn o gLlOl'L' l'\ qmzcgse aprosentu.l' um . pl'O .. 
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jecto sobre essa reform~, b~m, mns q.nnndo apenas 
se trata do uma o.utortsaçao c~·mc~didn. ao governo 
para clle fazer. a.. refo. rma, d(nxaudo-a dependeut.e 
da upprovnção da Minara, não vejo obstaculos 
que su opponhão a es~tt nutorisnção. · . . . 

Assim pois, Sr. prestdente, · eu concluo dtzonllo 
quo .a no rc. comnnss1o <e -~-· .m. , e g t:. ~, 
para ser. coherente. am seus ·pnn~tpws, c tam~em 
paro. prestar um relevn.nto servtço ao .exerctto, 
devo propór uma ntitorisação i~unl tmr:i.- o cxct•-

l o 
A discus:;ão 

à sessão. 

A.cta 'le .J S. de. .J unll.o 

PÜES~.DEl\CIA DO sn. YISCO:-\DB Dl!: nAl·lPE:\úY 

. c o- 1, nc , , . , . · . . . , 
Ribeiro, Cnndido Mondes, Sil\'a Guimarães,. Pé~ 
réirn da Silva, :Mnrccllirto do BrittJ, Ilippolylo, 

· ·Vicii-n do :Mattos. Monteiro. do Barros, rcdi·eirn,_ 
Mnglllhães Castro, Thcophilo, Aruujó Lima, Luiz 
Cnr1os. . 

Comparecem dopais da chamada os S~tJ. Macedo., 
Antonio Cn.ndiv i>, Pn'llln Santos, Cnndtdo Borges, 
Ocrqnc~m Pi~tto, Souza Mcndo:~· Edu~~·Jo. Françú, 
Zt\chnru'ls, T...tvrmncuto o Rodrtgucs Stl vn. 

O Sn. N' A.uuco p:ntici a nilo poder com pttreccr 
, · - .. ' . 

O St~. ME:..rri~s •A. Co.;·.rA tnn\hcm pBrlicipa qtto 
não· coíllptweceu. ó sessão de hontem por incvm~ 
ruodatlo. . 

O Sn. PuRslD~l'C'l'F: declarn niio hnvúr sossiio por 
não se ter t•cun\do. numcl.'o legnl. 

Sessão de fD tle olimho 

PIU,:SIDENCr.\ l>O SH. YtSCO~OI,: DI-: ll.~!;l'l~XDY 

SU:\lMAnro. ~ Expeclie1"ttc. - Ilt!(ol·tlla das camm·as 
municipaes. Got~s·idtwa{ões dos . S1·~ . . Candido 
B01·ges e .Figueim de Mdlo.--,Cllamado d~ SU.l>
pltmtes . .,...... N11gocio~ de Pil'ahy. lJi~Citl 'so do 
Sr. j\facm·io. - Ordem do din. - lNxaç(io das 
(or·ças de. terJ·a. Vota(,ilio. - Cl'vaçao rltJ 1túw 
(1·egutJ.::ia na cô>·te. f"ota:~ao.~f>m•accJ' decom
missiin. Obser·vaçõcs . dos S1's. Bm•J•eto P etll"QSO 
c Teixcil'a · dtJ J\factJdo.- Promoçõvs dos ofli
ciaes ela áJ•macla. Disciwsos àos Sl·s. Zacha" 
1·ia$ c miúistm ela mtwinha • ..:.... EIWI!I'I'lWlt>Hlo. 

A' ltom elo costmno, feita a chilnwdn, nchiio-so 
:ptesentéS os Srs . visconde de Bn.ependJ', Paulil. 
Candido, 'Wilkens de Mattus, Gouvôn, ~Iondns d!l. 
Costa, Pn.ohcco JordiiJ1 Soó.i.'a, Carneiro de Cnlll· 
pos, Bn.rhosn dn. Clunhn., liiusl\, .. Lub: Araüjo1 
Taques, conego lie.1.l, l)litra Rocha, Ribeit· •, ·l'oi• . 
xe ira de Sonza, l>ues . Barreto, Souza Loão, S1i. o 
Albuquel'quo, Macedo, Angelo Hu.mos, Augusto 
Ohàvos, EJurt.l'do Frnnçn, Luiz . Carlos, Poroira 
J~i.·~o , Brusquo, A~ni!1.r, 1'!1eophilo, Fernimdes 
VIOtrn, Pnuln. Bapttsta, Jmnntho do Mendonça, 
Soü~a Momlos, Gomes :Ribcit·o, bm·iio de Mi\UÍ\1 

Zachnrin.s •. P~clreh·a, Antonio CandÍdo, Vieira de 
Mattos, Rtbctro da. Lu?., Bt1.rbosn, Andrê Bastos, 
J. J. da Cunhi.i., Barreto I,>cclrosO'; Riboiro de An
drnda, Augusto de, Olivcirtt, OandidoBol'ges, 'Li
vramento, Paula F onsecn., Costa Furrt•irn · barão· 
do 9-unip , Arnujo . Lima, Uerqttciro. Piut~ An- . 

; t uso. 
Comp:tr~cendo depois da chn.m:ttla os Srs. Cns

tclló_:Drnnco, Rego Bar~o.:;, Floury, Api'igio Gui· . 
mames, abre-se o. · scssno. . 

• :s .O O ll 1\ SCSS!lO OS 
Srd~ .Paranhos, Henriques, Figtwiro. de. Mcl!o 
C~ndtclt? l\~cndes; Octn.viu!lo,. ~Iyppolit;o, Lima ~ 
StlYn Sobnnho, Cttnhn FtlWCtrcdo, · Stlva Gui'mn-
rãcs, Raposo da Camarn, uiR.s fln Car\'ulho, Cor
rêa tln.s. Neves, J. J. dá Rocha, Lc!itiio dn CnnhrL 
1\:Iacario, . Chl'ispim, 1\lontdro de ·Barros, Parana: 
nuâ, Bantlciril. de Mello, Sinitnbú . aodri<YUCS 
Hilvo., Pat:hct:a, Limn, S:ty<io Lol;nto Jn~ior 
B_rnndã2! .r~uscn ~~o Pao,;o1 Travu~sos, cottcg~ 
Sth·a, .Sli}UQil'lt Quctroz, !.JUIZ S)m·es, Sayão Lo· 

· ~~to, Mello Fmnco, 1)tarn, liortn, Pcrcim da · .. . 

Lidas t\S actas tlé 11 c 18, são npprova·.lns. 
O .Stt. 1° Szctm'l'Amo tlli. conta do scguinta 

Lu-se o nJ>prova-so o l)nrccér da commissiio de 
fazenda cncnminhantlo ti. 2a commiss:lo de or a· 
mcn o, nao . o por st•r n. compc cu c. como uté 
porque a. t'lh\ jt't fo~ t..HJ\'i:ü.la uma ot!·lm pdição 
dl) supphcanto. Lu.cmno AlYes d.l :::ith·u, major 
reformado uo .1.a ltnltn, quo podo pugt•.mento dn 
gt·atiticnt;ão a que tntll Jireito eomo instrnctor 
tb guarda uncionnl. . . . ·· · · 

.Julgiio-se. objoctos de tlclibel':l\iio, o viío a im
prim~r· para entmr na ordem dos trabnlhos, os 
scgmntcs pur.)ccrús: · · . · 
·Da c<lrútnissão de fazowla sul.Hnct.tenuo 1\ con

sidtmt•;iio Ull CI\IIH\\'a () pl'ojocto f(Ué . nulul'isa n 
irnulnd:"\do dtl Nossn ~cnhom d l Hosurio, dos 

possuir em l.leús uo raiz, ou upoÚcqsu~l~ ,·di~i!f~ 
publicll., ntô a qunnti:t <l!.l ~.m:oO.J$000. 

· Di.l mesma .comtnissüo, c:n·erect.mdo .o · JH'ojecto 
• , . , , • ~ l S:l.ljHO pnra 

quo o liOSptttll do Camlndo da ctd.ldc do ~lacoió, 
uo valor dn :l:ooonoon, <)U üm r.policcs da dh·idn 
}ntbli~a, possa .possttit• mütl ;lllot'mln <!e casas ~~uo 
lho fora aoa.ut\ por D . Mnl'H\ JOU!}llllll\ I>cretra 

· VituUln. .·· . . . 
· ~t'io . lidas o appl'OY:i.lla~ as st•guinti)s l'ctlncções: 

-Do pt'ojecto n .· ~u tlo lH:J:J; tjttc ddormina. quo 
os cintrgiõM U.a nnnmln. . têm uh•cito a sor 
com prúhcndidos, • coil\l) os demais . ollicii\cs. no 
motlte-pio <,lo nuwinha. . . . . · ·. 

. Do projoclo n. L4 dl'ste armo, ql.lc mnndn tld
lnitt.ir a exame llO 2° nnno do cm·so . plumna
contiM o nlumno Podro José do Amujo Pmn· 
plonn Curte Real,· o udlniWl-o ú matricula do 
ao nnno~ . 

D<1 pl'ojocto n. () dc~tll n.nno, fixnndo ns fo1·çns 
do luar ·pal'n o nnno fintmccit•o do l::l;J1 a 1858. 

Lu-so o . Yni co in nrgnnciu. ú c<nnmissão de con. 
· stitniçfio o poderes n. seguinte indica~\ to: 

(( Indico quo sejn. ouvidt~ n commiss:1o do con
stltni~~iio n poJores úcor.l:t do. $ltbstitniciió do 
St·. brigndoiro Paccn, deput~tt~o peln Ilnhin. · 

(( :Em cnmnro., l!J \l1) Junho do 1856 . ..:... Maga- · 
lltcies Taqttvs. 11 · 

O Sn. D. I 1'l\.\Norsco pt.wticipn nchnr-so incom.-
modatlo. · . . 

• O Sn. 0 .\NDtno Bonn~s requer .iu·grncia "(lllt't\ 
hmdnmonLnr ú aprosontrn- UH\. prOJücto do lot. 
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Commltn~:u n asscmbléa, ó approvndo. cstam·

gcncin. 

o s:~·. Cun<li.do :r,;oi'~c!; :~Sr. ptcsidcnté~ 
desde longo tempo ou vi . falln.r elll llilln grande 
ncccssidudc, ncccsstda<lo quo sem dttvida sc acha 
ravadtL ml. conscirmcín uulica. Essa ncccs~idatlo 

tombll·8ü paro. mim c\'tdcnte desde que. tive a · 
l10nra do prcsillit' a c.ainam mmlicípal da nôi'te. 
Ess'n nc~csshliul~ não Jloclin sr!r pni·a mit~1 objccto 
do tltwida (ksde ' no os altos >odcres no cstn(lo 

boa ,·ont:;dc, npcznr dn mnior deilten~:':.o, das 
muiort1S tii\iul'itcias, possa ucutlit• cOH\'únicntc

. DlCI\ te :lOS reclamos h!\'UIItados pot' lléCC!õ:iitladcs 

. I .. ô-sc o s(>guintc projecto, que~ l'Qmcttido ú com;. 
niissfío de c:tinnms mtmicipncs. · 

A. assembléa geral legisl:J tiva dccrc.tn: 
ct Art. l.o A lei do fo ilo 0Qtubro ue 1828 serà 

executada com 1\S seguintes modificações: 
''t lI • ' 

côtte Horit elevado . a v in ic c dou:i ; o das capitucs 
uns províncias du l3ahia, Pomnmbuco,. Rio tlé Ja
neiro, M.ilius o S. Paulo, a dezascis; Par[L, l\Iara-

:r \(. 4 f ' ) .,,. .- t ' I ; 

Su\, :.1 quatorze> .u ~ tloze o das ottt1·as. . . 
t1 s; 2.n Na clet\~ao de vcre:u.lort.Js que scra fetht 

· na setrnndn domingn do moz do. Setembro, cada 
votnntl~ induini. em sua respectiva lista o nome 
do Hnl Cídadi1t1 residente em cndn uma dus fi·cguc
:t.ias da qttc se compuzm• o trmnicipio, ficando-lho 
liVl'B distt'ibuil' o restante pela quo melhor cn
ü•ndér. . . . . . 

« So o nllnii.'l'O dns. frogüezias cx~crlor o ue ve
readores tunrcnuos no parngmphc antccúdentc, o 
município em quo isso se der, eleg<)ni tnntC'~ qur..n· 
tos forem :t< ne llns. 

(( ~ :J.o_ Fiud~ o qn_Htricmuo ~ a cwiçao, us CR· 
mams 1111o scrao clo1lns na totahJade de seus mmn· 
bros.; na côJ'to qHutro \'~rcndoros, !las ca.P.itacs dn 
l3aluu Pernmnhuco, Rto do Janmro, l\unns é S. 
)nulo, rc.;: Pnrn, ~ nran mo. ~nru, at·a ty n, 
Alu"t~ms C· Rin Gmmlc do Sül, llOl.lil: c nns outras 
1, fodo:~ designados · pela sol'lc, serviráo t~tais 4 
UIIIIOS. . . 

. ct • .o cargo c. c vcrt~a ore 1ncompn IYO com 
Em 1::0~. cntrcgnutlo a lll'C·sideücia üa camarà · · os Sl•cruinlcs omprcgos; . 

n\u nicipal · dn Clh-tc, cn dis~c no lttcu rdt~t•.Jrio . ú << i\liJí.istros c conselheiros do estado. 
novn cainurn que o ~-cr.viço mais importante que clln · ~ <r Ar\:cbispos, bispos, vigari•lS capitulares, pro-
potlcri:l prest:n· no mtlnidpio tiNttro scl'ia-:-pcdir visares, vigarios da ,·ar~ o.parochos. . . · 
f-OU• todn n·, inst:tndtl nos nlttlS poderes d9 estado ,< PL~e:;idL•tllcs tlc pronncms o seus secrolar10s. 
a reforma on lei do 1 o do Outnu.ro do 1&'2::!. <I Officinc3 illi\ÍOl'es da$ secretarias. 

l•'irn.c,_ Sr. Jll'C~idcntc, ,nesta convicc;üo, .tratei « Magistrados o nutorida,les policines em cujo 
do cxanudnl' os mcon\'cntcntes. quo dcscnhro nn rmutcl'o Sl' nii.o comprehondem os juizes do paz, 
lei do lo d<! Otlttlbro, t.l'litCi de compnt'ül' cssn supph•nt.cs tios jnizês inunicipnos o o. s .. ~os delega• 
l~i com a lt•gislu.<;l10 de diffcl'cntcs paizcs rcgiuos gnd.os csubd<ll~gndos dos chefes do po!lcm. . . . 
pô\' dh:crsns fónnt\s de go\'cr.no. . ct Etüprcgu.llos fiscncs. .. . . · . 

• ' c fi.t' . . HC CU C 1 l, . ·· . .. 
proj~ci.o 'qtio moüHictl cin gra11dc pnrlc .:ui dis- t< Etil~n·cgatlos dns cnmnrns munici_paes .. 
posíçocs daquella lei do I o dl.' Ülltttllro do lt:2:::i; "l\lihtnrcs tlc tem:r. c mar em '>úrvtço adt\'0. 

Nfià tcn~1ó o dcsvtmcdm~•tto de .c•:or quo as tt .~ ~i. o O s'.:ct·ctnl'io tla ,ct\mnrn set:t\ eleito po1· 
' I 

us nccessídmlcs, lti'io crf)tO mesmo quo cllo ~cjn 
pctfcito: 11\ns des(•jo tlllll o potlcr J,~ui::;lnli\'0 l) 

cxnmiue, e discut:1. lnrgntúente, c deci(lt\. se l'SSus 
idéns dc\'ém set• tuloptndas em suhstittti~i1o dLl.S 
quó .sú achao un lei üm \'igor, o quo om minha 
opinião uiío p •Ut'm !wjo tl'l' pro\'eitosn nppli· 
caçlio. 

Se n. cnnmr.1. do!'! ~rs •. uepntndos eiltcndci• quo :-, 
reforma da lei tlo 1° uo Out.ubro niio õ. umn neccs· 
sidiule p:tlpitnntc . pl'u'u üS dh·crsn~ prnvincius do 
impet•io, pcrmith\-lno cllh'ctnnto <1uo ou como rc
presontntttc da provincin do Rio de Jnnch·o, o 

· l'eprcsontan_t? (lo munidpio . mmt~·o, dign. mnito 
ClUI'!\ O púSIÜVIllllúiÜd qtto Ufi CIIIJIÜtl do l~lpi.H'IO 
u lc1 do .lo do Ontub~·o c uma lcpt·u •r1·· dehnha o 
umuicipio, «JIIo nbuto u popnln~.i\o, qne lho rouba 
todos OS clt.nll(lt!LOS de pt'OI'l't'SSO, O qtto O COII~OI'\'1\ 
01!1 uma ))Osiçã~ desngrnanvo,I, . posi~uo quo nito 
pude SCl' por lllllJS tCill})ú }WI'llHLtHlil, . . . ·~ \ .. 

a re Ol'tltn tul qual ett ti. tenho concebido, ou como 
ji.tlNnr conveniüttte liio<lifict\1-n, niio pódo sút' nllo
IittÜia para todas ns pt·ovin_cin~ do imJ?orio, r epi,to, 

· 1~omo l'Opt•c::;ontnnto dtt pt:o.nncm <lo R10~ de Jnneu·? 
ctt lho poço quo 1t motlthquo om reltt\\UÇl no mmn· 
dpio nontt·o, thmdt)'-l,lw aqn1:lln.s val1f;ng_ons n quo 
este uon1 povo tom 1nqucsttt.muvel dn•etto • . 

Niío pl'osigo; Sl'. pt•csith•lltc, na oxposi~it•) dns 
i dê as do pt'OJoc.Lo, Lt["tUi.l'tto li ltiseus,;i'io q no sobt·o 
a SlU\ mat.m·ia tom do haver, rogmulo cnttl!tnnto tt 
v. l~x. que ln1ja lle o ouvinL' tL commissito de cümm'!Hl 
llntnicipnm;. 

e . • 
<( ·~ U.o De ct!h'o os vct·eadot·ês çleitos o go_v_erno 

na cút·tú c prestrlonlc~ uns provmctas nomeamo mn 
que se dc:tomilulrt\-: Adn'lillistrat!.ot· municit:ll\1- a 
qunm ~orno eommethdus as func~qes cxccut> vns da 
nllmicipalidntlc, bem como o d(n:or ué propor ti 
cmnat•n o no ~,;ovcrno touns as medtdns quo n cxpe
ri~1udn lhe tcnlit't. dcmon1trado nectMsnl'ins. 

te Nos ilnpetlinlellkls do administrador será dcsJ
gnndo um o11 u·o memhro tln ~amam que so donotm· 
tun•it....;Vicc-nll'uiinistrnllor. Tanto um . co~llu outro 
pollm·àu sot· tlcmittidos quando não prL'ellchão seus 
uú\'üt'os. 

t« ~ t.o O thlmit,listrtldOl'. municipal v_ol_lct!rà um 
or(lmmdo quo sem pago pelo corro mumctpal. Nus 
cíHHm'U.s eln qüc a r·ontla niío. exccun n lO:OOOS sort\ 
cllc nn l't\Ztio do 10 °/o tla somnm ürt•ecallt\dtl, nas 
qnc excotler o govot•no geral oU: pt·o,·iüciul o fixad. 
om rt1lt\\'fio no tmbnlho. . · . . . 

(I · Estu orucnntlo, umu YCZ fixado; não .podert\ Sé!' . ..... . ' . . . . . 
te§ ~.u As cnmnt•us tcrii~ uma sessiip nnnu_t\1, quo 

podct'!l ser c.l1:1 H> n tlO (ltl\S : pod~rt\o1 put•em~ ser 
proi'O~'~t\tlns ou convocndns exh·Hordmnnnmeuto pc1o 
ttc.lniit~istl'!\llor l~IU?icivnl, qunmlo no~ocios u~·gpntos 
o oxigtrcm. No pmuea·o caso devm'tl. o adnumstr~· 
<l?r, no ndo.dn mstalltl~ão, nprcson~ttl: um t~olaiol'JO 

· cu·emílstnncUido do cstndo tfn. aduu mstt•ttçno o uo 
sun.c,; nccossidudos, 110 ultimo itulicar o objtJcto dn 
cotWOlltt\H1o sobre o qual exclusivamente so dovot•il. 
fixnr o oxnmu e .deliboi·açõos du cnmam. . . 

(I Si n .o. Os VCl'QitU(ll:es quo {a.ltarOn1 o.~uas sossõc~ 
cow:::tJctlttvi:l.s sommottvo JHSttfwado, '0\lclll das pllllll.S 
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dn lei, cntondCr-se-lm qüe se domitHrüo ; mas sô

·meiltc serilo. convocados os supplentcs qunndo um 
terço dos veten.Jos tiver deixí\do de coinpnrocer. 

« Art. 2.0 O administrador municipal ô o agente 
executivo dns delibetnr;õcs da camara: essas ddibc- . 
· - · n ·• i 
dias, c por cllc remettidns ao governo as guoclcpen
derem <J.c sua appl'OVl\Çti.o. Se neste u\lnúo caso a 
resoluçiio fôt· iniportante, so a sódc da ctmmm csti~ 
ver do ovcrno a uma distancia maior de 10 lerrmts 
c se da tardança de sua execução pudcrmn re;;ultm· 
males irrcmc.líayois no município ou parto dellc, o 
ndminh•trndor. o potlet•h pôr logo em oxccitl}:'i(l sob 
sun immcdintn rcsponsnliilidndc. . 

<i .Ar.t. ::$,o Noscasos c.m t).~P ns ciunnl'ns üXccd:lo 
os lumtcs de snns · attnhm.;ocs, envol vmHln-so ('111 
M~ocios n c\lns ~sl\'tm1.los, o ~d'lnilli;;tratl~r Jnllt~i.ci
pn! as poJerá admr, dando d1sso parto unmethata 

• ao governo; · · · 
<< Al't. 4:.° Compele no ndminislt•atlot• mltltit:i pnl o 

prot~csso cxccüt.i\'o parn a colll:allc:a tio sua; l'{'Utla~:, 
c os sem; agentes ficiio sujdtos, 110 eu,;o de nk:ulce 
ou ex ràno (os ( m lCJrm; a seu em·g.), a,; nwsmns 
disposit•ôcs relnti nts nos thcsourcíro~ c <:xltdút\•s 
da fnzcÍida nacionaL. · · · 

u Art. 5.<> O ::Nvcrno ficn nutorisatlo : 
< ,u 1 npr1rovar 1 t;o\ B .tnmen.n ns pos m n.s 

municípncs, tanto tln•·nntc co1llo nos ini<!t'vHllos <ltLs 
· SéSSÕCS do. pôdt;r legislniÍYO, suji!ÍlnndO-U<;, pvrêlll1 
em nmhos os casos n seu conhúcinu:mto. · 

....... ..1 ~ c" t. , ,_. , .. t 
cvrle, c a nposr.ntal' cotn o ordenado por b1tciro aos 
cnipr~gndos qnn tiverem mais de :JI.l nnll ·J=' tlo sot·· 
viço offecth·o, b com or.de~intl. o p.t·opol'cional oH que 
tiYercm menos 1ln ::ln, porém mn.is do .12. . 

·· <! ~ (!,o A diü· o ilccessnt•io rogulanwuto pam a 
boa ext>cuçiio de;;tn lei. ·. . . ·· 

« Art. (),u .Fkão rcvcgndas todas ns disposiçõL'S 
em contrario. .. · · 

. t( . Paço t.ln cnmarn. dos t.lcptttndos, 10 do Jtuiho 
de 185t3.- i'andido lJO)'[Jt:S. >> · 

-r. • g 1 • ~ 

-:-Sr. I)rcsidcntc, o projcc~o <:J.Uo . acÍLhu. llo sçr . 
tlOl'I}Sl:lntndo á cnsn ó mUito rmpot·htttc, . o thll 
rôsp1~ito a. c~reoraçõos quo so nchno estn.~wlccidn::: 

.. o ... \ 
evo :;cr l'emcttido, nii.o só á counnissi\ll d~ · cn.· 

mni·ns nnmidpacs, collio t'cé]_\.\cl'on o seu digno 
autor, mM ta.mbcm h commisslio tio con<>titui-
1/ÕO. 
· Paroce,mo quú uosse projccto o nohro d••ptlttlllo 

d('dati\ 1pHl o . u.dmiitistmJor dtL crmtal'll. tllttnici
plil; .qtlo n constituiçt'io chmnn · prosidtmlo ..• 

O Stt. CA~ 1Huo. Bo11o;~s :-Niio o isto, csh'L mi
gnuatlo. 

O Sn. FWUJ•:IHA m: .1\fl,t.r.o :- ••• s1•jn. nomc:ulo 
pelo , go\·crno, cntl'olnnto qu,c n. con~titnil,.'tio tlo
tot·mum quo ú \'et'tmdot· mms votnllo St'ja o · tn·o
sidcntc <la · enmo.rn • . 
. Sobro esta mntnrirt, os ministrGs do o;;hult> .d()s 

negocias dú itnpcl'io quo tctllOs tido telit todOl:i 
npt·csentndo ntgmuns idl!tts, Sl'lll tmhlvhl so ntt·u
vorem 1\ }.ll'opõt' a sun rofot'tlm. · ·. 
· Assim julgo dovor pedir ti eail1n1'n t}ltU mnndü 

• I •' -, .._ o • . ~ 

mtssao Q constituiçt\o o podoros. Pm•tJco-mo quó 
o nobt'O ucputmlo niio so do\'o oll'ondot• com es te 
meu. pcdidn; qno t\lm \tnicnmonto ptw !lm osch\-
rocer c melhorar a .materia. · 

. o s~·. OO'n.(lido ::Sorg·t~s :- E'-mo indill'o
l'!mto quo o pi•ojocto v!'t 1'1 comntissuo do camril'as nnt
rticipaos ox:alusivnmonto ou conjuuctnmcuto llctnn
.rnissiio do constituiçi'io . e podm·os, da qu11l . fa1. 
parto o illush·o doptttadq qu? ucnl.Jn . tlo fall~r. O 
mon fim, o que · útt . doSOJO, l::i1·. prcstclonto, o qtto 
o }H'ojecto u.pp!tl'Oçn o sojl~ discutido ttuo.nto nnto.s, 
ato pal'O. dosfnzor a impt•osstio qno podol'iu pro. 

duzit· no espírito dó algnem as pálnvras que farão 
pronunciadas pelo illustrc deputado,. quo jiL en- . 
teudc que no projecto se acha. consignmln ll iuétí. 
da crettção de urna entidnrlc qu() ó · contrtwin. ao 
espírito da const~tuiçuo. Portanto npo mo ~pp~-

• .I • ' 

('1!.\l\IAJ).\ DE SU!'I'L t:::S1'J.:; 

. Lê-se c não haycndo flUem peça n pala\'ra é 
nppro\·a:lo o scgumto parecer <la commiss:io do 
conslituit;ito e podere:;. 

t.' A cnmmiss:1o de constiluiritú c podot·n~, tHt
Yitla · úcül't.'tt dn. iudicnç.io do Sr. deplllati•J Hort.a 
J'Ul'n SL'l' chamado como supplento Jwh pr1n·incia 
do Hio Gr:vHlo do ~ul o ~~·. Dr. Fitlcndo No-

) ., . . . . 

clt•it;à() dnqmlln ,]mYvincin, encontrou •]tte nttttcllc 
:,;on hor se nr.lm collocr..\lo om 7.. lug:w do sup
plentc. 

.. . • # ' ( ... 

SCf{nÍllo n •:~mt~Lis~lo, clta tcl'ia. tl " ,opinm· poln. 
l't'j('l':ÜO da IIHhC!\~Ill> IJUê lho fol Htljetta, Sl~ lliiO 
füa·n ~ d,•cis;lo tomada !Ja .F;c~ls:'io de h~Jt\tt~tn pela 

plen'tc'}wln p;·:winci'a d:t. Pn1:nlay\1~. rine SL' tlclJa\·~ 
nn\; ll.lo.,mas cti'Cllll\stnnclns tJ,I St·, Kepolllliccno 
Pt·:ltt'S; d1~ pro,~nein tio . I;! i o_ Gt·~tHie . do · Snl; por · 
e:;!::'n. . consHlcrnt;ao a commtss·to e lh~ pürccer que 
mntHl:mtltv·se chnlllat· o súpplcnte mais votado: 
.se dê (')ttt·etnnto nsse11to ·no Sr. Dt·. l•'tdcncio 
NepOllllll'éllO Prntcs, 7° stapplonto lJCIIl pl'oviucia 
do llio Gmndo do l::iul. 

« Suln dns commis,;~ies; l!J do Jnnlto de 1856.-
D. 1'. dv j)facedo.-: G. tle Vuscow.:l'llos. , 

O St{. 1\Lú·.\tÚll :- Pét:6 a paln \'l'U únri.1. negocio 
urgontc. 

O Su. Pnr-:!o:tnt·:x'í't·::-1'em n . pttlavrn. · 

o S1•. ~fu.c~trln :-St•. pl'Ositlcntc, totiho do 
n.pa•e;;entm· ti l~onsidl•rttt;iio tln t'n-sn· tiOtls t 't't)Ul'l'Í· 
n!ontos quo l'úpttto . da ltlltiol' . impot't'lncia o gm· 
vttlmto. Um tl\!.•llcs . tmpm·ta 1\linluL lld\l~~\ pt1s>onl1 u, llüfo;;a do ~m~ mcmbrü <loSlil cn~a . 1}11~~ .lti'ío o 
tltgno d~\ postt,;uo (JUü ocCI\píl ~t.·nno qltmlll() .so 
moslm 11líhudo t\ lnco d1\ cun11u·n, 1\. fncn do pm:t.. 
O outro t•oft•re·S•) t\ :uhninislrn•:ah tln jttsti~a. ntl . 
Pnmhylm do · Sul, Oll!ltJ tno ucht) t!lWrectHlo · n 
pi.'olh~s:io tlo . ntl\'ogi\.do, ·o onli<_-•. c~nmo cidn1liio o 
COllll? ,ml\·u~utlo, U,')\'ll: SUl' ~ohcitu Jl!ll'll i )~t..l a 
tHhllllll$1·l'tlf,.' H0 da JtlSLI~~a Sl}j!\ 1\ m:us ell\i{(ll'IUO 
com as leis do paiz. . 

O Sn. Pitl·:~ml·:~'l'll: :-:-O Si·. <h1putmlo 11mh n. 
ln'gont:in pnl'n npt•oscnt:n· drHt~ t'el)liCI'iltwlltos; 
vh;to uiío ser tlin lH'otn•io : tot'ttn.~so }JOt'L.tnlo pNJ
éiso t•on::.ultrw l\ c.t\SI\ soht'O 1\ u1'goncit\. 

r 
sültas:;u 1\ N\11\Ul'n SO 11\u C•)IICct.lia ut'guuein pm•â 
n npt·esontrt~i\o do dous l'O!Jttorilnúnto8 • . V. Ex. 
uútHtlo tt 11uluvm, sem cons\Ü~í\\' ptêvinn\cnte a 
cmnurn, o uu bem pouco conhccolldo os estylos 

·tia cnsn étltémli quo podia fttllnt· tlestio logo. · .. · 
·O Sn. Pm·:8nmN·n : :.;_ Doi· lho n pnta\'l'R. pntn 

ylt'Ol\Ôr. li. urget\cit\, o 1\ii.o ptwa ÍU\lthnn~nün os · 
l'Ofltl o t'ml 011 tos. · 
... o Sn. l\IACAlUO :~ l?ois bom: tónlttt n~orn v: Ex. 
a bLHHlmlo do consultm· n. enntnt'tt sn me concodo 
u. tlt'gJnciu. potlidu. 

Ounsnttndn n cttsu, ó ttpptovnua tt utgúncit\, 
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O Sn. 1\L\.<.:Anto :'-O 1° requerimento, Sr. pre

sidente, tltte vou nprcsentt\r ~ cohsic~ernçuo dn 
. cnsu, é o seguinte: (Lv.) . · . 

Senhol:'es, o alcance de;.;te rcquorimeilto, cu jt\ 
o ilil:lse, é immcnso pnm mim, membro desta casa, 

o • • .- -

pniz; ·ou t)UC . so mostl'tl. incapaz de prestur-lhe 
scrYiços, e indigno do sel-o. · · · 

Quero defender-me pl~mnto a cnnmrn dai-l injustns 
nccnsnçõp~. ou ~mtos yj,)lcnto.;; insultos c dinti'ibes, 
de que t'ni victinm como juiz mtmi~ipal do Piml:y, o 
revelar ao pai?. do modo u\üis succinto qttncs os mo
tivos quo 11w intlnziriio a solicitar tleniiss:1o desse 
cargo. Quero mostl'!lr quo ncnlnmm nccusn.eiio se 
.me fez, ncs~a centena de escdptog ptthlfcndos 
conttn mim dm·anV) miJlh:l nthlliuistrnt:·i'io de Pi· 
rnhy, ou p11r otttro qualquer meio quo pos~n. ferir 
meu eni.'ttc c· eon , ·, ·· • · i! 1 · · I •• - • , 

que bem pdu coutrm•io, esse jUi7.aJo municipal · 
9_UC ·rolldcll·llh1 tnntos tliSM1horcS é injuslit;as, pt~a
bcnuos por :vpt0llt!S llll'SnJOs do quem tinha di-
túito :1 t'>" lUl'ar u lO i o c nc ·n · · n r:nto i! n ·~ · 
tla .nlinha honestid::do o dcd1caç11o cnorgic:~ ao · 
sen·it,·o public(l. Qti~·ro cmfim levar :\ con\'icç:io 
do pniz nquillo qu~ me lisun~oio 'do que !ie tlcha · 
nn. convic ·:1o 1le Jllllilos JlH.1lllln·,)s desta casa · istü 
c, que, ucn mm miulig•,, por. menos c~crttpulost> 
que SCJil. Jm t>::;colha tlos uwws · de tnolo~ün·-mc 
tom diroit,) d · f.,rir meu justo orgulho de homcmd~ 
bem c do funcciorm•·in publico sincümmcnto zeloso . 
da sun. posiçilu o dc\·cros, j:'nnnis sncrificnndo o 
lücnor desses tic\·erc3 à considcJ·n,;õcs . de qunl
qtwr ordem . I}Uc seja (Apoiados •. Muito lmn.) 

Senhores, tcl)hO vivido do certo tmn~o }lnra cti. 
sob pressiit' de iujttstif:as bem graves.:~! elizmcnto 
porem .n P1:ovitlencia Dh'iui\ mo to.m. sen~prc nju. 
t1ndo n COUli>Uter O . fntStrnr cssns lnJUStiÇUS. 

Aindn em c~tudnntj lle direito un; ncndemia do 
llll n, e qunn o llliJ l$t"lllgcavn o rosrm·nr tl. 

atmosphcrn dn cnnsiuem\~:1o ncndomicn, n ustimn 
~e . meus · qoU~gns c .. tQI!d isçiptllos, . o. n boricvo
lencin .mais pronuncind1l. do meus lentes, um dos 
mcm ro~ nc unes cs a camnra o•·gu•n: sun voz 
poderosa nos!n cnSit pnrn, em db;cussi'io com \Hn 
par.:nto o nuugo meu, qtto tnmb~m tem nctnal
mont~~ assento neste augusto reei nto, qunlificnr
mo do estudante insubOI'dinado, e do icMtts sin
gularc,s. Prostrou-me tnt . nccn..;nçiio qt~c til~ poucC\ 
mcrt)CHI, subrétudo porquo m'a hn\'ln fe1to tun 
.homem distiJ~cto . qno sompro respeitei~., o quo 
6ümp1·e i"cspolhll'Cl.. som quo tcnlw. tlo lS. Ex. o 
tiwnoi· dcsocito, porquimtl) bem <awto c~tt:m do 
t6r ello . siào li.l\'nuo a ns,;itn qunliflco.Nno llO\" 
informnçõt>S calunmiosn~, · ptH'titlits do pessons n 
quem S. Ex. outondh podL1l' dar áodito. Feliz- · 
meute; repito-o, n Providoncin tloHdc logo l~U
doU-Iliú ~\ cotnl.>tttcr ás · nccusn~~õos do quo pro
mntur~unentc ia sondo victimn; cto11ho o orgulho 
de lcmbtllt-mo que illl•Slt'ci do mollo mn.iH solomno 
o cugn.no do concctto em quo imluzirii.o um nwmbro 
proonuncnto llcstn énsn n . ter-mO; s emlo quo ulêm 
da u,linhn ilo~csn, pessoal qtt~ nesse sentido coneu 

. . ' estintn. . do in~tt · lt:mto e copegns um protosto 
·nos tel'mos mms fonnucs o hsougüiros co11tm a 
1\Ccttsnçõo com quo mn um · tirote1o pm:larnentur 
fui hrindadl), embm•a. siu1}llús éStudnnto do t)o nnno, 
e ta.lvc:t: nem conhooido possotthnonte do distincto 
parlameutm· a · quem nlludo. 

l~'allo St'. p rusidontt!1 nesto ft\cto, ú preciso quo 
so t:'ntothtn h em, . som despoito, porquo serei in~ 
.cansnvcl em r epetir quo o nobt'LI do~utndo tl. quom 
m~ . r c;lit·o ü. incttpaz d~ pmticnr mjustiç!ls com 
sctcnclll. de que as prntlCu, o porque tl'lbuto. o 
maior l'ospoito ti. s n:L possoa o mninontes qunliv 
dades. Hecot'llo osto ft\Cto unicnnwilte para J uzor 

s.~ntir que áinua 1_1~0 nasc.ido para a _vid~I?ublica.; 
amdn estudante J:l soffna nccusnçu.o tao . grave 
quanto injusta., e que, embora vict.orlosamcnte 
comb!ttida, vinha-me como nugnrio de stlriu.s difii
Cltldo.clcs com que devia nbah·oar n.a nova vida 

• • , . \ • I 

l'cl em direito, . e. tlcsdc logo comecei n. servir 
cn.r11os publicos com incontcstlda bonestidn.do e 
lletltcn1;Uo ao serviço, que jámais comprometti 
IHl. ngitaçlio da vidn. que meus inimigos me tem 
feito viver. Meu primeiro cnr15o foi o de promo
tor publico da comnrcn: de fnnnmnns no Oenrá. 
Sabc~sc que o govCr,to teve êm ·18.>1. para 1852 
a inspit·nçiio bcneftea do estabelecer de modo se
gm•o a ndlllillistrtl.çilo da j\tstiçn nessa comnrcâ • 
quo, . como ú1nitus vczci; se tem dito nesta c na 
Ollll'à CHlllllnl, ora inn.CcCSSiVCl Íl. ÜUtlll'idüdC O a 
IH E 1 r ·t I tt r ndioso ensmnento . m, -
h_cli1 difitcil oxcc~tçiio pelas êircuntsttl. ncius espe
c.uws do:>s1t locnltdttdo, que me abstenho de (f<!S• 
erc\'IH' por demttis conhccitlns: O que quero é re
c rdar t ue ~nuo eu u. cnns 21 unnos do idn.tl' 
ftti escol Üu•J pelo Exm. Sr. A m01 a .ego, cntit•) 
prcs:dento de minhtt provincin, para n . dttlicil . 
prlllnotoria ele lnhnmuns," c p~r esta occasiiio, 
n r:u.lceenuo ao Exm. St'. Ah'uetdt~ Hc o n ·con-
si et'.\çiío ern <}llO mo ev<!, Olil r11rú1 q110 . u. crn 
cs:;n considotnciio que S. E~. ntUito espontanea
mente o do nccordo com o governo offortlccu-me 
de:::dc logo uma gratificação . . muito superior no 
órdennd~ dp c11;rgo que con .. fortu-mç, o ~1~o, sup

. posto ntlo mlhllssé p11rn mmhus d1spostçoes de 
sct·vir a ctmstl. Jlnblicn, prova todn\'Ía quo S. Ex. 
entendia devcr·mc pronunciar meios superiores ao 
commum dos promotorc:i. . · . . 
. :=;c~vi e . .;sc cnr~o cerca d~ 20 !llezos~ Fui muito 
lDJUrHl.do pelos JOrnnes do parhdo contrario no 
< uc . tor~ho n; honra de pertencer, . c a quo or-
encor:et, por mnts quo so 1ga. quo os pnr J os 

nr.nbnr.io-so, visto que nom eu . corn minha de· 
bili4Mlt,>., . J.Hltn ncl.l.hun.t .. cidadão nmnnt.o tln$.li
bm·JitJes ublicns, e da própria. ·libordadci. pódo 
querct· qu~ os par 1 os po 1 tcos, ~uo suo um 
gran<~c incon.tiv? . ao prog.resso. n~ntor1nt o mor.nl 
do pn11., o um llldlspcnsovc1 cot·rocttvo dos ~overnoa, 
se extiugüo. Fui muito injuriado, muito msulta.do 
dtmmtc minha prómotoria do Inhamuns, nos jor- · 
nuos, em ropro~cntnçi\o .no governo, do que tive 
éonhecinumto · etc., otc. Dumnto longn.s o cnl\lro
sns dist:ussuos no trlbtUllll do jm·y, ondo com 
ri~co dtl. proprln . vldn nnthL poupei . p_nrt\ oht9~ <.\ 
trmmphn. dA. JU~tiçn do qllO ora. or~:•l0 1 fui Vl<)• 
lcntnmento uggrc1litlo om 1uinlm po~son.: o na do 
pesson~ quo mo si\(\ l'twns, meus inimi~os omflm 
nuda pot,tp.•\riio pll.rl\ d~trom-mo _tlis~abor.os, o 
longns vtgthas tle llcsgosto o dtsphccncsu. do 
cu1·go ou1 quo lhes sorvia de cmlinro.ço. Mas, 
sellllorcs, pennitti-lne qnJ em tléfozn ·J>ropritt, .e 
pnrt\ quo nuo so . ponhtL jt\mnis. em duvi.d!!. . quo 
o homem que vvs ru.lltl, c quo ucoJtn n postcno de 
t•óo p~u·o. podo\' ft\lhtr-vos; pormiUi-n\o quo vos 
di~a, quo no fnror da OJl osição d• que f11;i vi~ 

! I 

e scvct•idndo do mc'lt cutncter o col:lttunes jti.mais 
foi postn oin tlttvidu. nem de. love. (Apoiados}. 

Sim, scnhorl;ls, U.in homem houve qno so con· 
si.ituio '' cnvilhn nH\stnl do todn n opposiçiio 
violcntn do que ftti victimtt. em lnhmnuns, o.u 
u.ntos quo rcsumio e individualisou todt\ essa op· 
posiçã~; ó quo lho deu Unl dosonyolvimel'i~O npúllf!-S 
concobiV(ll: fallo do Sr. Bei1odlto Acauu, Q\le Jtl 
teve nssonto nes ta cnsn.. Poi~ bom, o St. Acnuü 
oscrevou mil folheto intitulado..::.. n conctuistu. de 
Inlmnutns, - qv.c anda em muitas müos, e que 
foi distribnido por . ccntonns: o dosso folheto dos
ti nado a molestm·, do envolttl. com p(\sson.s 1nuito 
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respeitaveis cio C~nrá, n mim e .. ao mett · distincto 
amigo Dt\ Jaguartbe, membro desta. cawarn, sé . 
diz que ett c o meu nobro )l.migo .somos honestos 
e dos melhores costumes. Dtssc mats : i"econhcce-sc 
os elevados ·talentos de meu amigo e cmprcsta-sc-rrie 

Não é ·porém' isto quo quero aproveitar para 
minhà. justifiençiio de juiz municipal de Pirnhy. 
Não t~!lho .talento ' r(~co~heço · mililm dobili~adó. 

e bons cOstumes .feita por um homem insusp.•ito; 
pot um: homem quclulou cotnmigo no. tribttn:• ju
dicia!'ia . c rtn. imi?t'e.nsa; por um honiem . que se 
declarou meu innmgo; rr quo mostrou snl·o. Se 
eu tivesse grandes talentog c nii:ú tivesse . ho11cs- · 
lidrúle c rigidllz de costumes nn vida publica ·e 
particul:1r, certo trocaria ntluelle.:; por c:;l11S, por
que l·epltlo cstm; ·qualidades mnis upn~cinveis que 
táletltos .. Fclizilwnto tenho orgnlho do (!Ue nãv 
preciso de fazm· uma tal trarisacc;:1o. 

· Sem duvidn. os Srs. ministros C}ttc mil ouvem 
c u ucm :>em d i s ·ar· lr•t tcn 
suas reformas de bcccns c colonisaçõcs chinez:ts 
pttt'a compuls .r puri>is t'!ln qu.~ se tl\n.\tmt' os qu(' 
não estuo nos . boas gmças . de SS. EEx;, c 

uC silo destinados no ost ·ncism) terã 1 conheci-
mcnto dcsl;e. vi<,l!!nto folheto, em que t\liás acho 
mntt.!ria impottnntc para mil!hn defeza, embpra 
bem dh·crso. fosse ·. o fim a <iue seu autor o 
dcstinavl\... · · 

(Ila diversos apartc;s.) 
Queira o nobre d.cpt1.tado ensinnr-mc o · modo 

porque devo exprimir-me quo niio tno molestarão 
stltls lições. 
· Mas, Sr. presidcnte, contnnflt) com a hcnévo
lenda da cmnnrn pura com o mais dcbíl c) ob
scuro do sous. membros, ou prosigo nn historin 
do rninha vidt\ pu\llicR, que importa o justill
caçiio dt\ tormentos:~ administração do Piro.hy, de 
quo estive. uncarre~ado por mais do H> :mezcs. · 

Sendo nmtin, s e:nhoros, ·promotor de Inlmmuns, 
o. O\ o ser JU. ga.< o na comnrcn <o u ·nn las, . 
dn. provinda . do l>iauby, limitropho dnqticlln, 
celebres fn.c.inorosos.,. pertencentes a .umn.Jnmilin . 
im ortnntc, quo contundo em scuscio hóinons pn-

• "• . · r . 1 . e cno ro. s cn IWS 
desses facinorns, fui instado pelo juiz do tlircito 
dos~n comnrcn pnrn . ·ir cncnrrc~nt'-mo da ac~u7 
saçuo do tncs honwns, em CttJn condcmunçao, 
em bem da justiça uggravndn, fiz qu:mto t!sLnva 

. am minhas forç~s •. cor!r gr1Wt;!J . cQtnpror:rHitim~n
tos, tendo por umcn mdcmmsn\~uó n hsongou~n 
menção quo .o ·digno nmgis~rnclo, n quo mo !' O
firo, o Dr • .los!\ Bandeira do Mello, fez do meus 
serviços; 'em officios · aos preisido1ttes do Pio.uhy 
() do Ceará. Crnio . que era então presidente do 
Pinuhy o . Sr. Saraiva. . .· 

Finalmente, senhores, sobrevindo á ~ninha 
· provincia a luminosn ·administração de um ho
mem, n cujas qualidades rendo nlit\s homeM
gem, e de · cujn ndministrnçuo niio vem n pro
posito f,\llnr, o nem fnlhli'Oi, porguo não atnco 
a lnortos, .entendi · dnvcr p edir demts::~ iiot do ct'lrgo 
que exercia, o di\•igindo-mo a esso ·pt-nsidonte 

ara solicitar miüha domissilo, tivo a satisfRção 
. . •. -

tis quo munifcstn.vn por netos bem significativos 
contra o partido põlit.ico a que pertenço no 
Ccarâ, recusou-se a demittir-me, sô o fazendo 
em fim por . lho declarar do modo mais to nu i· 
nanhe que ' não · servil• ia com S. Ex.t · a onj n 
administração elit.endia. devar fazer a opposi~Jao 
que estivesse n meu alcance · como cidadão, o 
como membro da assembltili provincial. 

Fiz, senhores, energica opposiçuo â. adminis· 
tração do Sr. Villeh\. 'l'nvu.res, · .não :recua.ndo jl't
mais ante . às amanças do poder · porque, obrando 
de conformidade com ns minhas iutimns con
vicções, o eot~l os hiteresses da minha provinciR• 

TOl!:O 2. 

. sentiu-me bem forte para resist.ir n tacs ameaças. 
Mus, o qtte é veruado, . e é para ist·J que lembro 
esta quadra de minha vida publica; o que ó 
verdade, ropito, é que os · pnnie-unrtos do · presi
dente, a qttem fiz opposição, brtn(h\nt:o-me, como , . ' ' . ... 

~. 1 C S I 
usqU:erosos opithctos, · chnmllrão-tno âtrevido, in• 
solente, escravo de ·um partido; chan1:hão-mo 
mesmo louco, r.londo, etc., etc. Ri-me de tnes . . ·. .. '. . . 

' , ' ·. . ' ' ' 

llnic1\ resposta· pedi-lhes que mó fizessem uccn-
snç.õcs 1111\Ís sth·ias, o llne tivessem . a vil'ttide 
de constituir-mo na posiçiio de réo. 

Jamais o. fizctão, senhores, jnmuis, atncúrão 
meu c:ü·acter . tle modo que valesse n pena de 
defender-me. E~crnvo do. um p:\rtido, botlt(ogo; 
cluudo, lottco, ms t1ulo q'tlnnto se disso de .tniiü 
ntl mn.i;; agitada. plmsc de minha vidn, tJ isto 
na terra onde nasci, em uma . torm de poucn 
gente, OrHle t11dos snhctn a Yidn dos 0\Ht·os, c 
onde met\s i·nimigos tnilto prccisaviio do achar~ f . . . . 

;Fui nind~, s·~nllorc.s, .Pt'otnotol' .Publico na ca· 
ptt.nl tlc .l'lnlllm provmcu1 por mau; uo nm mcz, 
senilo presidente du pt\.Wincin. o .Sr. conselheiro 
~i wira· a l\ · ' ; · ' 
llistincto nmigl) qnc tem l1Sscmto ·llc:;tn ca~a. c 
nppr.llo para ::-iS . .ll:Ex., para que dig<io qunl meu 

· comport u;tento conto, !Jl'omotor, . cumo nu vogado, 
e tomo sun les n.rtlculnr. · 

O :5n. FF.tt.NAN.Dl::i:l VmmA: - Foi scutpre ine-
prch•msivel. · · . 

O Sn. 1\fA•~Amo: ;_Depois disto, senhores, vim á 
côrtc om Maio do lt!5l indü7.ido pela pmbnbilkladc 
do tomar assento nustn. c~mnra por.al~nm tempo, 
como · supplcntc por mmha pt·ovmctn, o que 
acontccea cabendo-mo com efi'êito n honra de 

.. slmtnr-mc r1estc angnsto recinto por um mcz, 
at~ . que. wio ~ dig~o cteplit~do, c~ja vngn .prcoü
clna. Ets a lustonn ·de nnnh11 vula pubhc:.t ntó 
ésse tempo, quo em nada intc1'cssn. i1 cnnmra, 

• 1 e · c 1 o, e-
nos }Jat;l\ pôt· n calnarn ·no cot·rcntc dclln, d<>ttuo 
pnrn que mcuR inhrügos tcnhiio um iHdico ele 

· minl.m v_ida publicr.. por . quo se l'?J~Ulcm IUt in· 
' q • 

E' com ot:gu\ho, scnlto1·es, quo cu conto minha 
"ida nindn · tiio· ncnnhndn em cs}mço1 t1io cstcril · 
do _fnctos, c é sem rncdo qu~ pl'O\'Oco tl qllU me 
fn\~ao uuto do .fó, ou me abtno dovusstt. (.Mutto · 
bem.) . . · 
. Por cssn occnsliío, Sr. presiucntu solicitei um 
lugar do Jn.iz municipul tmrí\. miultn pro\'incin, 
o o Sr .. nut11stro do uupcl'io lltsso quo cu doyia 
ir JllU'I\ l?imhy, o que, s(•gunuo S. Ex. oru uni 
<Jl · omtlo. Nito mo tH'eoccupo do l'hlomdos; uu.1s 
querendo . <mlriu• pm·n . n tnltgistrutm·t~, ontondi 
.deyC'r ncmtau· um lugn\' . ti~ IJII.ü um nlml;;tt·u da 
cm·õn, qne · en mputl\ n smcero, 1110 nssegm·o.va 
sor tão bom. Devo dizer qltu se S. Ex. fJz con- . 
sistir sttns infol'hlll~ÕCS t'lll gt'nndcs lttCl'O!:l lull.
terincs do juizado municipal; qttc . um ·minha 
ignotancia reputava possivuis, quoudo hojo estou 

. prnti.cnmentc co!tvcn~ido do quo o juiz ,mnpLci
pnl, esse fnnccJOnnrto revesüd.o do uttl'JUUl';Oes 

.... . ' ; . 
contar unicninente com ·seu. ordonndo,. inicrior 
no snlario de um bom cnixeiro; scn.do que é 
cstn uma dris rttzões ltiais pondorosns do facto 
n1Uittts vezés rcpútido de serem juiit:l t~ :municipnes 
:mo.ços incnpazes de ti\o molindros:l. c al'dtll\ 
tnrofn. 
. Logo quo ncnitei n. nome.atçüo . com quo _d.is~ 

tmgUto-.mo o govcmo unpcpn.l, vr-me. em · s cnas 
porplcxtdndcs; p lWquanto ttve ns mms dosagr·a
dttvois informni)ües dn. torto. para ondo fól'l\ no
mondo. 

Neste tecirito scntii<HO possons que, ni'io des
abonando o caracter dn. populnçüo , ~. q t1e por 

. 21 
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antollavão cnm os l'C(:ttrsos U\l. que tlispunhn., 
entre os qtwcs, como n\dcsi .se ncha\'n uni cr.i"to 
hahito de luta ndquit'ido nn.s outra,; fUttcçõcs pi.l
l)licus que . hoU:vorn e~ercido. 

Fui, senhores, para Pirahy, o em breve. senti 
<}Ue a empresa de administn1r justiça naquella . 
terra ct'a bctn tUilicil, e dcnu\ndaya serios úsforços, 
Nüo tne cattsarei de r•HHlcr honwnagem no espírito 
d~ sul)miss:io A lúi por i~uo se llislingue n. popUl!_l~ 
çno ilnquelle lngar, e qtuzera. mcsm11 tlzer mençao · 

· d6 nomes. tnui r(.>speiüweis do homens daquello 
\ •t t • ' i' - • i . .1 • 

a nulol'iiln!.lc. Mas o q1w é ccrto1 c a maior noto
. ried!l.de, é que dtl cnv(>lta ~om a pupulaçüo pacifi<n 
c ordeira, alli \·i\·em nlgun~ homens que aspiriio 
,. ' ~~· du modo m n<l di•· ar a 
so r.c os juizes, c qti.o cu fui victimn. de . seus tres
louc:tdos. planos uo dominação, à. q\lú nàt) quiz 
dar sanc~iio, c que clles procuriwi\o fazer vingar ou 
trium hnr elos meios mah in utilílkavcis · na(la 
poupando . pnra arredar-mu dt1 •tmn posi~iio em ·que 
niio poderia sorvir·lho de instrumento. · 

l<'nllo, St'. presidente, sem odio, porque niio s.ei 
ter oüio, e apenas conscrv() · ~Aillpro rre,;ca a meirio
rit\. dus o!'f•msn!'l quo se mo h'nhl\ feito, jamais 
aspirando vinganças . inutcis. F alio unicnmcnie 
J>nra justificnNnó, se é. que h a nlguem pornnt~ quem 
1110 seja prcdso defender dns amarguras e dissnbo·
res cum que, so. não cncaner.i, em todo . caso cnvo
lheci prou11uuramento . no corpo o no espírito. Fallo 
SÓmento }JUl':l qtte ll\1) ju\gttCfil, para de;;abafnr~ 
mo de nu\us so1ftimonto;; do 'uimdo mullici nl 
dl' Pirahy ; mas para dosa nfar-rno coino o fazem 

· os homens d~ hcn,t, so.rn ~n~snr ~mi\l'gttrns_n ou ~relu. 
Não desccrm pma à mdtvtdunçoos i:ts pli~ntdlils e 
iu'usti .ns do. i.HJ fui victima lá vão aobro ellns 
n guns mer.es, e nxn 1 quo em rove tomr.o cicntriso 
as chn~n.s que me abrirão no cort1çào. rivesso ·eu 
a couvtc~iio do quo todo's túo fazião n merecida 
justiça, o •~otü mesmo n pallwro..:....:. Pirahy - me 
~nhil'in dos· h1bios, tnl é o de$ejo quo tenho do 
osqucccr o quo alli sotfd, e quo só tleStlbom\ aos . 
(JUO me propot'ciônt\ri\o ossos solfrimontos. o dissu-

·. borcs. 

. (iltt a.lgtutS al>(wtes). 
Silll., s enhol'cS, niio qtwi.'o ínolo,Jti\.r i\ ningllam, 

cmoro Sl)monto pt•o,·ocut· o oxamo, l\ oxhunutçilo 
do. minhn athnlttist.rnçito do Pimhy, (jUuro dizor 
no g(Wot·no : d \'Cdo o qno .ou fiz em Ptrahy, vôJ.o 
quo cdmos, quo erros, qtto fnltas comolti, mandni 
zmnir-me por esses crimes, por esses erl'ot., ·por 
essas ftllt:ts mesmo ; ó proctso que me mnnl\4Jis 
ju!gni:1 quo n11o mo poup~ti;;, <}lto !lão tne pas
sots 11 nmo péln cnbeçn, po1·quo o:; cmnús o erros 
do funccionn.rios publico~. e eilpêcialmonto os do , _ . -.. . - \ . 

" ' ' •• ' - t ' twn1 se ~li'io:fôr~m punhJ~s. Qu cntiio, l:;1·s ministtos 
d11 JUSt,~·a e do tmpüí.'tof confcilsat \lUO obrastes 
mal em niio npoio.Nne, em ni\o dar-u1e toda a 
fotca precisa para o mantimento dn nutoriuade. 
Coufessni quo o prhu~ipio dn autoridade, de que 
tllnto tondt.Js fallado on1 vossoil bellos discursos, 
ora nperHlS um luxo de . eloquencia, uma · tactica 
parh\motlt!\l'1 uma bollu. phrn.sc. » 

(Ila algtu'ts apa1·tes). 
Meus sonhot·es, sentindo-me insufficiet\to pm•o. . a 

luta dirigi-mo aos St•s. ministros ·. do. justi~a . e 
imperio, o ao prosithmto dn provincia, que tem 

assento nesta cnsn; rocl::unci coacljttvnQno. O Sr. 
conselheiro presidente dn provincin encheu-se de 

· . indignaç5o superior mesmo á minlm pelas proter
v_ias do q ucm ou o_ra victim~. Tratou-me. com pal'
tlCulnr bcnovolcnctn que mutto lhe agradeço, mos-. . ' .. . 

m~1s o quo ú cedo ó quo a,; chmnndns conveuicncias 
lh'n tolhol'iio. · · · 

Quanto no Sr. ministro do imperio; a quem fiz · 
senti~ as nccessid~dc.~ .do sot·viço publico em .Pira
hy t no-::;o do mnn, que .-o di1.er, tratou-mo com 
o:>sn clnssicn ntTabilidnil.o de .que todos podem dar 
tc:-~tcmunho, porque S. Ex. ri-so do todos, ou com 
tod~s, c pode fazel-o .. ; . E~ disse~lhe que a pro
terv1ndo ccl'tos homens de Pnnhy chcgnva no ponto 
ele. ab~ircm minhns.c:\rtas de !arnilia idas pelo cor-
roto, <lJsso-lho quo mmhns cartfls, quando entregues, 
o cr:io cada uma or sua vez uma or in di e-
lho q•te uma carta q_uo me dirigira o Sr. conselheiro 
p:c::;illcut~ dn p1·ovmcin me fõrl_i entregue alguns 
dtns clépots da ch~gadn do correto, e com todos os 
si IH\I)S de .ter sido abortn o S. Ex. sem re riso· 
ti o, som pro a a,•c 1... que mais qtlcria cu 
do. Sr. mmi:;tro do impcrio ?~~.S. E:<~:. tinha o tom 
grn.udu:,; moU\·o,; para uiio fazer mais que rir-so ..••• 

Pimlon-mo o Sr. lí1:ni~tro, só posso interpretar 
seu proc~dimcnto pnrn commigo, para com o 
llpmem n quem fez aceitar o cnrgo d(' juiz muni
cipal do Pir11hy, ou no monos n quctn disso quo· 
f11ria serviços nceitn11do esse cargo ; sô posso ex
plicai' o procedimonto do S. ~x. pqt seu ntnor 
do votos. Eu não os pod.ia dar, ttiio era elei
tor, o outriJs o crão. Quo · importn-vn pois a boa 
administra~iio da justiçu, qu~l importava. I) serviço 

. publico?... · · 

lia dit>1rsos a l'u-tes . 
Quanto no Sr. ministro da justiça, nada direi. 

S, E:ot. ~OIU _as melhore~ intonções; ncl1o po1·omquo _ 
nadn pótlo fo.zer P?r st, pot·qu? oxc~pto a reforma . ' . 
(lX!>cdid~s · p~r sun seérvtariat S. E:c. tem sido 
sempt'il mfchz, nada ten1 _podtdô fm:or. Hospoito 
ossos my:itorios, e. abst.ondll•tno de Ít\llar <lo um 
llO'mcm com quem a~nigos mous tom as molhoi'ell 
rclâçuos, o quo cu mesmo muito aprecio como 
pnrlaluontnt• distincto, direi sómento que S. Ex. 
o.pro11tllltl do seu collr.ga dn secrotrtrin âo imperio 

. um sorriso . da maior amnbilldndc, o _guo minhas 
toclatMÇõos · forno ouvidas por S. · Ex., . isto é, 
d_eb:ou · mc fnlll_lr 1\ \'ontndo1 o nada rnnls . .011 pr1n
ctpio dn nulortdnde ·hltltns vnzos nprC'goado 11olo 
81·. mhtistrú dn j usUçn, mlo c roia mllis quo uma 
bolla pr•haso com n qual so ~nohou uu\is do um 
bollo discurso I Erois un11l bolla pht·uso, fostes. 
llpro\'oiLada pata um bollo disctU'do: nnda ínnis. 

(1Ia dive1·sos apartes). 
Ropito, niio quero molestm• o Sr. ministro da 

justiça, quero npenas dizer quo S. Ex . . reduzia
mo aos meus recursos essoa.os ara ~uslentar- . 
mo no Jtuzú.do muntctpo.l de Pil't\ll)\ e eu não 

. tinhn os musculosos e.· immcnsos braços de An.: 
theo, nem a pesàdt- davn .de Heroulo.s; Entendi 
pois que devia solicitar minha demissão. 

O SR. Pn~sm&N'rE: --:- Permitta o' nobro depu
tudo que o interrompa. pnra observar"lho quo 
a, hora déstinada para .a . discussão dos requa. 
rtmontos já passou. Entendo quo qllando i\ ca· 
~nru votC?ll urgencia, foi .POI' . não ser bojO O 
dm propr1o para aprescntaçao do requertmentos, 
mns não .. para quo c~m a ~iscusst\o dos te so 
tomasse toda a sessão, ( Apo,ados .) 

O Su. ·· M.\.cAmo: -Sim, senhOr. Não devolvi, 
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não 1;cco.mbici ao Sr. ministi'O esse diploma de 
juiz J!lltnicipul, porque nesse <liplo1nu. se achava. 
n . nsstgnaturo. do S. M. o lmporadot, e . ou res-
peito mais a augusta po;lssoa do monnrcha d(l 
que algnus dos Srs .. ministt·o:;. 

(lia um. apm·tc.) 

Ao riso {lo Sr. minist\;() ou rosj>Ondo com n 
ropri)SI\li:l ·do homém . de bem, quo sabe perse
verar em seu }>l'O ~stto. Niio quet:O ftn·or~s. n~o 

. . • Ll 
qua~ for a ·· tlifi ~uldado . dns circumstancias com 

. que lute, \ll-1 crinucH Olt ordentmçns de l:). Ett. 
jàmnis teruo o.ccasiiio ~lo insult!lt'~ml'; ou no mo-

Vojn V. Ex. que pódo · ~·it-s~ á vontade, qtto ct; 
mo rcsigtlO, ou· autos me cnsobet;beço do minha 
obscuriuilde. . ·. · 

O Sn. Ptm!>IIH·:~TE: '--Lembro no Sl'. deputado 
qtte . ó linda · n hora. destinada pnl'n a discussão 
dos roqucrinwntos: podoi.·â contimulr o sett dis
curso em outi·a scssuo. 

O Sn. MACAtuo: -Eu ainda touho que fun
damentar o antro requórimcnto sobre negocios 
da Pnrah)'bn. do Sul, para que a casa t<~vo · a 
bondtMlll do conccdül.'-me urgondo. : ma~ niio te
nho diraito de ú.bti~~l' da . Mnevoh'llcia quo n. 
crunnra. tem-mo concedido com tanta generosidndo. 

. Concluirei pois aqui, reservando-mo para occup~u· 
a attençiio da cnl:ltl. sobre os llégocios da Pn· 
rabyba do Sul em . dia proprio do roquerimentos. 
Sento-me entretanto · âgrndecondo mui siucora· 
.lne~to u. buncvolen~in. . da . !JRtnu.ra pal'a com o 

.Le-so o se~ttinto requerimento do Sr. Mncario; 
cuja discusstw fi.ca a<liadn. por to r podido a p tl · 
lavra o Sr. l< ... rnnc1sco Octavwno: ·· 

. «,Requeiro 9.tte se_r~qulsitc da sect·t;tnrin. dos no
goclOS da JUStiça coptn. de quaosquor representa· 
cõos qtte á .rpo~nto. s~crotnl'ia t~r1biio sido. dil'igjdns 
conpra o. eX•J,lUZ ltntmmpal do Ptrühy Jel'onymo M11-
carl0 F'tgneu·a do Mello. · 

<I l?nço da cnmnrn, 19 do Junho do l85G. ~ :r. 
l\laca1'io, · · 

PRIMEIRA. PARTE DA. ORDEM DO DIA 

}'lXA~'ÃO DAS l'OHÇAf:l bJ.J; TEUUtl. 
. . 

Continúa a 2a discussüo do artigo. ndditivo offe
recido olv. corilmis:;ão tlo marinha o ucrrn.. 

. . ' 

. o Sr. :Pal-~lu :Fon.~oc? (pela ordom):- O 
·tmportante proJccto quo fodtoJc apresentado sobre 
a neccssar~a rcfo_rma dás cnmams municipacs, e 
outros ·muttos obJectos I}U•l entendo devem ser tra
tados nésl.:l seíisrlo! lc•Váo·m~ ;1 pedir a V. ;Ex. que 
Cllnsulte n cnsa. se JUlga sufltcwnt.)mcntc dtsctttido 
o artigo add1ti vo que V. Ex. ncnba de · nununciat·. 
como ohje.:to da discussão. · . 

Consultada a cnsa1 appr()va o encer1:amonto. · 
· · .: a a t.,o nt 1 1vo, n nppl'o-

vauo em todos os seus l)ll.\'rt"''nphos, c l'Cjcitn<la n 
t>mcnd11 do Sr. IJulrtt nocha. Õ projecto assim muen
dado passa pnrn a 3" di:;cussuo. 

cng,\(\0 l>l': U:.l,\ l•·'RJ.:i.lUI;zú . NA <'ÔHT.b: 

Entt·a em 2a disctt~s.no, é é nt~pn nppro\·auo sem 
.. ' .. ' ·" municipw tllt côl'te uma uo,·a fregu~zin com a de-

noln\naçiío ~to frcgtH!Zin. de ~t Christov;\o, desmc1n
hrndn dn do Ellgonho. V ülho. 

PAIÜWEt: .b.\ CO~:MlSSÃó 

Lê-se, c entra. em discusslio . o seguinte. pare- . 
ccr dli connui:s:,;iio de r.onstituiçlioe podl!ros. 

u Indicnndoo ~r. tlcput.uuo Taques quosojn ou- . 
vida ll commi:ssão do poderes úc.crcn dt\ substitui
ção tlo Sr. \lrigtl~\ei~o Pacca dcputn.to pela Bahi:t, 

.... , . '" . .. n-
shlct'a.ção un camrin1, qut', nchnntlo·st' nqucllo Sr. . 
origadciro suspenso do e~crcicio das funcçõc.s de 
dcputndo1 dà·so a seu têspcito vord11deiro impedi· . 

~ - ~ ' ~ 

lcgislati\'os; c porque assim fica incolÜpleto o . 
numero de ropresentnntos quo nquclln J>rovilidã 

·deve tct• ncstti. cnsn, cxt, to o caso de ser snppridu 
n surt fttltn pur um supplente. Nesta conforim<lndo 
ontünde a colluuissiin, qtt~, nüo so l?odomlo consi
derar nindu completa n ruprcscílÜlçno dn. provincia 

. da Bl~hitt, dú\' t~ conti\nün· ·com assento o 8\·. con
selhoh·o ~;lnrcollillo do nl'ito •• sttpplouto '}llt>; pelo 
comparem menti) uo St·. ll~putaM A\\gl\sto Chrwcs, 
julgou dever l'tiUt·m'-se. 

« Sala das comtnis~õos, 19 tlo Junho <lu 18JU.
D. '1'. di! M<ccedo .--G. diJ Vas,~oHr.~aJUo~.-l•'iyucim 
de Mello. >J 

o . St·. Dcu.•x-oto P.(~<.h·oi9o:- gl', l'l'esi
denle, so. búm . ouyi pnrece·mo quo a. nobre com
missão do const.ituiçn.o ll p~tlert'S opina. que so 
chnlno tmpplcuto qttc subshtua n Taltu tio Sr. 
brigndeil:o Pt~ccn; l.lnsonnclo·so em que esse mem· 

,. ' . .. . ' 
~ • J 

~:uns funct;õos. Não encontro ftmdamcnto nn. coti· 
stittti~~fio put'IL quo dtlda esta cit·cmnstnncin se cha
mem supp1ont.os. · . · · 

A constituiçiio, fnlltmdo dos ckputados quo süo 
nomondos .· minist.~c·os de csttulo, di7. quo doixi'io 
vago o s cn lugu.r de doputndo, o que se pi.'OCOtlu. a 
uma nova eloiçiia, mas noto qüe uo caso vorte·nto, 
ntto !Ul\'éndo umo. solltonçt~ que tirusso t\O S\·. bi.'i
gudoit·o _?ncon o seu . lu~nr do doputn.do, ollo não 
pOdo tlot:>.l\l.' du sorconsldetado nmdu. coltlo m_om· 
bro desta cnmnt•a. Oru., t1no podendo eUo doixm· 
de ser considerado como dc1Jttt.mio, nilo posso 
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entender quo o seu lügat· ncsb. c:.unni'n esteja . 
. vago. 

Ptu·.r.cc-rno portanto que nnt1,1::~ . quo o senado 
profira um juizo o que lw.jn un1n sentença do 
coiHlemnn~iio. o dcpntado pelo simples fllcto da 

· · ·~ · üo não ótle ser a ui suhstituitlo o r 
uin supplente, relo rneno::, Sr. prcstdcn c, a 
matcriá na minlm opilliii~> t\ão é llqui,la: c cmllo 
s~ trnta dü. intcrprctnr 1JU\ iu~go da constitui
~ao ontcmh lH\ era nHm dever chruu:ll' r\ alten-
çiio dn cnsa pnr~ .ci:l ú o JCC o, para que nao 
.passa -;s~, {ll•~ap.oreol1ido um preeedeHtc quo uiio 
l?ss~ n-lws n!ul~ll _ conforme cüm a letra o espi~ 
nto da const1 ttuçao. 

Como o nollt'n relator da commissã(l do con
$liluiçilo e · podét'vs pédio n palavra; cu ugum· · 

. darei ns suas mziJes para decitlil' o· .num Yoto. 

O Sr. Teixeira do ~i:nccdo: -0 nobre 
dcplltndo que acnba de scntnr-s'~ . itúpu,nou o 

'· l l'l'- 0 

p:trc ·~ o•· qttü n comm1ssno <o eon~ 1 uu:ao o po- · 
i.lere.;; clen úcel'ca dn indicação do Sr. dl')pnttulo 
r '.. • .. . • ~ • 

cln. ~uhsbtuiti:1o do Sr. hl'ig:\dt~iru Paccn. nt·~tn cn
mm;ll. A ,-ommissi'io ded11rou fJ.lltJ ('St:uHl<) .o SI'. hri-. 
gntlcin.l l':u;c;l snsp.:nsu cln cx~réido de su,ts func-

:o-- ' .. lf , • • • 

. pntlc .nos tmhnlhos dPsta C'l>a. 

Não cnncMda o· únhre deputado 
mi~sfio nesta l'o_ncl~ts :~o, . c. ~·tp~õc · . "' 
a llisposi,;uo da con~titniçi\o, quo. qttull·lo falla .· 
do deputldo quo ,). nomeado millisll'o de estado 
detúnnin:i que P•'l' este ft\cto dcixan't ollo vngo 
o sou lu~ar do dopntalo, pura concluir t[Uc no 
CtlS~l t.lmlu sJ d••,·ó abster· n cnmant dll preencher 
n fnltn pd•) chnummunto de supplente. · 
. Niit) me p1n'occ que ltttj:' pnridudo l!lltro cslns 

dnats hypolhe~l'S Nn. 111, 1sto ó, nnqucllu llo quo 
trntltmolc', d:\-S1~ um. \'enbdciro impedimcnii:.l tem
pot•nrio; o d<'pnln.do suspenso pótlo ''olt:u· .· 110 
l.!it•rcidcJ do sttas funct;õcs tliio sendo condemn:ulo. 

. . . . ·.- . 
i!, q\uni.1tu um dopubilo o · uomoatlo minista·~ do 
csti\do; (\ con~lituiçilo diz exprcssnmcnto q-uo 

. dêiXl\ ~·(~!Jf! o lugnr de .ueputmló, o }ll'ocüde-st~ n 
. ' 

a' . 1 . . ~ "' 

nesto cusll ô suppridtl por '~ova t!ldçtro. 
Qun1ulo Sfl trnln~ porólll , de yag;t,; e impucli

menlos do outro gcnero, ~s fllltas siio ptocnehi~ 
·ttns po1· snpphmtl'S, ott soj1lo tnos itilpP-dimontos 
l'~rntnn ílnt . •s , como p~lo facto dn •• mort~, por . 
l.l~emplll, ou tcntporm:10,;. Pot• col!se~t~it\L(',, th·~ 
mndn lth'smo 110 ar t1go d!l. coJistitmçno cltfHlo . 
llelo nobro deput:u.to,· ti:"io foi n'lnl n comrnissiio 
entl'mlendo que no caso \"t'rtchto so dnvn. um 
'fe rdn<leit·o impmlimonto tempomrio, quo podo 
tornm·-so pe.·mnnonto somênto su o dopnt1tdo stts· 

. penso íôr t:ondenmndo : mas qncr il'tm:, quer 
n'ontl'll CIIS0 1 dt'\·~0 e Jl\ •ctiVHtll('l1té Hlll impudiHNIIlo 
daqtwllcs ,•) 111 •1uo a lei o o r egimento da ct\sn 
mnmhlo ehttnl!tr snpplentos. 

P:trccc-mo qttc u :'io so pód o on{onclci' n r.oí't
s~ittíiçfio p or tli\'Oi's:t m~neit•tt da quo a eomutis · 
~:H1 ontt' ntletl ; o que nsstm o nob t·e dcotlt::vlo niio 
ncluw \ in t!Oll\'enióncin no seh pMécut• fn'ienclo couw 
·ltl \:1 Cl . , . . . ' : 

cslavtt guh~titninJo otlll'ó dcputnrlo p oln provin· 
· l'ia d:t Brtltiü, l'1111Jltnn to e:-:t.i\'ét' impcilillo do com· 
l)Hl'oem· o tlopnludo <lo que tmtn n imlicn~~iio. . 

N':\•) ha\'t)t\llo muis qumn poctl i~ p nlnvm, posto 
a volo.s 6 HI'PI'O\'tdó o ptHccct' da lloliilltis~~~o. 

SE<HJ'ND;\ l?AU',rg DA ORDEM DO DIA 

PllO~tüt:ugS DOS Ol:'l·' l CI.\E!:l ·:0.\. Alnu.\}),\ · 

Entl'a em na tli~CltSSÜO o pt•oj o c to n. 21 d.os to 
únnu (untes th~ rctlacçuo 1mrn e.stn d.iscussiio pt'o· 

jccto n~ 70 de · 1855), regulando o accosso aos 
postos do offieines dn nrmmlu . 

A<?).i.n.·so prescntu o Sr. ministro da mal'iuh.l\ 

o s::. za~)lutrias: - Sr~ presidente; não 
J~ o~cha nlt ts n. · · - a c m rn. 

chscutmdo esto. projecto, mas um incidente de 
quo. a . camnra. talvez se recordo mo olll'iga ainda . 
a <~tz~r algumm; pahwrns a t·espuito rln matoria. 
O mctdcntc roccdeu de haver eu afllrmado em 
unm d:ls sessõcd p~ssntltts que o nobre ministro 
da mar!nha entendera monos rcgttlarmente o texto · 
<lo pt·oJoct~ .que. manda conservar no$ ofliciaes da 
:~;mnlla.?.~tstoncm)s os seus direitos gc ?intigui
d.l~lç. D!zt.l ~u que conscrvo.r esses du•mtos aos 
prtstonuaros llllportil para os otliciaes da armada 
qtw nosso énso estiverem o favor do se lhos 

. cout:l'r com'? tempo .d? serviço o tempo que de::
corror .depo1s do npraswnnlncnto; que sendo assim 
e_ra. ov1dente qu~ uiio podendo deixar do ter um 
lnmtu. o .f:1~·or ú n. cquidndc que o projor.to· com 
summa. razal) consngra•·a em pt·ol do risioneiro, 

e mm . a. n· r 1 ser pr01n VIl o 1\ um p )S • 
P honrall2 nlin~:;~ro, nchn_ndo procedentes as 

nunhas razoe~. chztu. todnvtn quo n. restricção 
esll\Vn ·sub-entendida, porquo · se o oflicinl · da 
nrmal tt e.n~ J:l.t' nn occusmo em qtto o nprtst • 
nado, · J:nlnhtaçues JlU~lL o nccu.~so, cllo põdo ser 
~rumovtdo. ~u p~1sto m~n.lcdinto, mns nllo pódo 
estatuto pnstone1ro lmb!htnr-sc pnl"~ o segundo. 
. Pór essa. intellirrencia do nobre ministro con-
serva~ . o dtrcito de n.ntigu ittnllé no o ri siontiiro · ó 
resp~tt:ll" o dire~ to . adquirhlo nntes '·<lo . nprisio- . 
nnmento, c,.· pot~ •. po.rccc-n10 uitHl interpretação 
dam ttmHl aos ofltcmos da nrnllldn, c sem duyida. 
absurda, porc.1~o, }l~ovulecendo clln, mnhum C.wor 

. so fn.z . . no prt:;toncaro contm . a . fol'll1ul inttiuciio 
do ro octo uc so d iscute . o uni lliio odia 
S!Jpp~r quo n . e~tmdn o a quo tem direito o urt
stonl.l!ro._, ,cons!;:hssc . em uiio p<::rdür . um direito 
quo Jt\ tmha . süguro antes do sou infortnnio~ · . 

. 'n lli• n·ia u tl u o t xt · ·c da-
doirn., cun'lpro. tornnr clni'a co1n uma ctnonda à 
r~stric~fío ~o favor~ so ptovaleco a do nobre mi-. 
mstro, cn\no . o proJecto re.:!,uz-so nesta parto a · 
Ulllll Yeruadcml bttrln, pnrccoltdo tnzor urit favor 
11.uo ~ii•l rcalis:~, o dcixn do io•· pm'<\ com os pri· 
s1oncu·os a eqmdndc . o be.ite\·olcncin que n lo· 
gislo.çiio . annlogn dos pnizcs cultos gunrda. goral-
mer..to para com cllos. · 

O Sn. PF.mmu. n.~ StLYA:- Hn uma cmond11; 
O Sn. ZAcnAPtrAs:- S egnndo o npnrto que acabo 

de . OU.\'.Íl" d? nobre Uü)lUtl\dO vct~ · Hio de Ja• 
tHHro, que o membro du commassao do marinha 
o guerra, existo · alguma cn1cudi\ sobro a mesa 
quo dis~iP,a essa duvida no sentidb das reflexões 
(\ue, aca~ot de c~penllol', o pbrtnilto nfio insis
ttrc t mnts sobt'c tsto; porôtn, jú quo t cilho a. pa
hwra, V. :tpx. , St· . . Pt'esidétlto, mo dtm'\ lieença 
pura que dtscttta llltHl n. um outro ponto. 

Oulnpl'c saber se, ú v ista da letra . do nrt. So . 
(a ptop . 1 • · • • ·-

plomatit~u., ont min is torio, otc. . c.ontn-so ou llt1o 
. pm'tl o nccesso . . 

O Stt. MtNrs·rno bA M.\ rttNU.\ : - Como nttti&ui~ 
dado. ., 

9 .sn. Z . .\mr.~niAs: ~ · PM · otttr ül.t ptllnvrn.s, so o 
ofltetal quo two tendo tempo algum tlo mnhu.rquo 
nem de con\lnando, mns conta tros annos <lo !:ler
viço om missões diploma ticns ou .ministerios 
tom o diro ito . (tO accesso nn primeit·a. pi'omoçiio? 
E spcr<! que o nobre minis tro dô nmn · rosposta 
dofhu tt vtl tl. és ta porgunt·n. .• ; · 
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o Sn. Pl!:IÚ!.I.RA DA sxr.,-Á :-:-Niio se . conta: 
O Sn. ZAcn.uttAs :-Não sei so a intcr\)retut;üo 

do nobre deputado· é nuthcnticn, isto e, . se .. é . 
· tnmbom á do .nobre ministro;. o n minha duvida. 
nnscc ·de notat'· ~ tio o espírito dó nobre m itlÍ3tro . 

O SR. MINlSTno .nA MA.RINH.\: - Na . sua opi· 

c.. • " , ~ .. 

· siçõi:s contrm•ins.; pam nn~ otempó de S•!n·i·~·~ pl\!;· 
s!\\lo ·nns cm:mwns; nns ~rcsidcnc1ns c ministeri()S 
contn-so ; )JO.ril outros · nno. '' . · · 
. No petiotlo de ton1po a qlto so .refere o .Jm·nnl 

citado, o nobre n1inistro dizhl, ppis, muito expr~s
snnwntt', que o serviço em as mendonnllns ~onunis• 
sõcs se contn. pnrn o nccesso. Em ontm sc.-:s:'iQ, 
porém, rcspvll'lQndo o nobre minish·o aindn nt1 

. illustro dcputndo por S. Pnulo, mudou do lingtm
. . gom, o. disse oqun pnsso n ler no ,Toi·nol do :11 •lc 

· Mnio : u Ou o otl\cial ji\ tem n~ . cotuliçutJs pt·cci!ms .. . . . - - .. . . . .. · . 

. P9t1to. No .fol'Hal do 1? do C<?_rrenil', que publica o· 
àebntc hav1do ~ntre num u ~. Ex. sou1·o \l incsmo 
nssutupto, o nobre ministro dcn · t\ sun nsse1·~iio um · 
tom mnis Uecisivo, di7.cntlO CUtPgOi'ÍCí\\llOillO qitO O 
Ü'tnrJo de scr\· i~: · ' em missõo.:; diplomaticas o fnnc
.ções nllministmlivns, etc., nilo . se ·coutn pnru o 
accllsso. · · · · 

Vou niost.rnt· quo o nobre •niuistro osfnboleco 
pelo pl'Ojccto unut doulrittn illsitstct\tl\\'ol, n~ú\1\pn
nhnnuo•o nas . dnns phnsos po1· quo o sou poil!lu· 
monto sobl'o o nssmn!)to tel\l :nssndo. · · ·. . 

So · .o .nobre ministro, como opinou nfinnl, tüio 
quor quo so ohsonc rm nrmndn o quo se p1·uticn 110 
oxt'l'Cito, contando·so pnm o itccn;;so o sul'vi.,;o dns 
tnissõos dií>lomntieas, ülc., robnbui o sm·viliÚ da 
officinlitlndu tln. nt·mrt•ln um r clnçi'io nü dos otllcittes 
do exercito, porque i\o éxotcitl) o· ollicinl ttnn vui 
exct'Cü\' 1.unu mis:>t\o dip\onú\ticu, ou tecobl1 n. honrt\ 
do snlJit· nos cnusolhos dn cot'tin,tcnt n ,··nntngem (\o 
se lho contm· o tem o ( nó nhi ~t'l'\'O m m o scn 
acoess~; o no r c. lmn,ls_ t'o) tH\O l_lOt o. cou os nt·:nw 
quo . SCJ il cssn. (h:::pos1çno quo vtgo.~rn no l!Xot·ctlo; 
cntrctlluto, pel~ r:~,.uc respt~itn . no o~úl't.lito do mnr, 
que, segundo H. Ex., tem tant:i. nfimdndo Cl)\11 o do 
tot•t•n, o oflicin.ln quom cotthcr n hmmt. do sú\• n1i~ 
nistro de estado, ott exercer uma miss:1t> diploll1n
tica oú q\lnlqum· conHttissão ndminh;tnüivt\, é trn~ . 
tado tli vursnnwnto, não so lho contn pnrn o aecosso 
o sorviço ptcstndo o'nltt\es fuúo~ões; 

O Sn. Muus·rn.o 11.\ .. M.\.lmmA dti. um nptwtc. 
O Sn. z ;l.oHAntAS:- Ett tonho aqtti n collocçilo, 

c n l~i das pt'omo~õos do exeteito ó oxprussn. Li· 

- . 
:lrsenncs, ou no qunrtc -g<mcrnl, vaie npolias t'CÍs 
meztJR! Assill!, ou se · ntt('nÜa 1\ primcirri. üléu. do 

· nobre ministro, ou á scgtuuln, lnt sempre no projccto 
• • .. 'i .. •• • • ,· . 

~ . . , .. . 
d:l nt'l'nndn em i'ci:H;:1o, ou nos do exercito~ ncgnntlo
se t'\i)l\~1\es o qüc se d:\ n c~tci:>, OU·nos seús collcgns1 
ndnu tlmdo-sc, sctt' rcstr.cçno, . para. o acccs.so o 
St't\'il;ú de ÍllllCÇÕCS OSLl':\lll)US l\ armoun, CólllO s{'jiio . 
missi>cs diplomnticas, c po1· Jn1!tndo do . tempo tio 
cl1}hnrtittó ou .c~mmando .o . sel'\'ic;o dc,;pcndido no 
sCHl. dn rc{'!lrhçno da marmhu. . . · · . · 

. EttdescJ:n'll it~om quo o nobro muustro mores.
pondesso tlefinit.i\':\1\\1>1\te, mo disst'sse (}tnll ó a 
resolução quo dn ú duviu:L SltScitntl n. Cont:l~SO ou 
n,:\o S()cOüta pnra o 1\Cl'~Sso es~c tempo ue scrvi~o? 

~ ' \ ' " ' ... 

de St) llltllltlnt• . COlllllr p!l.rl\ O . UCCCSSO d sordço de 
h\cs conlmis,;õcs i ;l~r1not1 prhndl'HJnc•lte ·n t!)gra que 

. u;; accessos ficnmo depcmlt>nios do trcs nnnos do 
• ,. · t d d • o· s cstl\ . 

• 4,. l . s 1 • . ' . .. ... • 't 
. conhúcintoutos q_uo os ltnbiliLom J>am bútil .oxcr

cct• essaR ftlllcçoos, o · quo, pot' . otttro· lndo, não 
se lhes Uro a t:.'lnttlu~fio c vontado tio RO distin
guirem · em tncs commis:;ões , tunet\l;anllo·\)S · do 
ntt·n:::m·om-so llll sUt\ cm·t·oit·tl milHnt• polo dos· 
cl)nto do ton\po · tle sorviço ostl'n.illto ~\ l'Jp:wtiçuo. · 
O ost:do, . f!UO tolll · intm·osso em mnprogài' · ús 
vozo!:l olti uussõos diplonmtions officinos tfe mn
rinlml . IHlO dOVO. deseo t• t\ mosquinh07. do Uüi.nd(I.L' 

· dosconttlt' pam o a ccesso o tompo tlo sot·viço. ahi 
. pmstndo. . · · · · 

· Aindn bn pottéó quuuto 11iío gnnhtll'il\. n naçiio 
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. O pn~jccto onl discussiio, qnc é· éÔpb dn lei 
do p~o~uo~,;õcs uo cxcrcib, n:'lo ·deve up:wtnr"se 

· do orq,~mnl neste ponto, e por csn1 lei o i'1obrc 
• • • • ~' • l. f ~ . '· . • • • \ 

.outms ftutcçucs elevada~. em buração o ac~,;~sl>o, · 
tanto que h:~ llottc~ tempo vio-sc um. CIOicial 'lnc 
cst:wa. no ~m.msteno mn.1~ de unHl \"êZ promovHI.o 

' . ' • • ' 'lU\ ' o . 
· Et':'io estas as duns id~·ns sobro que cu tiuh~ 

de aprcscntnt· ulgnma~ considcrncucs. Desejo, o 
UCSPjO mui . SÍllCCl'l\lllClltC, quo SO hil CITO, . seja 
cu, e não o üobrc millistl'o dn marinha <I,ttcm 
esteja cn~;liHltlo, .pot·quo um ellgnuo tl!l nunll:l. 
parte niio tem n&:>tn occnsiiio alcnnco :l.lgmn ; do. 
pa.rto do nobre ministro, qn:tlquer de:>cnido ~ódo 
produzir. dnmno c dnr lugar ~\ !nJusH..-n. ::;o o 
nobre nnntslrt) ocerlnr, ha de onfllclnldn nrmnua 
ll~rchar pa.s~o n pnssU Cúlll O officinl UO eXercito, 
nno cons.:ntmdo-so que uln oíltcial da nrtnnll<'l quo 
sc'a nomeado 1arn uma missão di 1lomnticn di a: 
(( N~o se 1uo conta p~wn o ncccsso o empo c::. ~ 
scrv1ço : ,, .. no mesmo tnmpo que o. do exercito 
q~o fôt ctnpt·cgm\o ('tn unm missão sctnclh:ütto · 
va . ~crto do ü•J Ycnco tem o ara o nrccl:lso, por-
quo tm sltn repn\' rçao mto 1ouvc o escu1 o ().tt~ 
so ·uoU ll!l dn. tünriulm... . ·· 

O Sn. Mnasnto n.\ l\IAnómA :-'-Isso ó c!'lmonto 
pelo de.;cjú do . t<.H·mu·~mo Od.iuso; ú cillltt\l' t\ ó 
quem qu~l\ ó o potler .logishttivo qno o manun 

0 Sn: iACIIAl~tAS :- S~ O nobre nütthlro Clltlllltl~ 
quo da J)1itlht~ parto hotl\'C insinunç:io, cn ttltiro 
a. expressão, o . peuit'oi eMiio ú camnrn o :t•) corpo 
legislnHvo ·que nlio consintilo cnb·o o otllciul ila 
n~·m~da ? o do exercito Uio snlic~to di!Tcl'OhÇa do 
drr~tto ,num ponto tlm qM cou\·cm se gtumlo :1. 
ntnwt' .. tgua lcltulc. . . . 

l)odci'itl tV}\ti . lm•minnr o. mcü cli~cm·so, lH[lS 
})n~o :tiltth\ licen~t\ }\t\l't\ i.ndicü1' n\g\.\ns oi.\tro~ ties· 
CtUdo:; . qtw se 110tno no mesmo ntt. 3o, de quo 
mo tonho · oecupado. · . · 

Pond~:wnt\Ji quo ncsso nrtir.t•) considero hnvcl' 
bo11h0inin i.'xcessint, mal cnt.mditltt mesmo, pm· 
um .lado, mas, }lOl' outt·o.. lllllo; hn um rigonle· 

• o ' 
quo nfio se conto. ptll'tt nccesso .na armada o 
tomllo do linout;n, qulllqnei' quo sejl\ a st\1.1. na· . 
t\n'eztl o dnrn\)úo. · 

Sonhorc:;, quo so .mio r.ontnHso pum o nccosso 
o tempo ~lo ,todn o qm~lqttol' li~L\1\t,m, colupro
honde-se; pot·em quo so untl'ntlumlnpul'n o neco!:lso 
ú. licença .. por motivo tlo tl~t·n~ul nwsmn dll po· 
quonll. .duru.çuo, ó. o quo 1111~• so llumo wu putum 
d~tcrmmnt· om lm; ó um l'1g01', umn. duHhlllllll· 
mdndu intolomvcl. · 

Quando so p1·ocm·ou coarct[lt' o~ sL\msos tlo · 11· 
cenças :nu. magistratura; a lel tlotormiuou 'ltló so 

s~tt pr~jccto. 
O Sn. Mt:-:ts-rno nos N'Eoocios EsTnA1-Ú:u:mos d1~ 

um aunrlc. 

·. O Sll. ZACI!AniAs :-:-'Eu ni\o posso discutir um 
projccto s~n:lo. por meio da palavra; o é assim 
que ''OU dizer que hn. bonhbmin. indesculpn.vcl 
qn~mclo f: L! mnmla ulinlin:w dn. nntig\\ÍLlado pt\ra. o 
ncc~Jsso o tl!mlill ql~o o officinl pnssnr cumprindo 
sontl'liçn condcmnntorin. Pois ó tempo que o offi:. 
cinl . pnssn. suspenso r.!spondcndo ao procnsso até 
o tn<Hn~nto di! condcmnu.çiio nilo devo ser dos
c. ontado? O ofiici.nl sus.pc. nso ·em coils.cqucnr.ili do 
seutonç:l du conselho (fc investiguçiio~ o ordem 
llu uutol'idnde col\1pctcntv, conscrvn•so fôrt\ do ser-. . . . -. . ' . 
.õ.o gulil'rn ; <?rn, c·.u. dircit? logo que hn srmtonçn 
comlcnttmtunn quo . prC'JUdtcn o ncccsso, tmnbcm 
n suspcustio anLal'ior a essa sontcn~n dc\'o·se ter 

\ 

· Eul\'etnnto o tex.t.o do que. trt\to m~nda. (\es
coutnr .o tempo . da sentença cond~mnntorin. e 
nnd1t d1z qu:\11to á. suspensão anter1or. . · 

O Sn. :MúasTlto uos Nr,;uocu.):o~ Es1'1t.Um~>mos :
Tenha t\ bondn1le. de lur o quo diz a lei do oxer
c~t:i, o \·ort\ que o erro ó ·.tnmbom do poder le
glslntivo. 

. O Su. ZAcu.\m.\s :...;. A lei d~s protnoçücs do oxcr· . 
cito, dizom\o quo n~o Sú conto pm·n o ncccsso. 
o tom1.1o p:'\ssndo fom da rcpnrttção do.. guerra, 
prcvmuo tudo, comprchendcu o tempo do sus
pensão, tanto · como o do cmnprimento de soil• 
tença. :tio c:-c.orcito o oflicinl pot·du o tempo dn 
suspensao. 

O Sn. ·l\Inmnno nos NIWciCIOS Esl'l:.\:-<tunnos :
lsto t\ o da scutonçn cotidomnatoria. 

O Su. ZAtii.\ItLI.S :-Vejo quo o ·uobru minist.ro 
• . ., • • • ·• • • tt • • • n da. tim uo. não 

so eouto o tempo o cumprnnento da sentença, 
tuilio como o dll suspensão. Mas isso tliio so 
aclm oxpt'êSso conio cumpria no iwtigo ~\" tlo pro· . 
jecto, ·quo se disr.ute. So houvesse nt~ lei do cxcr
eito descnido idcntico niio em t'nzi\o puni. sf;l" 
eopiado fiolmenlc. Dessa lei só · dcvin colhcr-so. 

. o 1luo ô bom o nüo imitnl-n em seus defeitos. 
. AilllhL hu, St'. presidente, 110 Pl'Ojocto ql1o .so 
atchn t•m :.l•• discussão, unl descuido Sotisivol, rúas 
ua•ulo <lllt• flll do!! mous collegtts dn commi:;siio, 
ftUI'<Jllu cllt. n ~~ pn..to· do art. · 4u: c< Dns regras, 
llOl'Cill 1 l'li\.auo\uchlltd nu nrt. 111 I}Uanto ao t(ltnpo, 
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c no al't; ·!lo sómentc i:io poderá prescindir: Si to, 
por acções de bravura, etc. · · 

O Sn. PEnEli1A UA SILVA: ....... .1~ est& a emenda. na 
mósll. 

depois que o nobi·c deputado tomou u. palavrn, 
por· isso não foi lida. 

O Sn. ZAcnAnrAs:- Por isso mesmo peço ll V, 
Ex. que tenha a bondade de· a mandar . ler. 

O .Sn, SAYÃo LonA.TQ :....:.. Será bom que V. Ex. 
cçmtmue a achar outro;; descuidos, para provocar 
tLI.ndn. outras emendas. . · 

O Sn. PR!fSIDENTE (dit'igindà-se ao omdot) :.,
V. Ex. deseJa n leitura du. ·entenda ao art. Jo ? 

O Sn. ZAcrrAn s ·- · 
Jl1an o. prescindir do certns regras nas · promo-
çoes. · . ·· 

(O Sr. ~ccretrtrio {tf~ a leitttra de unia emenda 

.o Sn. ZACHARtt.s :-.Sr. p;.·osidcnte, prescindo do. 
l<nturn:. da emenda, v1sto que o nobre secretario 
tem .dJfficuldade em . ncbal·a. .. 

O Sn. PEREin.\ DA SILVA dá um npnrtc. 

O SJt;ZAclrAntA_s:- Já võ V. Ex.., Sr. presitlcntE.l, 
quo. a_ emenda .nao tn,elhora nada,. segundo n ·de
cla~acno do seu autor; No art. 1 o mancou-se o 
perwdo do tTeg afin(,)S de embarque OU commando 
P!lra o acccsso : na primeira .parte do art. 40 se 
àtz qt\o . no caso de guerra o temp() de serYiço se 
c.ontnrá p~lo dvbro, o quo ,·alo o ~esmo quo dizer 
quo o pcnt>do do ~res nnnos Iil!l~ca:to pnra o tempo 
de pa~ fica re?uztdo à meta.d13 no tempo de guerra. 
As~tm a prunoira arto do art. 4o mod'fl a. n 

u e· cmpo. o.art. 1), ~ na segunda parto 
:manda que essa cond1Ção se o.nnullc prnticnndo-.so 
\Una ncçiio do bravura. · · · · · · 

o Sn · 'l ~ 

O Sn. · ZA?H . .uius :-:-)\fas já o período do tres 
an11os, relattvo ao tempo do paz de que trata o 
art. 1n. está moditlcado nti primeira pat;t.o do nrt. •i". 
Na sc~und11 parto do mesmo artigo niio hn mais 
necosstdade á c se fazer refere~cln ã reg1·u do art. 1 c> 

con .. cerno!lt~ ao tcmp. od. o set'VlÇO para. os acc'3sso. s : 
basta rolor1r-so á d.tsposiçi!o da primoirn lJa.rte do 
Bl't. 4u, · 

1 
J?escj~. ni~da, Sr. pr<lsidonte, dizer nlgumns pa·' 

a~ ras, ::.0 ' • Ex. . e a C1\mara1. me dzio Hccnçn 
sobro algun.s serviços que · consitlero : mal nprecm: 
dos no lll'Ojecto. · · 
Ut~a ~I!Z que àl}Ui faltei,_ OU diSSé .(},lll! SO podlt\ 

s~tstenta1 a ldÔ:L da roducçzlO do sot·v•ço dos ofll
CUlO~ . empregados nos arsonn('s, eapitnnius, ele., 
consulú~~Utdo·so esses lugar~.,; . COJ!IO lugm•es fixo:; 
do descanso par~ os . officmes Já cnnsudos do 
ltltar cotn as fadiglls do mar. 

, S~ O 1l?bro IIIÍtliSti'O COilSidornss t e' . 
.• , a~a. o cil\os incap:'l<:ês do serviço 

acb.','!_, PUI'O. ofiictnes velhos · c <:n11sndos
1 

n. di!!· 
P 0i'ç:;o quo r eut!z o . serviÇo nos:;as r()part!~lõcs ú 
me_.~ c do serviço de ombnrque ou cummando 

. scru~ sustontu.vel. Admitto mesmo a roduc~;.üo do 
son·•ço nos lug~wos de funccil)mu·ios subalternos. <lo 
taes estabelecllnentos. . · .. . 
·. Mns; . Sr. llt esidcnte, o .lugo.t· ·. de i~~pc~tm·· de. 
llmt ar. s. enal o~ d o uma . outl'a repnrt.•~ao nilpor· 
tan .e. como s!l~ as da côrte, onde so uma. ca~ 
pao1da.do u.dmuustrativa pódo dar . . conb de sua 
pes.ada tarefa, capacidade que niio so encontl·a 
facilmen te entro velhos e refot•mados

1 
esso lugar 

. . . } 

()ffiéiaes que embarciio.; parece CJ.llO SÓ no embarque 
c .commando h a serviço â marmha. · 
· · Acho · que essa avaliação dos serviços da armada . 
é inexacta, descubro tne.mto nessa· depreciação de 
serviçu da lllnt·inha uma certa analogia coin as 
idéas. quo antigamente vo~árão em economia .po
Iitícn, quando se considerava que só era pro
ductivo o tmball\o dnquí)l\es que directamente se 
npplicàv~1o á ;producção. mater.al, sendo lnnçad~s 
·em conta de tmproclucttvos desde o ngente mats 
subalt(!rno da administração vtó o chcf<l uo estudo; 

a ·· i · "' · · · 
A verdade porem é quo tão productivament9 

trabalha ~ucm revol"c · a terra, como o soldado 
que .mantem o socego, como o governo uo .vela 
na s uran · ublica u n · · ' 
um estado, quo. ó o centró da ortlei)l, c a · con~ 
diçiio do .toün. o. e3t~hilidndo 1. O projecto dó corto 
modo vai éOm osstlS idêas antigas, considerando 
sónumto como sorvi .o intorussanto zí mari · 
em >nrquo · e .o comm:mdo, o de n.onltum:i fórma . 
o tra.bnlho mccssantll, o zelo c il.. probidade de 
officiae& . empregados em ·. terra, mas sem cuja 
act.íviuRde c rcl~Vante cooperação o cmbarqU\l é 
o commando não · consegniriiio os seus fins.' . 

Pl\roce-mo l?ois qn€! o nobre ministro devia fa~er 
certas cxcepçoes ao l'lgor do art. 5o, estabr.lcr.ondo 
disposições que· attendessem .tis diversas· condi
ções dos omciaes · da anilada, a aos serviços por 
olle~ prestados. . . · 

Ditei o.inda dti.z\s pn.tavr.ls t\cerca dos lentes da 
academin de marinha. O nobro ministro. ha .· do 

e1m lU" que o p ~ c o, au nsan o o governo a 
_oontv.1· por met,a~e do sorviç.1 do ~mbntque ~u 
conunando o sonr1ço que soJlrosta no magtstor10, 
não contém uma exc~p<;iio a ftwor dos lentes 

c , - 1 1 so o o-
minio de urna legislação diversa; tt•nh-so de di- . 
reitos adquiridos, qua cumpro ro!'peitat-. Entrf.>m 
embora .os novos lentes .êom a c.ondiçiio do pro
jccto,. mas os lontmL actuaes tem o dir~ito com 
QUI.' cbntàl'üo qu!mdo ent.ralr. iio plll't\ o mugislerio. 

· Observarei dó passagent .quo a . academia do ma
rinha :·ecobo como lentos c1n Stlu snio otllcio.es que 
niio sii.o . da. armada, de sorte quo, ndopb\dl\ a 

. disposição do art. C' •lo projocto, sogulr-se-ha quo 
no ofticia.t .da armada sa ha do contar um anllo 
do ntagistúrio ctnmi suis nul?.os da mnburque, e 
que ao officia\ do exercito so não ívtá rcstric~~iio 
~lgumu. . . · · 

Era melhor que o projecto franMmonto decla
rasse o serviço dé>s lentes .da ncndelllia do mari
nha · ou coino civil ou como milltl\r. Se fosso como 
civil, niio .ndmittit souão paisanos, com as van
tagens quo achasse convenicn tos (apoiado) : nms 
s e fosso como militat\ sm·ia necessu.t·io uvitar essa. 

' '·.. • . ' C' 

ü'li.Cl"éito se1'.vindo de. lente nn. t\Ct\llen:tia do marinha, 
o o onicinl _ da âl'ltlildà nas h\csmn.:; Clrcum,;tab
cias. 

Sr. · pre~iuente, o· projccto, quo esqueceu~ se de 
alttumas idoo.s boas tla lei do exercito, copiou um 
descuido quo h\ achou; o vou demonstml-o. 

Senhorés1 o ultimo artigo do projocto autorisn 
o govomo. a expedit• rcgulnt~\ont()~ pa1'a. a execução 
da loi. Que sys~e~a_de leg1slnr e este? . O _f{oyerno 

·tom, . pela constttUlÇI\O, art .. W2, ~ 12, d!,l'elto de 
expedu· ·decretos, regulamentos o tnstrucçoes ade· 
qtwdas . il boa. exC<Jução das .leis. E'. um direito 
quo o . governo já tom, o portanto paro. que con-
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íe1·il-o neste projec.to? . O nobre Hi.inisLro da 1nú
l'inhn, n'm.nn ~ns:;cssõcs pussa.tlas, im_s disse 9.ttc 
essa nutorJSUÇILO c pm•n ll governo exphca1' as dls
posi~;üc? obscuras · qttu po1· vcutur:t. .tJossno passai' 
no pl'OJCCto. · . . . . · 

Senhorc..;, esta ex licnçüo é cOJU')btnmcntc irind- .· 
lill!>SJVe ; e n surt.o. suppor CJllC o podct· h:gis a
tivo converto om le1 um proJocto que tenha con
scimtcit\ de estar feito com obscnridadú c huperfd
çüo. A mente do po•Jcr lcgi!::lntivo é scln t'C 1 uc 
vm o rt\ per et n, 0111 . me 1 a n c rcl.túc 1 a. 
Tal é, poréiu, n fra. gilidltda hnmunn, cluc dopoL~ 
se reconhecem· nu lei obscurídrdcs c ncunn:;. O 
xcmcclio para e!:>s_e ínnl, pos.,ivcl c 1.ncsmo p:·oya
vcl, n~s qu~ o l('g~~lador p~nsn ter cnLado•ntloptan~ 
<ki a lm, porque uhtlS devtn demorat· a sun ndop\iri.o 
c rellecta- mais, uiio é o quo inclit!a .. o 11rt. ll do 
projcclo. O nrt. 11 d:'L urcs tlt.!S$n t!:trtn nthibti.ida 
a um suj!!ito~ que, n:io tendo conhccihwnto de 
ortlJOgraphin, !lCcumulott :~ margem ~1m1 porção 
de pontos c vtrgulas, c d1ssc ao anugo cnl llotn 
bcnc :· <C Escol hei tlaqn!. h (Risadas.} · . _ · . 

t • ' .. - ~ .-

ccs~ario quo r-li e se compen elrc . do cspidto do 
l<;gJslndor, dn força c . liOUOl' dn lei, para, f)Xpe
dmdo o <lccrdoott o rc~ulnmcnto, dL!lillu,lro mélhtH' 

· modo de cxecutnl-u. ~· ~ara mim doutJ·inn sã, 
que emqun.nto tuua lea podo cnlcüd<Jr-so com os 
recursos du gramnmtica o dn logien, núo.ti &tcccs
sarin n. inlervcn.,;iio do cot·p) legisluiivo lJRra in~ . 
tcrprc~nl-a ; qu~u1 )I.tlc~pn f u 1\í:Stc. _cnso tÍ o poder 
~Xl'~t~tn:o é o JUdtct:mo~ : :uuo. a nussiio üo puc.lct· 
JUdtctnr10 entcn.lcr n ll•t, npphcnndo·a nos cnsos . 

·. occot;rentcs, como n missüo do oxocutivo. é t.m-
) ... . ... . 

st~·uct;õ~s ucccs~1Ü:ins para a cxecu~iio da .müSllÚI 
lot · · . · · · ' · · 

No momento, llorem, em quo com os tccursos 
r • • .. '\ ,· ;· . \ . . • 

t.h'?, nem o jmlicinr1o attingcm o pónsalllcJ;to do 
legtslntlor; no momento em quo tmul obscuriuttde 
invench·el_n:to deixa ver q_ttnl ~a t~tcnto do legis
lador; <mtuo no corpo legtslntn-o e que. ccnnpe~c · 
oxpltcnr o seu tlonsumento. Para ns duvtàa>:~ onh
nnrins h a t·ccürsos_ no potiel' cxe.ct~ti\'o o jndicim·.io, · 
o. pal'a n.:> quo ~ao ,do u,mn dtthculuudo suportO\' 
S•l • o çorpo _1-:gtslnbvo . o c(m~petontc . O pollot· · 
l!!gtslattYo nno se <lo\'o gnstat• mtcrpretnnuo qutü
quor. duYida quo o~corrn,, como o poüer oxocutivo, · 
cxphcnndo com nul avisos n lt!i rcgulnm~'lltnr 
dns eleições ; o corpo lr:gislutivo sú interprútlL 
qun11uo o cus9 podo uma \utcrtwetnçiio nttt.ltcnticn. 
Se 1st'! ó · assm1, o. gDVOl'no papt oxp~icat• ülg_mnú 
ol'scun~ad~. que. hnJU. no;; te prOJccto 1uw ha nus ter 
a ~ntortsnçt\0 quo sü lhe co.nfe1"0. . . . . . 
. E se ouLro o o fim uo t1.\'t1go, senhores, seJamos 
francos: ll~gnn~os logo qtt!J .o govot•no iicn por 
~sta autorzsnçuo com o dit'elt.o de fnzct• ao pro· 
ectó os !ldLlitatno!ltos <no uizor~ A' ( u t' 

te llll a o pt'OJccto ltJll!lto-so n tluuiltidndo indé· 
fluida dn nutorisuçiio do ui ti mo tu- igo: o l'esnltndo 
tlot'l\ · iudoflttido t DiriL ·o nobre mimst.ro ......... uutori
snç•\o igunl passou nn lo i uo U üo ::)o tom urü llo .1~50; 
-;-11111!:1, S\llll.l0l'C:i1 i.lllllll CftlO l\ J)l'illcipio nppal'úCO 
lntpcrt~llpth~el, (~Utll o COI'l'cr t~o.::l tli111IJOS vul tor
nuudo-Ku tno ll\'nltndo 11\\o u IH'CCII>ü ulncal·o 
scl'luntúllto: 1\ .ti lll'uci~uuwuto o cn.w olll quo hO!i 
nchilluos. A pl'iucipio concouel'l'íl.l·So · •lottt:tts uuio· . ~ . l . • 
t'lSCl~u~·s no. g,l\'cmo, lnus · IOJU. osstt!o) utltul'istiçõos 
tôm chegado · t\ pauto !lo vordadeiro escnndnlo1 

· · ~, por:mittn-so-mo quo . o digo, vuo iommülo o cu
ractor uns loiol•itts em eel'Lo tempo em . quo foi 

uccP~snl'lo núll'cnr n ordem da respccti vn cxtrncçüo, 
pórquc desde que o governo tcmj1'~ umü~. ponctts 
de uutorisa<,;ões, e dcllns niiQ póde usm~ em con
scqucnci:i. dns ·circumstnncins do paiz, nccumulnr 
aiudu muis · :mtonsações é embnr:u;nr iJ cada vez 
tnnis com >licrir o sim uso. Se vós · n-iemuros do 
po( üt executivo, já declarais que não nadeis por 
certas rn.zõcs usnl' de tmto:risnçõos .que \'o~dorão 
dnda~. como nindn aceitais mais nutodsa•;õcs? E 
q ttnnilo, souhóros? Qu:mdo n. camnra. se il ) >t'o:<.ima 
no un lo seu man ato, quan oumn.no,·n ot··. em to 
cousns, uma lFWfl éra vai surgh·, no 1n01Ílento 
em . qüc a liberdndc dn eleição vai s~r uma rea· 
1idilil1!1 em que os verdndeiro3 mnndnturios do 
puiz, visto que nós somos producto de uma eleição 
qúe se ncha viciada, ht'io de talvez qi.tcrér tomar 
contv.; seroms dos abuso3, c não consentirem 
nlÜOI'isrL;iÕOG I Parece quo se quct· dnr tal numero 
du nutol'isações que, nestes tempos mais proximos 
n:\o S•'j n tnn.is necessal'io conforll·ns! · · 

O. St~. S.t \·xo Lon.\i'o :-A ciunura ost:í. fn.zendo 

O Sn. ÚA:SSANsÃo :-Como I Eu. digo qttc sou · 
tiio · representante do }lOVó colito/ o uóbl'o dcilti· 
tndo • .. . 

· O Sn. z:\cnAn'I.\s.:-Nõs tcmol'l ut\1 mandato que 
cstl\ a expimt·, c, pois. sei_:á occn~ii'io oppodunn de 
couceuui.' tantas itutortsaçoes doleganào-so .o mau· 
duto? · · ·. · · . . · . · 

O Sii. l\luasTno n.\. MAniNHA dti um npnt·te. 
O Stt . . ZAcllARI.\S :._Súi quo . a. cnmnrn succcs-

. som póclo r:.r:og1\t' esta!; nutorist\~õcs ; mas . o 
mnl e~tnrn 'Jito: o processo, 1.101' t•xcmpln, qu~ 
so fiz'1t' [~o oftlcinl da armada, o n pelln. quo, nos 
termos de um decreto do goYerno; lho l'àr itri• 
post.:\, ser:'\ it·t'eincdhwol. J~ depois, senhot·cs, em 
todtt pat•Lo do mundo os ft\Ctos consumados. têm 
úm g1·ande impcrio. 0 nobre minisLl'O snbo bom 
quo 111.1. tuesnto unta. escola que le~itimn.os.ft~cto~ 
constmütdos ; quem vence tom ~nzno, prwctpto a.· 
(JUO 1H'ústi.lo ndhosiio todos aqttelle~ quo achiió 
cotnmodo em niio contt·ariar . cóusn n!gumn., nem 

. nfl't;onhu• oS efi'tJito::~ do.ouio que ll(lpureco cont!n 
os quo se (}tlúl'Olll mctter a. llvt:l'I.'Igunr a razuo 

H CO lSt s, . 
Os factos consummlos em mnteria de logislnçiio 

lt•m n mesnm força. Um uocreto por ctfeito de 
nutot·isnçtio ficn sendo laí do pniz; nuucn. mais. 
!)o instituo utn dobnte sol.Jr,). âs suns disposiçõos. 
So, quando uma ideu tem simplosmento o nscnso 
do go\'ot'no, jti. niio ~o quer ás vezos discttth· 
colH l'(.>Ceiú da desgostar no SCll nutor, quanto 
uttiis quando o tníboJho tem o cunhei do um do-
ct'üt• 11 n ostt\ em oxecnÇüo t · · 

Em out1·os . toinl>os, sonhares, qualquer nnto
l'isn~iio que passava cont.inha sompro 1\ clnusttln. 
do sOl' a reforma submoHitla, om um pododo mais 
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ou menos longo, ã. approvação do corpo legislo.
tivQ; ainda lWJe, porém passárão muitas autori
sações · sem esta. clausula,. dizendo-se que Ellla 
estava sttbentendldn., cousa quo nunca assim se 
entendeu! · 

Sr. prcsi4ente, do alguma maneír~ ~e a~bo 
I) 

ne~ocios estrangeh·os em um pequeno debate ares
pelto de cerLa satisfação qne uma vez ellc, ástando 
.eu ausente, aqtti me d~u. ; mas, senhores, ou cre~o 

·nistro que elle niio obrou bem em n1ostrar-se 
~scanda.lisado por algumas expressões que pro~ . 
fe.r~ con.tra o seu. projecto de promoções. O nobre 
ministro niib se . uevlo. julgar offemlido por cu 
dizer-lhe que o. sou .projecto era uma c6pili. com 
algumas imperfeições. Creio que S, Ex. não que
reria 9uo eu lhe dissesse que era um original; 
a origmalidarle de certos casos equivale mais a 
um epigramma do qtte um elogio .. Tambem n~o 
houve ()lfcnsa em dizer"-lhe que me parecia haver 
iniperfeil;;ões na cópia do honrado miui3tro. . . . .. -.. 

manda retoques, e o nobre ministro . sabe quantos 
retoques tem soffrido o seu projecto~ Logo, que 
inr.onvenicnie hav}a em q~e. ou tlis~esse .na. dis-

Ne~sa occasiao tinha eu .dit.o tambem que. um 
dcs defeitos do projecto era não collocar tia mesma 
posição, uanto ao ll.cccsso, os officia~Js do exer-. . . · ~ . ·~ ~ 

cios. estrangeiros, . quo é inclinado, sempl'o . que 
me · re~ponde, a e~agem.r. alguma proposição · que 
emitto, julgou apanliar-mé em heresia por equi
parar os principws da promoção do exercito nos 
principias da promoção da armad(l. 

Disso elle que se cu consultasse as discussões rela
tivas á lei ·de proJ.noções ãa armada Cranceza, ob
sc:_rvarill G,ue na opinião de juizes mais c<;~mpetentcs 
.nao se pôae comparark arm~daa.o excrctto, porque 
b.a a certos respeitos tanta dllfercnça \)1\tre o cxet·
elto e a armado. como ba euttQ a teno. c o ·mar. 

ns senhores em · ue sentido sob uo onto de 
vista eu equiparei o exel.'Clto e a arma a. •ot .nó 
que 'toca às ·l?rombções:. Se esta pt:oposição é he- · 
retica, a bei·esul. é do Du Bourg, um desses j ltizes que 
o nobre ministro dos ne ocios e3trangei~s qunH· . 
ficou de mais compe en es. o que, no que . nao 
ha. a inenor duvida .. t assim como à cllrto que. s. ão 
mais . competentes ao que o nobre ministro dos 
negocias estrangeiros nestas materiu.s. Eis o que 
diz D:u . Bourg, citado ·pelo honrado mjnistro em 
seus rAlatorios : · · 

. a Ha sobre o acccsso prinoipios gera.es, como 
~a ,t~rmcipios particulal·es e especiaes .. Os princi
pioc -eraes são dedlizidos da natureza do homem; 

. aos fnteresscs e dlls pah'":es quo lhe são proprios, 
· o formão o tnovel de s• .!S acçõec. Não altemn do . o · 
s~rviço do mar a natureza do homem, ·os princípios 
gerMs sobre o accesso são os mesmos pu.ra todos 
os corpos militares,. quer de ter!a quer de mar. ». 
. Era esta a; doutrma que en mvoca.va. quando 

dizia qúe parecia. irregular, no projecto apresentado 
·pelo nobre ministro, estabelecer-se, em certos pon-. 
tos, dift'erenca entre os· .oftlciaes ,do excrcit.o e os 
· ds. arm11dn, como, . por exemplo, haverá se pas~ar 11. 
eme~da offe.recida pelo n~bre deputado do Rto .dé 

do ofilci·al da armada o tempo de servtçó em missão 
õiplomatica, quando no exercito outra. disposição 
vigora. Pois ·a · lei de prom()ções do exereito man
da eontnt• o .tempo de serviços d.iplomaticos o. ou
tros; no prasupposto do assim esttmuln.r os ofllc~aes, 
fnzendo com · quo ollcs se preparem. e . habihtem 
p~aossás carreiras. importn.&ltos, e cá. na · armada, 
senhores, porque o homem veste uma. outn~ Ct\rda,
bo.: do. se rçputo.r que -s.eja. ou~r? homem, ~UE\ te,n~a 
outtas· po.txões,: e. SOJO. ·mdifferente á dtspostçao 
da emet1da que manda descontar-lhe parao: acoesso 
<a· tempo· passad() nessas Mmmissões •. que o· projecto 

TOMO ~. 

dl\ um apiu·te ql!~ não ~otlot~os ouvir . . 
O Sn. ZACUARUS: ....,. .!la do haver aigumâ. d iffc. 

rcnçe. entre o projecto ·(} a 'lei de promoções do 
exercito, porq.ue o. nomenclatura dos postq,;, por 
exemplo; é dlyersa : mas o systcmn da ltJt é tal · 
qual o do projecto, adopt:io-se nelle · as mesmas 
bases que na lei tte 6 de Slltembr!) de 1850. 

O Se. AunusTo DE ÜMVEIRA:--.-Logo a lei ó boa~ 
O Sn. ZAcnAntAs : --:-Se o projccto não tivesse 

nada de ~om eu lhe negaria o meti voto completa-
• • o ~ ~ 

L~m-se, apoião-se, e entriio conjunctamente em 
discussão ns segttintes emendas: · . 
. « o art 3° terminal'à no ~~~ periodo, quo diz : -

Antiguidade relativa dos guardas-marinhas, .etc. 
« O rustnnte do àrtigo forirtnrá dous, redigidos 

da .maneira seguinte: · . 
« Art. 4.0 Não serâ contado para preenchimento 

. . ~ ' ' 

·tempo de serviço em cada ·· posto, o . ~e · licença, 
cumpl'irnento de . sen~enÇ!I. conc.lemnatot'ia .o o 
pas~~do em sm·viço estranho á repat·tiçi\o dn ma· 
rinho.. Exceptun-se desta disposição o tempo de 
servlçó em missões d!plom.o.ticaa, não pertencendo 
ó ·Offioial ao quadro do corpo diplotnatioo, pro
sid?noins de provincin, minfsterio o corpo le~ls
latlvo i bf.lm como o quo !}eutro ou ,fóra do. lm
perió tôr prestado com pet•missiio do ministerio 
aa morinha em commissõt1s mili~nres, trabalhos 
byllrographicos; cousbrucções • na.vnes . ou hydrau.;. 
licns e outros empregos em que sejão de ne~ 

. 28 
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. ccssidade os conhecimentos cspccincs rio Qfficiai · 
de marinha.· · 

cc Art. 5.o Os prisÍoneh:os do gÜerrà. conset
vad.õ seus direitos de antiguidade, salvo se o 
aprisionamento fôr devido n motivo reprovado 

• • 1 í' rm das lei crimina.es roi-
litarcs. Mas só poderão ser promovidos ao posto 
hmneJiatamente S\\p>3rior áq_uollo qui) occuparem 
quanrlo for1io Coitos prisionelros. · · 

.ticando alguns dos netos relevante:i indicados no · 
Si lo do artigo que passll o.Ho, poder/~õ ser logo 
promovidos poi· merecimento, sem prejnizo do 
direito ao accesso que por antiguidalle lhes possa 
tocar. · . · · 

<( Altere-se à numor~~ilo do art. ·lo, que passa 
a 6u, e assim. por diante : · 

(c Emendas ao art. -to do projecto : 
a Período 2.o-Em lugar d:ls ptllavrns- das 

regra;; poi'ém estabelecidas no rirt. lo quanto no 
tem o- di a-se~ das r.e ras porém estabelecidas 
nos part~gra.l? tos o nl't. o.·- mn1s. como no 
resto do pcnodo. . 
· « Supprima-se o S) 2° do mesmo artigo, e sub-

• - <Tu· - n o· r ur.., nte ·o 
não houverem o 1ciaes habilito.clos em conformi
dade da prescnté lei pn'rn o preenchimento· das 
vagas quo se derem em temp~ de guerra. . 

· <c Redija-se o . período 1" da n1u.neira seguinte : 
os officines . emprcgatlos · nos arscnacs, cot·pos <lo 
mnrinhn, Cílpitaniàs dos portos, o quncsquer ou
tras commissõcs, que não sejilo do serviço na'Val 
nctivó, venceráõ integralmente, · i>ara · preenchi
mento dos ptnzós marcndús no art. lo, · o tompó 
que passarem nestas counnissões,. computando
se-lhed pnrúm em tuetado esto tomvo de serviço. 
conto so fôm de elnbnrquo, ou de commnndo em 

· navio do guerra, conformo se exiGir pam o ac
cesso uma ou outra dcstn~ condiçoes. 

o meu nssentitu~nto . s emendo.s que acabno de 
S~l'· lidas, B.S quaes acl!\riio O pcnSI\ntOnto do al
gumns dus disposições do projectt), segundo eu . 
o ha,·io. enunciado em segunda discusslio. · 

O plustro · tlcputado peln {>rovit\ciR dn Bahia 
connda-mo. a q_uo eu J.>tltontCie perante n camara 
qual o vcrJadou·o .sentido qu~ dou ãs expros:~õos . 
do art. :1° do pl'•)JCCtO Ont dtSt!USSiiO pOlS quo, 
nn opinit'io de ~. ElC.., o ministro da mlll'inha 
tom andado tão vacillanto na intolligot\cin dB.s 
disposi~õos · do p!'ujocto... · 

O SI\. ·ZACHARIAS: -Nessa, nessa. 
O Sn. 1\ftNlSTno D;\ 1\LuuNnA: - ••• que ·nii" póde 

a · camnra ter segut·ançn na suo execução. Per
dpat-nw-ha s~ Ex. ~o não nceito o juizo CTÚin- . 
cmdo por S. Ex .. E nRtul·al, senhores, quo no 
correr do umn . discussão escapasse-mo umn. ou 
outra in?x~c~idi\o do eKprcssão, e tnosmo que o 
mt~U raewcttuo so tor!Jasso um · ponco obscuro, 

• 1. uo nno n empo para ta correcçn.o os 
tSCtll'sos podet clarear uma ou outra expressão, 

ou mesmo supprir a lacuna de uma ou outra 
in.exnctidiio quo mo escape: ma~ o que posso 
nhnnçar é quo o hont•ado membi·o, ou não olhou 
éOm a attençi'io devida pl\ra. ns expre:;sões · dos 
mous discursos por elle citados, otl se olhou, 
íôl-o com alguma ~.revençi'io. ·. · · 
· S: Ex .. n. principio havia dito J.tno Yotava pólo 

pr.oJecto , com nlgttmas alterações do pouco vrclor, 
fo1 depots empenbnndo~se 110 debate, . o não ob:.. 
stante convidal-o eu a. aprósentar ns o1nendas 
quo julgasse convenientes para melhorar o pro-

O Sn. Z.v::nA.RIÁS.: -V. Ex. n~o quer êmendas 
no sentido em · que tenho falindo. como ns hei 
de apresentar? 

o Sn. MINISi'ltó DA MAmXHA:-'- Perdôe-mo o n~ 
lul>t.ro düputa,lõ ... 

O Sn. · ZAcHARh\S : .;... V. Ex.. aceita-as ? 

a in-

. ;,: ' '. ····· ' me pàra. obedecer ao desejo do illustrê deputado. 
e se me . quer .prestar attenção correr13i prestes 
a satisfazêl-o, senão acreditarei que · o illustra 
deputado tinha outro :fim que não provocar ex· .. 
plicaçõos. · 

Proseguirel. 
A.cha.và . o illustre deputado injusto que se con

tasse como tempo de serviço o passado em missão ·.· 
. diplomatica, quando mandava-se contar por me
tade o tempo de serviço nos arsenaes, nos corpos 
de marinha e outras commissões que não fossem ' 
do serviço naval activo . O que respondi . ao illus· 
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tre .deputa4o ? .q~e não se dispensava pa~á o 
àcccsso, as condtçoes de embarque ou commnndQ 
lllencioriados rio art. to, mas que se contava .o 
d~tnnis tempo · requerido para poder-se . pnssn.1• 
;I· um a. outro osto· or ue n - e e lho 

· qual seja a base cardeal da lei : a lei exige.· 
para passar-se. de um posto n. .. outro, certo e~
paço i:le tempo, . e que. parte desse tempo,·. S~Jà 

assado em embar uo ou ·commando de naviO 
ou.. orça nava . . . . . 

Póde, como o illustre deputado sabe, · conta~
se . o tempo passado nas camams para. . a nnh
guidade, porque, senhores, ha antiguidade geral, 
se assim . me posso exprimir, . para o official obter 
a . sua. reforina, r h a untiguiande rclaU v a . para . 
os · dift'erentes postos ; um offi.cial empregado em 
ministerio, missão diplomatica ou corpo legisla
tivo vence .o seu tempo de antiguidndc pnra a 

. t·eforma e vence tP_mbem aquella. pnrte de tempv 
exigido para p~sar do um a outro p·osto, e que 
não depende da condição de embar~uc ; portanto 
am a oxts o um avor pnra o· o cu1 que CH • 
no corpo legislativo, presidoncias, etc.,· no modo 
de se lhe _contar o tempo estàndo cllc exercendo 
taes funcções. 

· ·. ao a tnl o o. assum nÇno per e1 a en re .um 
officio.l do terra c o official de .mn.t. O official · 
de terra pôde passar o seu. tempo na. ca.marl\ c pro· 
aidencias sem· . erder nada das hllbilitnçõee pre· 
c s~ para po er ser prol?OVl o apo~aaos ; o 
offieml dà armada, se eshvcr por mu1to tempo 
c~pregndo !1!18. J!!CSmas comJ!lissões, per~ó u.s pnn
Clpaes habthtaçoes do offictal de marmba, · que 
ó o . embarque e servjço da marinha. . . . · . 

O Sn; ZAclÚroA:s : . - Pód& fazer porém boas leis 
para a arm~da. · · · · . 

O SR. MINISTRO. DA MÀRINHA:....: Quo duvida; 
mas não ha paiz algum ·quo tenha. uma marinha 
bem . organisada quo niio exija COU10 condição es· 
. sencial. para · as promoções dos officiaes da armRd~ 

tempo. (Apoiados.) Quereriâ o lllustro L\oputado 
_ que se preschtdisse dessa ~.ondiçao, quo co~stdoro 
. essencial para a prom_o ão_, para que o of!ic!~l em~ 

pu esse fténr isento do preencher todas às éon· 
dlções jt\ éstabelecldas nos artigos ant~riores? 

Como porém dissestes, respondendo o. um hon· 
rado ·deputad? p_or S. Paulo, ttue o tem~o p~ssado 
nossao comnussoes contava-se n.o. offic:nl da Bk'• 

· mada, nsaim como ao offiolal do exercito, o ,quo 
seria injusto o corP.o legislativo ao consentisse· 
quo 11ouvesso dispandade entre um o outro? . 

Sr .• presidente1 o . iUustr. e deputado. po\· s. P. aulo. 
queria que se ae;;contasso ao officia.l ·empregado 
nessas eommissões nito unicamente o tempo re
querido. para o accesso, mas sim toda a antigui-
dade. · 

O .sa. ZA.cu.uuA.s dt\ um aparte •. 
0 SR. MINISTRO DA MAUINliA : E' para mostrar 

q_ue não· estou em eontrsdicção « Assim como, di· 
zu\ a.quena· de~ut~do,_ o lente :oerde a sU"\ Mltigui- . 
dade para a. J.~lnlaçao . quando esta emllregado 
nessas comm1usoes ; asstm como o .ma . strado, 
para po er {:Ir acc~sso o. esem arga o r, . per e 
na sua antfguiqade· quando em.Pregn4o · ne~sas com

. missões, assim tambem o offictal de m!lrmba .deve 
ser igualado aos o11tros empregados P: )l~co.s, para 
que se lhe dcscon~e ·~ tetnpo de anttgUI.do.de em
pregado em comm!ssoes estrf!.nhas à su~ p~ofis
siio. » A isto acud1 eu 9ue nao me par~<na JUSto · 
pelas rnzõe~ que <lei, dt~se .. que, ao offi01al .da ar- . 
mada se dev1a contar ant1~1dade da mestn!l fôrma, 
que. se. c.on tava: no exe1·ci~o, e .accrescentlu a~ ~e
gllintcs. palavras, !lue_o Jl~ustre deP.ut.ado cttou, 
porque quando ma1s nao. SJr.va!.. servuá. p~ra sua 
reforma, causa que mmto zelao os offfCJaos de 
marinha. · 

. Or~. senhores,. ~iz.er is~o é dizer qué.,d~vÜio dis
pens.ar as. cond1çoes de embarque ex1g1da~ para 
q~e'o .officml· possa. ser I>r'?movido? .. Eu cre10que 
nao ; talvez h~uvesse ooscuridade ou hicüna .nas 

-a~sõ s · na. - · - · 
O illustro deoutado disse ainda que tanto mais 

injusta era · e~sâ. àisPosiiião~ quanto. no exercito o 
· oflici~l ·empregado nas commis~õ~!i á. que !X! e ~nh<;~ 

tempo para antiguidade como ·para os accessos, 
que este era o prin~ipio adoptado no regula-
mento... · . · 

O Sn. ZACHARIAS dá um aparte. 
. . . ' 

. O Sn. i\IiNISTno DA .1\úRtNirA: -Diz o rcg~là
mento, tra?lndo do modo por quo devem ser fEiltas 
as promoçoes cm.ccl'tos pontos, que, por exemplo, 
para. a promoção no corpo do cngenheir.)S terão 
os offiéiaes .~ntes do .Passar ~e um a outro posto 
dous annos ·. de pi:ahca ·· sc~udos em trabalhos . 
do on enhnria míhtar e civi.t · s ô ' · -
maior da la classe trcs anuo.; do serviço nos · 
corpos das arma;; de urtilharin, ca.vallaria. cinfan
i.artn, seudo um om cada arma, com npprovaçiio da. 
iactica · e assim or diante. · · . · . . . · 

Portanto no excl·cito para· se passar do um 
posto a outt-..> não basta a antiguidade, c.omo afilr
tnoli. o illti:>tre deputadq, são do nli:)ter ainda os 
conhecimentos rat!cos condi ie · · · 

. gulamento, e sem as quaes um official não póde 
ter á...:ccsso. Ora, nestas circumst.ancias o militar 
que ~~stiver no corP,O legislativo, quo for ministro, 
que fôr do corpo diplomatico• })Oderá acaso pessnr 
do um posto para outro, cotno disse o illustro 
dcpu~do? Não ; ha do fiçtn or1uiparado ao C)fficial 

. de marinha. Podorá ter J.ti. as condições exigidas 
c ser promovido, mas então .o official de marinha 
quJ tiver as mesmas condiQõos podGrá tambom ser 
promovido. . · · · · · 

o Sn. SiYÃO LODATO: -Mas esta niio tem sido . . 

O Sa. SA'l:ÃO LoBA.Tó :-,.O.Sr. Manoel Felizardo 
tove essas coudit,.:õcs dt pratica ?. · . .. 

O Sa. MINISTRo Dos NRooczos EsTnA.'ioE:inos: .- · 
Já as tinha. 
· O Sa. SAYÃo Lon.\.TO : --Nunca as teve m\nca . 
exerceu o commando, nuu.ca esteve nas tileirns1 o 
ontrotanto tove ncccsso. · · 

O SR. MrwsTno DA MAniNHA:- Ora os factos 
. servem pau·ll provar a favor,: ora . ~ara proyar 
contra ; eu nrgnmento com as d1spos•çoes . da. le1 e 
deixo .os factos... · . 

U:M SR: DEPUTADO : - O . Sr. Manoel FéÜzardo 
foi pl'ómovido por merecimento. 

OuTno Sa. DEPUTA.D.o:- Mas·entãojá não serve 
·o argumento. 

(Alguns Srs. deJ?ttta.ào_s t1•océlo apartes .ent1·e si~ 

O ' SR, · MINISTRO nA. MARINHA : - Se me não 
permittem c_?nti~ual', ficarei aqui, ton1arei a . pala
vra amanha . • • . • · 

o Sa. PRESIDENTE : .....: AÜoução I o sr; ministro 
,pôde continuár. · .. 

O· Sn. MlNISTRO DA MARINHA:- E' muito diffe- · 
rente cousa fa.llar-se · sem ·que o fio do rncioci
nio seja cortado com continuados apartes~ .(Apoia• 
dos.). · . . . · . .· . ·. · 

Não sei, Sr. presidente, qual foi a terceira phaso ou mudança que apresentei na intelligencia. deste 
artigo ; como u. discussão .·tem tomado uma .direc-
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. çao diversa. daquolla · q tHl e~ ptetendia. do. r ao meu 
discurso, o honrado membro fatme-lua favor em 
.dizer qual era essa outra. tcrceirl} pllase, ou. trans.: 

· mittir~me o Jornal em que a leu •.. · 
O SR. Z . .ú:mA.ruAs: -Se dá licença, ex:q!iôtirei. 
o SR: MnusTno n:~ MAH.lNIIA,:-Tenho receio de . . .. ' . 

mo '!!ma hora .~In quo ·~ .camurl1 não mo possa mais 
ow;,t\: por isso peço-lhe o fa.vor de mandnr-me o 
.7ornal. (E' satisfeito. e le um pel'iodo do seu . . . - .· 

· era o S(·ntido em que tinha·. respondido ; o illustre 
deputado niio h a de .nchnr a palo:vra- âccesso, ..;_. 
fallei e1ú antiguidade, bem vê que ó cottsll. ditr~
rcnte-antiguidadc e a.ccesso ~ .. Agora quero saber 
qual n é a a• phase. · · 

O Sn. · ZACHAntAS: _..Terceira não houTe. 
O Sn. Mr~ISTno D.\. MARINHA: - B~m, pensei 

quo h:wm: 1\s duas já. responii bem ou mnl, a 
cnmara dirá se houvo a CJntrndicçiio que encotl-
trou o illustre deput.ado. · 

1 • -

tcrio, contLL~sa a sua . antiguidade llll.ra o accesso, 
mi\S nãtJ so dispensão as condições do art. lo 
quanto nc> ombarque... . 

O Sn. S.\YÃO LoB.A.TO:- Então · .::em ·embarquo 
niio ha · accesso? . · 

O Sn; MINISTRo DA MAmNHA ~.~Sim, senhor ..• 
O SR~ SA Yio touTo:-E os que estilo cmpra. · 

gados· nos . arsenaes? . · · · . 
O Sn. l\!INlBTno n.l M.umuu.: -Isto ·· é outra 

.. çousa, perdôe·mo V. Ex... · 
O Sn. S.\ YÃO Lo DATO:- Dlsponsa-so ou nl\o o 

· cn1barque para ·estes? E' cousa quo V; Ex. dove 
esclarecer, · orquo com isto jogou o nob!'o depu-

O Sa~ MINis·rno .D.\ MARINUA :;_Perdôe~me V. Ex., 
UI. vou, o illustte deprttndo jt\ me lembrou o mesmo:· 

. estou fallando, . O tiem VÔ que não pOS!JO com Uma 
. phrase responder a um discurso do hora o meiQ 
ou duas horas; tenha paclen~la, se esctueoer·me 
de lllgqma cousn, lembrem-me. . · . · 

. Tratava~se dos omclnes do quo tnUa .·o art. Sa, 
e digo ou q_uo esses officinos não pmtem nunca 
ser pron10v1dos sem preencherem a condição de · 
embarque ... E' esta Q torceira ou quarta phaso? 

O Srt. ZAcnA.ruAs: -:-Não fallei . em te1'ceira ou. 
quarta pllase: · o ·nobre ministro . é qúe parece 
estar atordoado. . . . · 

O SR. MINISTRO DA MARINUA.:-H a de me per· 
doar; o honrado deputndo, posto que trato da 
questão com ·. conhecimento . dó causa, não mo 
atordôa, antes é possivol que v~ Ex:. estejà ator~ . 
doado... · · 

ora dizia · que sim, ora quo niio; niio em 
terceira ou quart-a phase ..• 

O SR. MrNIBTRo DA MARINHA:- E ou digo que 
nunca disse ora sim, . nem nunca disso ora não 
(riso); sempre disse a meoma oousa. 

Passemos a outro ponto. Se é minha opinião 
que ;_o embarque é condição essenci~l para pro~· 
n1oçao~ como no art. 5° posso adm1ttu· que os 
ofliciaes empregados nos arsenaes · e outras ·com- ·· 
missões em terra possão se1· promovidos ind'*.;. 

pondentenümte dessa condição? naspoMil. agora · 
á ?bjccçiio do illustl;tl dépuh\do pelo Rio de Ja· 
nctro. .. 

tir. presidente, estabeleci' eu o ti ' defendi. 'por 
ventnra um princlpio que não admittisse alguma 
exc.e.Pção? O que se me ~c!ia p~ovar e~a qu~ o 
offic1al empregado em m1ssoes d1plomatteas, . em. . . . . . ....,. . 

' . caso que o offiCia.l empregado. no:rnrsenaes é nos 
corpos de marinha para que se não fizesse . em 

. favor deste uma exce,ção. · 

• A • 
caso. O que estivE!r no ministerio da lllarinha 
está· evidentemente em melhor cast>. · 

O sn •. MINISTRO í>A M.A.nxNJlA :- E~tes offi~iaes, 
posto que·prestem serviços importantes, . comtudo, 

· senhores, .na minha opinião, esses sarviçoa não 
devem ser 'tiio acoroçoado~ .e remunerados ·com" 
os de embarque. . . . 

A experioncta mostr~ quo · ~· t~ndoncia para o 
serviço em terra ê pronuncia.dlSSlma. 

O Sn. AuousTo .DK OLIVEIRA:- Apoiado. 
o sn'. MINISTRO D.&. MARiNHA. : - E' preciso. 

pois, que a. lei of!'ereça mais vantagens .a quem 

tiver em terra para se poder .combater a propensão 
à que atludi. . . . · 
· E nem· se crejà q~e haverá essa flguradainjus-

senaes, quartel-genaral. e outro3 superiores da 
ropartlçiio do. . mal'inha, siio confiados a ofD.claes . 
.de a.itâs patentes, que oa jâ devem ~er preen• 
ohido as conJições gue ·a lei exige, ou quo fa· 
cllmente as poderáõ prAericher se assim · o <le
sejarem; ·· Mas em nenhum .caso admiito que sa 

· déva contar o serviço prestado em tàrra como 
serviço ptr3stado no Iílar. . . · · . 
S~bei~ po::-gue o _proJec.tó talvez provoque algu• 

.mas antlpath:.as, f!SO d.tre1 nest!l. çamara, mas fó~ 
della ?. Porque va.1 fer1r alguns mteresses que ·Jii- · 
tonuiriio as feicções de dirtHtos adquiridos. Hão de 
ficar naturalmente offendidos alguns gue preten· 

. denl· galgar os postos com mais fa.cilido.de do qúi 
aquelles qui) . realmente empregão-se na vida de 
quo fazem profissão.· . (Apoiados.) . . 

Niio ha abuso •. senhores, por mais patente e pal• 
pavel que ·seja, que nlio tenha em s.ou faTor m8ia 
i:le um ?~fen~or · ha. sempre interesses feridos na 

que tem da regular o ·futuro, o primeiro dever do 
corpo legislativo e. olhar para o maior bem posai• 
vel, e attendêl-o,. cerran<fo os ouvidos a reClama.- . 
ções il!_teressada_s,. porgue em breve ,ellas · desappa• . . 
roceráo, ou serao aôafadas:pelo!delizes ~esultailo~J · 
de umalegitllnçiio bem. pensada. . . ·· · 

. Acha~se sobre a mesa' uma emenda·áclarando o · 
sentido dest~. ar~i~o. E,lle não dizia . (~em 'diz i Mâ.ll 
como houve duvli'la. é b~nr que se olarêe) que aOIJ · 
offlciaes empregados nos ·ârsenaes, nos. co1-p.os ·do 

· marinh~, etc .• tosse contado todo o. tempo pelo'du· · 
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plo do que e exigiq() no serviço naval, aetivo para 
pa:~sar de um a outro posto. Não ; niio era este o 
sentido do artigo, referia-se .s6mente ao tempo .de 
embárque ou com mando que exige o projecto. . · 

·Os offieiaes empregados nt>S arsenaes, corpos de· 
marinha, etc., contiio o demais tempo da .mesma 

. i . . . . 
. . Occupou•se 'o honrado deputado do periodo do 
mçsmo art. So· que se. refere aos prisioneiros do 
guerra. . .·. . · .· . . . 
· Disse ~o .. a minlla into\lig · · 

período e parecia uma intelligen.cia a surda, ou 
qu" eu pretendia conceder corno favor .ao official 
aquillo quo na realidade er:a um mal. Seühores~ 
não sou muito amigo do discutir sobro plllavrns: 
o sentido que eu dava a este pcriodo estava bom 
expresso no texto que o honrado deputado leu. 
· O que disse eu, senhores? Disse que o prisioneiro 
de guerra não. 'podia ter direito n.o accesso do inllis 
um posto. O honrado deputado n1\o mostrou como 
do artigo d~dU;zia-so q~'} . o officinl prisioneiro po
der~n ter dtretto a mats de um posto_: todavia, 

dendo porém ser promovido senão no posto imme
diatamente supodor. ~as já que o honrado depu
tndo despertou 1>-ssa idea rdstrictivà; pedi que se 

· rescentasse a sta declara à o tr · 
na .lei de \)romoção do exercito, e é o o ficial que 
fM feito prtsioneiro praticando um daguclles actos 
de bravura é distineçlio que dão dtreito a um 
accos.so extràordinario, possa ser itnmediataniento 
promovido por mereciinen~o, conservando odircito 
do ac~csso por antiguidade, segundo· a primeira 
parte do período. .. · · · · · ·. 
· . O . Sn. ZA.Cii:.&nus : - EstA onlcndido. 

ô Sn. MINISTRO MARINH.t..:-Mas como a clareza 
6. boa, peço que'tambon! soja comprobendàda essa 
disposição. • . . . . .. · · 

O Sn. ZACUARlAS: ...... Está comprehendida. 
O Sn •. 1\ÍlNlSTRo Di. MAniNHA. : ..... Estamos por

. tanto, e sem pro estl\'emos de perfeito accordo sobro 
. oi • • • • .. 

~ue tinha de si para si que' eu defetidia nao só as 
tiases do projecto, mas ató aS suas palavras, os 
pontos c .~ugtilas. e que niio accedoria. de boamen
te a emendas que tendessem a melhoral·o, ou. 
esclarecer algum ponto obscuro. . · . 

1'ornou o illustre deputado a tocar na injustiça da 
dispo~:Jição do projocto relativamente ao. modo de 
contar-se o tempo aos lentes . da academia de 
marinha, ' mostrando SL desigualdade que se dada 
entre estes e os lentes mihtares da me:;mn ucade-
miá oftioines do cxcr~itci. · · 
· Em mna das -yezes que n.a 2• discussão ~e dirigi 
á casa, declarei q\le cons1de.rava essa d1sposiç~o 
con~o um favor Ie1to aos lentes, (t minha opinião 
serm que cllQs nao entrassem no quadro da mari-. 
nha, · mas cmflm, novo na repartição, nuo tendo 
ainda adquirido nella aauelln pratica qua dá 
autoridade · a ·uma opinião; rccoiei ir mdis longe. 
Trata-se de uma iéi de promoções para os officiaes . . .. ' . . 

que na realidade 'só prcstão serviços em terra: 
e pois . por ahi . entendia eu que o p1•ojecto era 
atacavel. ( .Apo•aàos.) Se .. me ·não engano, pol' 
occasião . da organisação do quadl"o em , 184.1 o 
finado marquez âe Paranaguâ; que era autoridade 
na materie., collocou , os lentes da. academia na 
Sa olusse ; o que significa qüe nunca poderiito ter 
llCOBSSOo •. . . . 

· O Sn. SAYio LoBA~o : ~.Mas a su1\ opinião era 
quo se lhes désse uma patento .elovada. · · : · 

O Sn. Mnns-rno D.\ Ml.RINHA.: -E' ta.mbem essa. 

a minha. opinião; dêm-se vantagens ,pecuniarias 
e umn pa~cnte elevada, mns mio constaeromos os 
seus serviços como serviços de mar. · . · 
. o Sli .. SAYA.o LonA.T(> :'--Ma5 .·v. Ex~ ~ão ado~ 

. ptou osse.systema de organisáção, 
• ;__ T- - . 

. da.do neste meu: pensamento, e como instaria eu 
por elle, se já' me ilccusa.vão de injusto e cruel para. 
com os }l)ntes? · 

E trata-se .agom de promoções.· -~ 

. O Sa. MtNISTRO ru. 1\!A.ntNiu. : -... E' verdade ; . o 
que .não inhibo de, na o'rgnnisàçfío da academia de 
marmhn; occuparmo-nos di.sso. · Por ora o que 
pó de-se qom razão dizer ê _quê ~s lentes não cs~ão 
bsm aqumhoados em seus venctmentos; mas seja
mos fmncos; c digamos a verdade, que deve.sempre 
ser _patenteada ao corpo. legi;Slativo; o lente vence 
conJunctantente teillpO de s:1rviço pnm a reforma 
~o~o . official, e vence tempo de ser~ iço pnra a 
JUbilação : sito po.r eonsc uinto dous proveitos. 

ia o~. . . 
Ora, esses indivíduos que vencem antiguidade 

por dous di versos empregos, não podem, ou não 
do vem . ter além desta~ vantagens ns que tôm os 

. . . . a , . e em arca , ou sno cmp -
gados nos. corpos de mo.l"inba, etc. ; não ó po,;sivel~ 
ningucm convence-m() da justi~n de semelhante 
\lisposiçiio. (.Apoiados). . 

<< . ·~ .. como o o _ cta e erra. que cn e a 
a~ademia de ,marinha v~nce tempo para a J?romo
çao, e () officu).l de marmha nas mesmas clrcum
stnnch~sniio vence 'In Respondo ao illustre dcpu~ildo 

. quo nao estou .tratando ân. promoção dos offic1acs 
do e:rorcito, nom da organ~saçiio da academia da · 
marmha; estolt. tratando ·da promoção dos offi
ciaes da · .marinha, e croi·o. que a comparação. aqui 
niio ê muito cabível. O,.a, pelas razões que acAbo 
da dar, vê-so q,to o . rigor dos princípios exigiria 
mais do .que aquillo que se eltige no . projecto, 
o qual det.xa a porta aberta á protnoçil:o dos lentes; 

· · · co ma1s ar 
que aos.offi.ciaes que embarcão .•. 

() Sn. S.\YÃI> LonÁTO: .,....Suppunha que nisto tem· 
so uma atte11 iio · a · r · . . . 

O . Sn. MtNIBTno DA. MARlNHA : - Pordóe-me : 
V. ~x .•. r~zoavol como é~ severo em suas opiniões 
·e . P}'lllCiptod, ha do concordàr om que .lta. úutros 
me1os per onde se mostre a grande considoraoão 
quo devemos ter llelo.s letras, pelo ensino ; · mas . 
quando so trata cfo. direitos aos postos . é miste-r 
serviço, o senlço efftlctivo, servfço da natureza · 
daquolle.s qli·constitu. em a verdadei.i'a proftssii6 
mnritima, to é que em toda a :parte toma-se 
como a vord . eirn base para a!l pr01noções. (Apoia· 

· dos). V; Ex .. não julgar1\ razonvel que um lente 
entre como 2u tenente J>ara a academia da marinha 
o ac~b.e _em CaJ?itiio de · mar e . guerra, ou chefe 
do dtvtsao, ou ue esquadra; sem nunca t11r posto 

·o po a bordo do um navio de guerra: será \\m sabio, 
mas não serã . uin verdadeiro official· .do ma-
rinb~ . . . . · · 

o Sn. SAYÃO LoDA.TO: _ ... Mas não acontece, nem 
·tom acontecido isto que diz. v. Ex. , . · 

. . 
o que acontece quasi ·sempre. 

UM Sn. DEPUTADO:-- Talvez fosse melhor dos~ 
militarislll' a aéndemia de marinhà. 

O Sn MnitsTao DÁ M.ÚmmA:..:.... Observou ainda 
o illustre deputado pela .Bahia quo uma omeltda 
~andada ~~ me.sa a resp.ei.to do art. :lo era inadmis· 
s1vel ou. muhl. Sr, presidente,. esta. emenda foi 
provocada cotn toda a razão pelo · illustre ·deputado . 
que a impugna: · ·$Íiz9ndo-se . n.o ·art. 4o que . das 

, ragras · d2s arts. 1 o e 2°. sórnente ·se pó de prescindir .. 
por acçoes de bra..vura., etc., observou o illustrt 
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. d~pulado quó desta so1;te se poderia fa:?.cr S!lltnr 

. 11m 2o tenente a capitão de _mm· e gucr~·a, pois que 
. a rcg1·a de ser .a · promoçao .suooess1ya, _nclm•se 
inclUidn. no n:t:t.. Jo. Ent verdad{l, sc o art•go fosso 
redigido . pela fórmn ·por . q~e_. csto.va, .poder-se-Jiia 
entender . o que a iUtistr<i . deputado temia: . por 

·. consequcneiil foi conveniente que. se desla.rasse-1.) 
este ponto rara evitar duvidas ; defendo a idóa · 

·do illustre de.Putndo contra o . ataque quo elle. 
mesmo lhe dingc ngorn ; ó conveniente que passe . ... . . . .. ;- . ' 

' alguma cousn fique no regulamento. · 
S9bro o_projecto que cst1i em 3• ~iscussão fotão 

estas as olisennções que o illustrc deputado julgon 
· dever fazer. Muito me lisongcei ouvindo-:-o atlirmnr 
. que não se oppunha ás prineipacs disposições 
do mesmo projecto, porqun.ntn essa~ .. que m~l·c~ 
cerão a impugnação ·d•.> lionro.do membro podem
se considornr j:Omo disposições secundal'ias, cuja 
ntodificaçfío neste · ou nnqucllc sentido não altera. 

· prOfundaménC.c ns bases da lei, .salvo .quanto á 
condição de embàrquo nos cnsos a quo me . rcfel'i 

. ' natU1't\l que u1e tCl'lhi'i'o escapado muitos dos 
argumentos áo h•mrndo dcputndo, nem tenha rcs
v.ondido com a uclla ordel'\1 o l}cxo com· que ; o 

· o unciou . or uc . não tomei 
apOf!t.amcnto,· C mesmó <::_ort-ado O meti d.iscurso p<}r 
contmundos apartes nao me .foi poss1vcl seguir 
sempre as pegadas do honrado deputado ; pcço·lhe 

ort.anto uc niio me estranhe se deixei de tomar 
· .. em considernçuo alguns outrps c 'seus nrgu~ 

mentos. . . 
.Aqui findaria cu !nmbem, Sr. presidelltc, so .estas 

obs~rvaçõ~s fcit•~s pelo honra~o deputado sob.re o 
proJecto nn.o me tl.vessem p&rec•do tmtcs . uma ra·. · 
~ão de a·rdem para entrar em longa disci.lssiio sobru 
diversas nutori~:ações concedidas no governo, do 
que o objecto rcul que tinha em vista tratnr, pois 
que o maior desenvolvimento. quo deu no seu 'dis
curso foi ~on1 _:referoncis. · ao àttontadó e ao perigo 
das autor1saçoes quo no corrente nnno tem tanto 

rovocado as susco tibilidades constitucionacs 
ormitt.a-so a expressão o 1 us ra< o ·epu a o. 
. o art. 10 lho . par .. <: eu em um scutiilo attentutorio . 

· das attribuições do . corpo legisla~vo, em outro 
c ar' . Sobre este onto desenvolveu o 

· . illnstre deputndo . unul. tbcoria muito sii, o quo 
julgo sabida por todos os membros desta .cnsn~ 
Senhores, ou esta disposiciio do projecto que auto
risl\ o governo a expedir. os rcgulnmentos necossn
rios á lloa; oxecuçiio da lei significa mais alguma 
cousa do qu~ os regulamentos qne o poder · uxecu
tivo em virtude da constituição estâ. · autorisndo a 
dar pará a' boa . (JXecu~'.ão das le[s, ou niio ; so si- . 
g~ific,a 'f!1l\is algumacousn, niio e llcsnecessario.: 30 

· nao signtfies~ então e~tou de accor?õ ._o illust1·e 
deP.utado. Mas eu cre1o que esta d1spo'Slçuo contem 
1na1s alguma .:ousa ... . · · · . . ' . . · 

o Sn. ZAcnAIUAS : ""':" Se conté~ e nià. 
o Sn, MI::-mi::n~o nA MAlUNHA;-.; Conter mrus nl- . 

. guma cousa nip é dizer que · n. autorisação seja 
para q~e o governo poss~ nccrescentar disposições 
contrattas ás quo forno votndns pelo corpo legis1a- ·. 
tivo; porôn11 póde ser preciso tal voz completar 
uma ou outra ·disposição que não fosso bem .. . ' 

O Sn• :ZA.cnARIAS : - Logo ó iegislnr. 
O Sn. MINISTRO :DA 1\fAruNHA - Bom : . tiqui . vol

tamos á. questão se. o corpo legislativo pôde ou não 
delegar ao governo o direito. de . fazer um regula
mento que contenhá. matetta de le1, ficando su
jeito á sua upprovnçiio. Se t1s bases principaes da · 
lei jà. estiio approvadas pelo corP-o legislativo, 
q_uo perigo haverá eii1 quo se conceaa ao governo 
a fuculdnde de completai-as, ou supprir algttma 
lacuna que possa apparecer? Eu creio que ne~ 
nhum. 

Mns disso-se q~e isto seria logo dar-se por certo 
que a lei é !~if.a. . seni . cuidado, não snlle cqmpleta 
do corpo le.g1slat~vo. Ora, éu pergunto o que deve . 

· prev.-\lece•·, a supposiçiio· QU a verclade? Não se . 
prctonde emendar a lei, ou revógal~a ; mas pode .· 
escapar umn l~cuna, ·uma outro dispo~içiio menos · 
.. e que tenha care.Gtcr legislativo, c se não 

. fosse esta müorisnção o governo niio poderia atten- · 
deHl no seu i·cgulamento. · · 
~nrn q_ú~ni. absolutnm,cnto nega 

~ndubita.vchrientc o arti~o ·não . deve passar ; mas 
s~ est~ opinião .ainda · nao prevaleceu . no çorpo ·~e- . 
gtslahvo, se a mver~il. .é gue tem prevaleCido con
stantemente, isto é, 9.ue noo ó contra a cónst.ituiçi'io · 
9ue o poder Ic~islnt.vo possa inctl.mbir ao governo 

· uo trntnr do bniXo da fót·ma de regulamento oU: de
creto de umn mat~ria c:tuo .tem caracü:r legislativo, 

· p~l'oce-me ql'C n~o p~apmos ser argutdos por pe .. 
d1rmos uma autor1so.çaô semelhante. . · 

Dcverémos porém, no ultimo anno da legislatura, 
· quando a nossa eleição está inquinada por unia. 

sus cita.. . · · · · · · 

O Sn. SAv:to LonAro:- Qiumdo niio te~os tem
po de tomar umn dalibetaÇão propria. · .· ·. 

·O SR. ~(i:miTrm DA MAtuNiu :. -. . • c ·· acha-se 
.. prox1 na a reunmo c· uma no e · , . a s · 

autorisnçõcs que so parecem com o testamento des
ses ~residentes de pxovincio. quo aô saberem da · 
proxtma chegada do sous successores eílcel'ra·viio- · 
se n s . se g~ u . a · · 
gno.rda. nacional, o. fazerem nomeá.ções do empre-

. gaàos,, etc. ?. Sçnhorcs:. o illustr~ depntndo, tiio_lido 
como c no dtrmto pubheo constitucional, pretende 
reduzir as ultimas sessões da· camlira legislativa a .. 
uma ·mero. formalidade I . · . · · · 

O Sa. SA.YÃo Lo~A.To. : ~Nem tanto, .nem .tiio 
~uw. . . . . 

q Su. MINisTno pA MAIUNHA:...,.. Entendo que o 
ulttmo · aun? do..legtslnturn ó um anno mort.o p11r~ 
o poder le •slatlvo I Eu tenho opinião contraria, 

· ~ .· · "' .-aasembléa 
·. gor~l · era fcitá. no terceiro anuo dalogis~aturo.~ c .. 
quo no quarto anno se conhecia quacs os de_puta
dos que tinl>iio do continu11r com o tnandaáo do 

. . . . . , ' 

podia~se dizer quo n camara. achavfl·8o oníraquc
cidn, porflUf:\ jã snbiu-sc quo o povo oito .havia rc
noyo.do o sou mandado a . alguns deputados. Parn 
ovltar semolhtlllto arguiçllo, e outros lnconvonion
t.os, . ·o corpo 'legislativo , dollberou que a cnni11ra . 
dos doputnaos fosse cloltn ·.no ultimo anno da lc-

. gislntura : do mnnoirn. quo os roprosontantos do. 
01\ÇÜO ÍliSSOln córtsldoraáos· atô O . Ultimo ·tnometito 
da legisl!lturn c01no investidos do mnndâto . do 

· povo, gozo.ndo do sua. eonfi11nc;a o por oonseguinte 
co~ forçn moral p~k·a legislar, como so. a cnmt~.riL 
esuvesse no sou pr1meiro anno do sessão. 

Acbnr-vos-hei, porém, desmorallsntli>s pela nova 
le~ de eléições? E porque . senhores? Acaso . uma 
101 nova de eleições q11er dizer que os represe11'taU· · 
tes da ·rtaçik eleitos por utna outra lei sejão filhos 
da. fraude, da violencia e d.a inunorn.lida.de? Se 
assim . fosse de certo que esta camara. não teria 
votado pela nova. lei. (Apoiados.~ OOnseguinteinente 

· 1 · · . ido d sua for a ou 
da sua moralidade; pelo contrario ganhou com o 
voto que deu, porque muitos Srs. · deputacios talvez 
se convencessem do quo semelhante · lei ora para. 
elles como quo um suieidio político, e comtudo vo~ 
ta!ãl> ,·por olla.:, . t.O.nto o int.eresse :publi~o predo
mlnoU sobre. o 1nteresse part1eular. (Apo1ados}. 
· .• se Pll;SSa~se ·a . ide a de 9ue a. reforma de uma. 
le1 equ1vaha &. condenmaçao .do~ netos della re:. 
sultante, Sr. presidentE! ; uaturahnento ns reformas, · 
o progresso. so não fossem impossiveis, pelos me· 
nos s'eritio muito difficultosos. · . · · 

O Sn. FrusÀ.: ..;.. Apoiado. 
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o sn. Mtmsrnó nA 1\'fA.ni~HÁ; ..:.. Pot·tanto, se- to11l'H\ dos artigos de guerra é n principal pêdta 
nhor\)s, esse · a.pp<lllo quo· o . . iltustrc ·deputado faz de cscundalo do illustre deputndó ·contra as au-

. ás paixões dá cnmara provocando-a n que negue tcrisãções~ ;Mas ·pnra que, ::)r, presi<tento, ~ptrar 
. 0 seu "oto a estas e outras . auti>risações p6de ser. e~ uma dtseussão que. estó. finda? N'11o ereto que 

· um helio recurso deorritoria, mas não .é a expressão o Illttstre deputn.do tenha. este fim,- porém a tn-
da verdade. · sistencia. · com que elle sem pro estií · a nffirmar 

Percebeu muito em o t us ro epu a o, e . . . . o eóm esta Rl~torisat}ão p<}de·sG i~pôr a. pena 
era possível que deixasse de perceber, penetrante .. de morte no offic.Ial de marmha, o appello que fez 
como é, que o seu .argumento peceava o.inda por para ·. meus sentimentos, plWa que n ctnsso da 
um lado fraco, e era uo Qs · atttorisações conce- . armada · niio sotrra com n 1ei dllS promoÇões, con-

. dida~ ao go~rno nao nnpor va . . · · · · · · · · sição em que o 1Unstre 
qu~ u c::unara ~ze~se do direito que selllpr~ l~e . deputado não quereria estar com~ ministro. Esses 
ass1sto , do restrmgtr ou de cas~ar essas auton- raceios do illustre deputado são <;himerieos; não 
sações • . So nada se pude~se. ~~Je fazer porque 11 . tema ver o govoruo mandar impór a pena de 
camara futura póde ser de opmtao contrar1a, quem ltiorte a offietal algum em conscqucncis: do re- · 
pódo inhibir a essa camartl do cassar taes au- gulamento para que o autorisa a camara ... 
toriáações?... . ' . . . ' . . .· '• . o · su~ .SAYÃO LOBATo:~J!:· JlOSsivel que 'o go-

. ·O ·sa. SAvio LonATO: ~E. a snncção do execu- . · · verno nem use da autonsnçao. . · · .. · 
tivo:? . . . . 0 SR. 'MINISTRO DA 1\-L\nno~IIA :-Não; déclaro que 

o s ·a. MINISTRO D.A. MAruNIIA: -0 execntivo niio pretendo Usar da nutorisaçito com l\ rcstrícçiio . 
sancciona... . ·. · . . · · quo ser.á sujeito ao cor~~) legislativo nn proxima 

O Sn. SkYÃo LoBA. TO:- (ns a cnmara o:; -o .. u nunca scru. executado sem quo o 
. ptttados por si só . faz .. as leis? r cor12,o lcgliil:ltrvo se re!lnn e ... 10 e a sua np~ro

vaçao, e accresccntarel qus tao certo estava disto 
O Sn. MlNISTno nA MAntNUA:- Niio, mas o ar~ que niio fiz questão· de supprimir-sc a parte em 

~umento foi apres · a. o is õn-sc UI) o 1·c u\nmcnto · odcrá ser posto 
· 0:3 · Srs. deputados. Se se · ~iz : a .camara n.iio logo em execução; ra, quQm prorc o com · es a 
dl)vo votar .})Qt estar no u\tuno anuo ~o. lc~1s- · frttüqueza., com e~ta l~nldndc, .. não so julgu. me-
laturá, eu digo-a out~a Mmara . que y1or po~e rcccdor dns rtllusocs .de que fot alvo. .· · 

·· · • x oubvo od1!l. · uanto . ns · .outrus disposições da lei, Sr. pro-
não s&ncciçnar, e eu responJi CJ.UO o executivo sidente, iio convcnctr o os ' u . · . · 
não intervem na snttcção das lets. . · . .· este projecto ha de trazer ao bom s~rviço da . 
o . Sn. s.~~. 'íi. c LoBA. TO : ,_Foi um equivoco. am\adli, que nffo re~eio, se . ella.s · appareçertlm, 

as odioaidadéii qtte dnhi mo possiio provir,. por-
1) Sn. MINISTRO DA MA.nr~ÚA.:- E' ·verdade. A que ant\lS quor~ um l:,om conceit•> futuro do que 

oarrio.rH futura ·póde . portanto cassar essas auto• · uma populnridade · vii ou transitaria. (Apoiádos; 
. risaç&es; se a c~mara tUba de uma c\eiçi\o mnis muito bem.) · . · . ·. · . ..· · . 
pura, na. opinião do illustre deputado, ni\o. c&ssar . Cetl1mdo dn pnlavrn. o Sr: · ministro dos nego-
ns autoriso.çtos, o consentir na sua continuação, 'cios estrangeiros; fica n .discussii() do projccto cn-
mo.:~tra quo está. .do accordo com o governo, e carrada, não so votando por ni\o haver çasn. 
não quA ~ levada pela tlu~oria dos factos eon~ 0 Sn • . P1.u;stDE.'\"TE · nomêa 0 Sr. deputado s.eA~a · 
ummados. · · · · · fnl da commis· 
Ntio soi se · o illustre deputado. ro ono-se a mun 

.. quando disse .·n\\\) eu b.e. m ~b\a. ·que havia uma .... siio do marinha-o Buerra; 
~ Levanta-se . a scssao. escola. dos scctarios dos fnctós . consti.nunados, os 

v z raticados a re ui n oü a in-

fn.zor codtgos e leis regulnmónlnres? ou essn lH'O
g\\iça não . ó~isto no corpo legi~lativo, e por co~
sequencia póde elle iomar conhecimento o rovo-· 
gnr os decretos que não os~h·orom de nccord~ 
com as vistas da autodsação dada, ou existe com 
offeito a indolencia quo o .illnstre deputado allega, 
e eu nego, e então . a opposição <;\\lo se faz ás 
autorjsações .uão · póde ser muito sohdamente sus• 
tentada. · , · 
· Finalmente, de tudo o quo disso o illustre dopu• · 
tado; quor nu discuss!io das .for.;as· do ten;o., quo r 

· agora, de"o con~luir que .n autorlsnçilo pat·a re· 

Scss,\o ci•i ~O deJunbo 
' ' 

PIÜ:SJ OSNCL\. Do Slt. VlSCOND~. IJE. DA&l'E~ OY . 

Su:\mAruo.- E:r1pedicnte.- p,•ojectos o ittdicaçües~ 
Discurso ·do Sr. lJrcmdélo.- Ordom do dla.
Pt·omoções . dos ofllCiaos da cu·mada. Adopç<lo • . 
-A..uditi:J.rcs·M. gwwt~. Obscrvaçi1es dór~~·s. LtJi
tt1o du · Gun1ftí. Pm·cu·a da Silv«. nmustt•o d« 
justiça. Figt~eira de .Mello e Fius~.-Ponst!o. 
Obsm·vaç'i5es dos S1·s. 1J1·andllo o D•as de Qar
valho.-As sociédade$ em commanclita.' 1Jiscu1·~ 
sos J'i.os S1·~-. Paula .Santos e 'llándei,·a de Mello. 
E?~cc>•J•amento. · .<.~- . · · 
A' hora do cost\\me, feita ·a c}u\inadn, achfio-s~ 

Rl'Ostmtes · os Srs . . visconde de Buependy, Paula 
L,aiHlido1 Gouvên, Mondes dil.. Costa, Carneiro de 
Campos, · Silva Guima.rt1es, ~néhc.co Jot·dão, Lis-

. • • . '1 .. • • ,\. • . 

·. ' . ' . . - ' beiro de Andrada, Leitão da Cunha, Horta, Pinto 
de Campos, . Marcellino de Bi'itu, Costa Ferreira, 
Octo.via.no, Tl·u.vnssos, cone~o Lenl, · Barbosa da 
Cunha, barUO . de l\fnroim, Gôes SiQ.ueir.il, 'rnques, 
'fhoophilo, . Antoni~ On.ndi~q, . Vio!ra c!_e Matto~, 
Macouo, ·Souza Leao; Apl'lgto Gu1mnraes, e L1-. 
v1·amento. · · . . · . . 
Oom~urecendo . depois . ela chnmndo. os Srs. Cu

nha F1gueiredo, B.iboh'o da Luz, ba.ri'io do Gu1·upy, 
l>ereir!l ,Torgé, Mello Franco, ~>edroira., Biquaira 
Queiroz, Pnuh1. . l~'onseca, Candtdo :Borges, Angelo · 
l.~o.mos~ Paranagut\, Poroira da· Silva, dostíl Ma-. 
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de 16 do cón:cntc, pnrticipan·lo . que 
pedal consente na resolução que permitto á ir
mnmlado do S.antissimo ::>acramcnl-l da. frcgttczia 

Cmulclaria dis ôt' dr. casa da rua da ,\lfun-

· cs utos que re~tao em · <> , a ercu nno n• 
tonio do. Fonscca, ..,..,Inttlirada. .. . ... . 
·. Idem do Sr. deputado Josó Pcrrcira Souto, par~ 
tici ando que por incómmodo l'etirn-se para a. s~a 
. pNvmcm.- a com urge nem u comnnssno e 
constituitiio. · 

Lê-se e approva•sd o parecer dn commissiio do 
· fazQndn, julgando convcmie.nte peuir informnt;~es 
ao governo t\cerca da. pcttçno do D.r. Joaqtulll 
Fructuoso Foreira Guimarães, provodor da Sa.nta 
· Oa.s11. da. MisQricordio. da cidade do Belém, 1::upitnl 
do Pará. 

O Sn. WtL~ENS DE MATTos ·llll~icipa. nchar-so 
incomt:nodado. 

PROJECTOS E: lNDICA.ÇÕio:s 

:r .. õ-se, é julgado objeclo de dolibern.,;ão e vai 
-a imprimir pata entrar na otdcm dos trabalhos 
o seguinte project.o : · 

cc A nssem.blôH. geral legislativa decreta : 
« Art. l.o O go~·crno é autorisado: 

( 

annos· com a itriportnçiio do colouos o sclt 
belccimento; e com auxilio n imrnigrnciio. 

« 2,o Po.t·u. continuar as obrns do ct\es dn ttl· 
· fandegn., prolongando-o .ntó . nos nrscnacs do ma
. rinha o gherra, · e fo.zellllO eonsLruir ns · dócns 
. constantes das plnnto.s do ongenhoiro Neats. 

« 8,0 Para fazer construir no porto do Rio do 
Janeiro mn dique paro.uso dos navios de {;llerrn. 

« Art. 2.o Paro. occori'sr a estas dcspezas, na 
~alta do sobl'ns do receita., fica o governo .auto
risado _n. o~upreg~~;r dentt·o ou fóra âo ,imperio as 
oporaçoos de crc(hto quo fórcm neccsstmns. 

. <! .Paço lln cnmara dos devutados, etn 20 de 
Junlw de i8G6. --J. AI. Perewa do. Silva.-Càn
dido no,·oes.-D. T. de .Macedo,..;_Fausto A. dê 
Agu_im·.-:-F• Octaviano. 11 

' ' , 
' que vnssíuiio os negociantes alli ' estabeleci os, ' 

relatzvnmcnto . ao~ protestos que duvião fazer· de 
suas letras . ''oncldas, para que contra .ellas . se 
níio · déss.c n prcscripção estabelecida pelo codigo 
commerctul. . . . . . .. . 

· . Chegou mos mo . no meu conhecimento de que 
l10u.vern. um C••ncurso tal na casa .do escrivão que 
dcv2a fazer aquell~s protestos, e que n. accamu
lll"no de l~trns. por pa.r.li.r fôrá tiio grande, que 
os.so. · funcetO_narlo se Vl.rn embaraçado, e só pu
dera, cor:chur· semelhante trabalho muito tempo 

sct·ipçiio dos titulos quo .foriio ter lló seu poiler . 
. E' .nrovu.vcl que outro tanto tenha acontecido na.<> 
deniais praças dó ímpcl'io; c se pot· um lado isto ri . . 

grnndc extensão ·· o valor no · Braii , po1· outro 
couvenccu-mc de que .convém mais larg.tmenw 
protegei~(), trn.ncantlo a porta ao abuso c á má 
fé u m 't · · t. 

Na situação em que o art. 456. do codiso do 
c<;~ll}morcio collocárn. :o questão da prcGcrip'çao das 
d•v1das fundadas emletrn.s, so ni'ío fóra o aviso 
do 5 . uo D.!zeinbro . do anno passado, muit.a.s for
tunas ficariiio · nbnladus, e asnim mesmo nego· 
ciautcs houverão . o n~tê .· ~essoa.s estranhas . no 
conlm'.lrclo que . perdêrno uao pequenas quantias, 

.· po~·que dentro dos cinco . am1os mnrcfvlos pelo co-
digo não poderão . arrecadar 1\S suas dividas, c 

_ talvez por insupera.veis difficuldudcs · deixarão de 
fazer c1tar os dovedores, e . de j?reparnr os rós· 
· cctivus · rolcstos. Com isto mutLo lucl' ã · 

, ao pns:>o quo o credito o o bom direito pro· 
fundatnonto. soffrêrã,o. Ç>ra, nto. J?Rreco quo .ó do 
devur elo corpo ~~g1slabvo cor1'1g1r. qunnt.o antes 
csto rande uoretto do nosso codt o coimnorcinl 
e por Ct)l' o o nr soa opt1u' o proJueto que tl)nho 
a honra do otl'orocor, polo qunl .ó ntnpllado o 
tempo JH\rn n prcscripção dns acçõos tesulto.nto~ 
de . letra~. · . 

Meus senl10ras ontondo quo esta matoria . lios 
deve merccel' toJo o culúndo, não ·só porque so 
rofm•o '' maior somma das tronsaçõos quo .síio 
feltas ilo pu.iz, o . nos enbodncs quo ox.istcm em 
r.irculilçiio, tiuts tmnbom porquo considero inlquo 
e l'opugunnto quo .. se ftlvoreça a dcvodores Ntar• 
d_!\tárlos, o qu(l tôm c~nsc~cneia., de suas Obriga· 
çuo~. sómonto porquo. t1vorno mo1os de atravessar 
o espaço do cinco anuas som lhes darem o devido · 
cumpt'imentó, éomo o exigem a lisura o botl fá 
que dey!Jm rcinnr na vida commercial. · 

Todos nós sabemos que o paiz á. extenso; quo 
em grartdo pt\tto .riiio está haoitado; . que as com· 
muni ilações. se· hoje . offerecem alguma Ca.cilidade 
pelo litoral, iudubitaveh:nento são difficilimas no 
interior; c U. vista disto, como s!:l otlerá. jus-

. 1 tear a ,prescr•pçao o ~mco annos es 11 e ec1 a. 
pelo · codtgo para ns acçoes commerciaes prove
nientes de letras? Repito ~ue ella só poderó. 
s~r~ir pu.ro. proteger a máfo1 e prejudicar o bom 
i1re1to. . . . . 

Dir-se·me-ha, porém, que . oa codigos da Eu
ropa esta belecem aquollc prazo, e nlguns o de 
4 annos) pal·a. n proscl'ipçã:o das letras do com-

. mercio. E exacto : mas tambem é forçoso con
fcssnr gu.e u.uo, nos achamos · nas ch·cumstanóias. 
dos pntzos europêos. A França., por exemplo, 
J_?óde ser perco1'r1da de um a outro extl'emo. em. 

. ü ou 8 .dias; o que faz c~m quo o . negociante da • 
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prn.c;a de Lyon · ou de Marselha com facilidade · 
possa n\andar o seu cnixeiro a este ou. áquelle 
ponto, ainda o mais distante, cobrar uma dh•idn 
e demnnda1· o devedor; entretanto .qtw o mesmo· · 
não acontece entre nós,. e sirva~ :nos de exemp~o 
o que se · passa .no Rio de Janeiro, quo é a nossa 
rimeira rn a. Quem ha alu ue i nore os em-

. nrl),ços (}lle. encontra~ o. commerCJO · esta ~ot·te 
na cobrança de suas d1V1dn.s no centro de Mmns, 
e nas provindas de Matto-Grosso e Góy~z? .Quem 
ba. que nüo saiba ue muitas vezes se perdem 
avu a as qunn tas pe as 1 cu !U cs qüe vppa-
rccem para cobrnl-as? . · 

No meu entender, senhores, dpmos um salto 
mortal quando em nosso codigo cs~a~elecêmos tão 
pequeno Jlf~o para cobrança das dt-yldas de l~tras; 
a prescrtP.çao que es(a,·a nos hnb1~os do pn1z era . 
a ordina.na de 30 nnnos, estabelcmda para todas 
ns nc~ões pcssoncs pela Ord. do li\'. 4°, tit. 79; 
cont.ta ell~ niio tinha havido reclamação ; porêm 

. como creou-se urna l1ovn lcgisliü;ilo ·para o com
mercio, era justo qnc aquellc }Jrazo fosse restrin
gindo, mas em tormos habeis; e não tC?mn1_1do-se, 

. . ' ' ., ·. 1 .·. . 

pcns(), oxth·pnrt\ lnuitos abusos, o ng\ull'llo ndis- · 
cns:~ito para mnis lnrgn.mento mostrar todo.s ns 
''nutngons t \lo deUc hi\o de resultilr, n.1io s.õ aos 

I 

L6·so, o julgndo objllcto . de dolibomçuo o vai a 
hnprimlr pu~n . ontro.r un. ordem dos trabnlho$, o 
segttlnW pt'oloct.o: 

« A 11ssemblún gorai lcgislath•a decreta: 
« Art. L 0 O prnzo mnrcndo parn prcscl'ipçiio 

das lléÇÕGs . commercinos t·csultimtes do letra:; fico. 
olovnc:lo a 10 mmos, os <lttat!s scr:1o contados dn 
dnin do pt·otesto, e tll\ fnltn. do,;to dn do \'onci· 
monto ·das mesmas ·lctrnl:l nos tormos do n.rt. 31:ll 
do codigo commercial. · 

« Art. 2.n :Fica rovogndo o. art. 44.$ do citado 
COdigo, O lllBÍS diSpOSÍ~\ÕOS em . coiltrario. . 

<<Paço da ca.nu~tn dos d~ptttudos, 20 do J\mho 
do 185!3.- F. c. lJI·amldo~ » 

Achando-se na nnto·snla o Sr. Dr. :Fjdouclo 
N,cpqmuceno. Ptntes, deputado SUP,plento P.ela pro
Vlll!Jln do . Rlil-Gi'ande do Sul, ó wt.~oduz1do com 
l\S !orn1nhdo.des . do cstylo, presta Juramento, e 

PlUMEinA PARTE DA OHOEM DO DIA . \ 

l 'ROMOÇÕES lJOS bFFlCL\.ES . lJA ARl\f.AlJA" 

Procede.-se á vot{\çiio dn.s emendo.~ . offo1·ocidas 
ao projocto n. 21 tlesto nnno regulando o n.ccosso 
nos postos.·. dos officiaos da -.nrmadn, cuja di seus· 
sito Ilcou encerrada na sossuo anteéedonte. 
· Süo npprovadas, e o projecto ndoptndo ô re

mottido n commissão de rcdaeçiio. · 
TOltO 2. 

AUDITORE~ DE . GUERRA 

Continuaçfio da primeira discnssiio do projecto 
n. 128 declarando nuo os lugnres elo auditores 
un gumTa no Rio-Grande . do Sul suo d~:! juizes 
do direito, coujunctmnentc . com ·O parecer c voto 
em se arado n. 18. deste anno. · · · 

O Sn. PimSil>I,N'l'E (depois ele uma pat,sa) :~ 
. Não · harcnc:lu quem peça n palavra vou põr a . 
votos. · · 

O Sn.. 

u a peço. 
pâlnvra. 

o Sr. L~~itào da Cunho. :"-Sr. presidente, 
eu me limitaria à votar symbolicamentc sóbre o pn
rccct• em discussiTo, so outros, tomando a palnvru, 
houvessem dito alguma cousn n este respeito; 
como porém eu \'ia que o parecer ia ser votado 
sitendosnmcntc, nnhõ1ei-mc n pcdil· n pal:W1'n, 
atim de pl;ovocrtr 1~ discussão sobro um negocio 
que me pnrccc de ·bastante trnnsccn1icncin. 
. Ao :.lrccer em tliscnst'iio acom auhn um voto 

em scpnrnt.o o um os 1 us.rcs mcm ros dns . 
éornmissõcs, o qual npresuntou artigos substitu
th:os lÍIIttcllcs que foriio clnboi·ndos pclns duns 
c:•lmnissões r<.'unidns • 

• s cotfltmss(•cs ora.o lll\(ll\lt1U~s nn opmmo o só 
dcclnrnr de juizes do direito oslugcll't~s de nuditotcS 
da gente de guerrn na provincia do Rio Grande do 
Sul; divcrgio, porém, um dos seus illustrcs mom-

os qunn o o ·o }U o. 1 ·1 . ( &s. commJS ocs 
quer conceder ao nctunl scrvcrttuario àe se lhe con
tnr 13 annos de scn·ic;os que tem prestado como 
auditor da gcnk tle guc1·ra do.quclla JWO'Vincin pni·o. 
sua antigu.idndc no lugar do jU}z. ~c âirdto. . . 

Sr. prcsalcnto, nesta pn.rtc dlVll'JO cu tnmbenrdo 
pnrceer dns commissõcs . . · · · · . · 

Niío. duvillurci dm· o meu volo pn~n que se. esta
beleça que os lugares do nudit\ll'és dn gente do 
guerra na prot:'1t'Ín llo Rio Graudo do Sul scjiio 
.coltsidcmdoR comu siid os desta côrtc, lugares de 
juizes do dii·eito; mas isso · sõ como doutrina; 
q -nn , p ·c • -s . 1 o con
tnr no nclunl !lcrvcntuurio l::J nnnos de serviço 
COlllO juiz dO uitc~ito, q no ~\0 CU !liiOJlOSSO ~OU• 
c!lrdnr, porque uno \'CJO l'nzo~s _de Jush«:n quo JUS-. 

I)iz-se, Sr. prl!sitlonte, quo este favor concmlido 
pólo proji!cto em quostiio dovo ser cousic:lcmtlo 

. como uma lntel'l)l'etn~uo de c:locn,to de . 30 do No
votubro de ll>il,. qu11 ttutorisott o ministcrio dtL 
gu\lnn a crotn· cs~:~t:s lugn\'es de nuüitorl's th\. geulo. 
do gtwrrtt nnproviucin do Hio Grande do S1~l; niio 
wjo, porêm, quo so. possa sustcnttu· l'HZonvelmonto 
somoU1n~1to ophtili.o. . · . · 

O decreto do l)O tle No\'omht·o do 1841, nttc11dcndo 
à~ circumst:mcins O:i.Copclonn~s om que !>o nchnvs 
nqUOll!l pt\IVlllt;in, 0 1\ qUo lln_o t'TR possh:ol qUO OS 
m~litoro;S .do guer:a .ntó çnko os~nb~lo~td?s, ~~ue 
el'no os JUizes llo du·etto; hveasem JUrtsthcçao alem 
da eonHu'cn quo lhes ora tnat'cac:la nnquclln pt•ovin· ·. 
cil,l, apourts ttutot•ison o govetno. p(u'il. nomonr t~n
tos uu<lilot·es de guo1'l'a quantos fosscmnecossarws 
pntn. satisf~tier~m . as ttecessidmte~ do exel'cito 1\lli 
mn operaçoes.. . 

Já \'e, pois, a can'l!lr~ qu.e · a ?~~nçiio que teve 
urn 1 q. ·O 

foi tuna crençuo put·nmonto e commissi'ío1 tant.o 
asshu ~uo as nmpe,açõe~ tivorfio lugar.J?or n~eio do 
portnnns do 1mmsteno d~ guerra .• ( Ap~tados.) 
Como, porttlrtto, se quc1· mterpretar hoJe esse 
dcéreto de ~nanoira n considemr-so n crençilo dos 
lugnres quQ olle nutorisoucomo se fossem do juizes 
do direito? Nito ó possivcl soul1oros, quo alguem 
supponha quo o corpo lcg\slntivo quizésse autori
snr a nomeação . do juizes de direito pelo ministe• 
rio . di~ gnort·a. ministcri~ dift'~rente àaquello por 
onde scill.elhante nomen.çao dovul ter lugn.r, qnc era 

. 29 
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tambcm, fül.ano e fulano, ·como scrventuarios que 
tem sido de . . semelhantes . lugares, são juizos dé 
direito, me parece que exorbitamos de nosSàS attri
buições, invadindo ns. do poder e-xecutivo, a quem 
compete exclusivamente fazet· semelhantes nomea~ 
ções, o só quando os pretendentes reunuo as ha· 

1 1 nçocs oxtgt . as por e1. . . 
E dal'inmo3 o caracter de retroactivida.de, fe

rindo, além di,.;so; gravemente, direitos de terceiros, 
n qnnlquet• disposição que . mnndnssc levar . em 
con a ao tvc · · 
jui~ de direito o tempo .quo tivesse servido do 

. nmlitcr de guerra simplesmente, c é isto o quo 
illféli?.mcntc quer o parecer das commissões. . 

c ' . " . . 
nicip.ncs por cspaco . de R, 10 o 1~ llllllos. (<IIlc os 
lln), nunca se <"Ont.ào quando l'sscs mngtst rados 
siio nouiendos juizes de dil'cito pnra untignidade 
uc:;tc 1 ugnr? So lln rnzfiü · pnrn nqucllü, tnmbem 
UC\'c h n,·ct· t>nra estes. (Alwíados .) 

o Sn. TAQllJ-:s du Unt npnrto qno nno podemos 
ouvir. · · · · 

O Sn. LEITÃo . I•A Cu:emA :-E qunndo Sl' quer 
(nzet' . isto, sl'nhorcs? Quando hl\ tem deixado uo 
contm· sm•vi~o:ot rcncs que t~lil prcstnclo ulguns 

.. ju'· , . . . . ' . . . 
n•ntc.S!H\ do unm . ecrtidiio em tempo.J ( ... l.l)tlilltlos .. ) · 

Nós temos . nesta cnsn um juiz .do .llil'<'ito quo 
tom a unnos do exercício. dc:;to cmprcgo1 c entre• 
tanto o~;h\ ·JU\ cln. · · · · · · ·· , ·omo 
tendo npcnns h·os mczcs d? !>ervi~o; por .t~r dci
Xlldo de rctunttt•r umn cerhuno du cxm·etcto em 
tl'mpo I (AJIOÚltios.) Fôrn. d(!.,;to hn. múito~ out~·os. 

Eu desejava, Sr. prcsidcntê, que o nobre mi
. nistro <la justiça nos dissesse alguma cousn ácerca. 
dn mntenn do. que tratamos, é utníl matéria que 
toca muito do perto · n S. Ex., por nffoctar n re-
partição qnc S .. Ex.. tiió. uighnmen. te dirige . . 
· ~c ::5. Ex. se di,Ynu.r diZer-nos . nl15uma cousa a 
respeito, cu .lhe ficarei mliito. olmgndo . 
. . Por ~i'n limito-.me votar con l!:_a o Jnrcccr em 

oes · a ·voto sm 

.isto. ·c • . c.onsiderados . lttglircs . d~ juizes :do dh·eito; 
o nobro deputado poróm niio quer quo · !lO conto 
nos scr\'entunl'ios do Rio Grnn<lo do Sul o tempo 

. ' , ·· ' · do nrn o. sua. nn· 
tiguidndo nn classe dos Juizes do diretto. E . a 
unictt óbjccçiio quo ottvi ao nobre deputado, mns 
olln sô pódo . ter cr\bhnento nn 2n discussão. · 

Qnnndo, J?Ois, so pretende q11~ éS_t_!ls cxtgenct~s, . 
l.cvmli\S liiUttns \ 'C7.l'S a l'XCCS:>ú, SCJUO. llCCCSSt\rUlS 
Jlnrn n•gulnri~nr n cttl'tl'h·n dn 1llagist.ruhtrn1 ú quo 
Si;' <Jlll'l' hn-nr Cn\ conta. COIIlO SCl'\' i\:ó do Jll iz do 
du•<Jtto ta nnnos diJ S<ll'\'ll;.os prostndos l>clo ndtml 
ROl'\'Ülltlltlrio lia nudilori:t un gmÜI) du gncrl'l\ na 

· · · O Sn; .LmTXo l>A CuNiiA :-Eu cntcndo·que não 
hrí. utilidndo itcssa disposição. · · · · · · 

pt•odncia do Hiu Gi·anuo do Sul t . . · . · 
. Depois, consht·mc 'lUC no telllí)O da ~ttel'i'n que 
tivemos cou\ o Estudo Oricutnl, nm UiiS liOSsos 
illus~t·c~ collcgtt,S foi noln<'ndo p~•ht prt~sidt.\nci!l dn. 
pro\·t ncm do llto Gmndo do ~al pnl'n sernr o 
Ingm· llo nuditor.,. · . 

O SH. St,;fnA :-bo nutlitor mljunto. 
O Sn; L~:nÃo b.\ Cq:-:HA.- . .• de aullilor ai1jnnto 

na cnmpnuhil. Se os scr\'i~~os pt'ostndos ptW qunl~ 
• · • · · · "' nte de tttorrü nt\ wo\·in· 

cin d(\ Hio Gtando do Sut tem o ulcm.wo qttü ltc 
quct• · dur o pm·ücet' om discussão, alctmCl' tatua.
ubo quo ·levou ns çommissõos ~t np1•esentnrom 
ú tlosst\ considomção esto projecto ; pctguuto, os 
sorri~os )HCstndos por essu nuditot· adjunto niio 

· vnlnn1 nniln? . · . . 
··Em conctusiio,. sonho reg, o .quo . ontundo ó <Jüo 

omq mmto so qutzor ostnbclocor como doutrum 
(quo pu1' isso só d,ovc r<!gor dnqnt om d.lnntu) tJUO 
os lugares do ntHhtor do guO.I'l'l\ uo niO Gt•undo 
s ojiib collsidci'í\dos · t·otTIO os · du!ltn ctklo do jui2l 

· do dirolto, vamos bom, porque uhl ohcgilo uo
1
ssns ·j 

attrii.Juiçõos; tiH\s lógo . quo, nlónt disso, so tl ssor 

O ~H. PKRF:mA nA SíLYA :-St) o nobre deputado 
acredita que ô ju;;tR. a Ú'todidn do oqúipami' os 
lugares do nuditot·in do. guorr17: do nio. Çtrande 
do !:>ul nos da cót"to, o do cons1dornl-o;; JUizes de . 
diruito c•>mo são os tlo Wo clv Janeiro, mo parece 
qttc uiio impngM ello n tttilitln.do do pt·ojcctona 

. suo dout.l'iua \jeral 1 t)Ol'<}\tO ó isto mostno o que 
ello ostnboloco, c porlnnto o rosu.ltado do soü 
discurso s1noin qno se nppro,·nsso on1 ta. discus-
são. . . . . 

Qtuuúto · so tmtar dt'l. scgnndn discussii.o; t.nnnr
s à·hn. tHL dcvitlu conto. ns observações quo o nobre 
t.lopntnrl.:> ·foz n res~ito do so contur ou niio•nos 
· \ · ' · \. auditorin uo um·rn no llio. 
Gt·nnd'l do Sul o tempo do sorvi~Jo quo t\ 1 pns-' 
síü•ilo. · . · · . 

Pm:..:omqunnto _nada . ~1nis ·digo, u,gunt do ~ssa 
occasmo para entno mamfcstur as. razoes qtte ttve
l'i'iO as. connnis~õós i'O\tnidas pu.t'l\ dnt·om ? pt\recor 

. do <1uo nos. occuptllnos . . E so dns proprms pa~~
'Vt'ns do nohl'o doputndo . ou concluo quo a utlh~ 
dndo om SOl'nl un mntorln. do projocto ó . ~naniCos to. 
uppi•ovomol-o . om .1• discussüo, o na sogundn tra-
taremos do molhoral·o~ · · · 

o sr~ Nn.buoo · (mini.~tl'O dn Ju,vti{~a) ,·
Sr. prosldcnto, · parooo-mo bom cnbldM o proce-
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dentes as . razões ponderadas pelo nobre deputado . 

· pela província dõ Pará. . · . ·· . · . . ·. 
.Em. Yc_rdnde ~tio posso udoptrir . o pfil'ccet das 

comm1ssoes, o sun o voto em seput·ado : mas tnm
bcm entende que ns razõe~ >roduzidas pelo nobre 
dcputau · . . . · · -
na. 2a dis~ttssãó. Já tetnos tun voto em ·separado 
que satisfaz os desejos do nobre depuLndo o as 
necessidades do :;crviço sem prcfel'ir os oU:tr<js . . . ·~ ~ . ,_ . . ' - . -

. conv.eniento algum em que pu.ssc. o projecto . á 
za discussi;l.o, na . qual po.deremos preferir o voto 

. em separado. .. . · . .. · . 

• . · o Sr. l:•'l~uolrn. do l'íono:-sr. presidente, 
achalldo-se dou:; projcetos em diséttss~o, um apre
sentado pelas commissõcs reunidas o outro por 
um do~ seu~ mcn~bros 1 .Parece-me que deveria 
hll\'01' uma thscnssao prchmumr sobre qual ues;;e;; 
projcctos · dc,·criu ser ptefcl'ido puni . a discus$:io1 
p~r ser · ~ss~ o cstylo da cnsn, e assim o deter· 
mmill' o regmtotlto, se mo nilo engnno. Ora1 .sendo 

~im; julgo bem .eáhidas as r e ,.- · 
sentadas pelo nobre deputado pela .prov.incia do 
Pa~·l'l, quaüüo opit1a· que seja préfctillo o pnljccto 
apresentado pelo nobre dcpuindo o Sr. ::lnt'aivu . . . . .. - . , 

Passando agora . a tratar da q~tc;túo de con
vcnicucin dos projcctos, cu julgo t1ue no pro)edo 
das. commis~ões . falta .a · convcnicncia dcHcJadn. 

"' .- . . . 

de ~ucrra especincs na provinci(l do 'iuo Gmndc · 
do ~l;ll cont o fim de acompnnhnrcm . o nosso 
.exerCito em todas ns suas . opcraçües · nuquclln 
provincin, c de haver . assim um juiz hahilitauo 
em direito <tuu funccionnsse no& · cousclh,J;; do 
guorrn qüc so houvessem de fazer, pois que os 
JUizes de direito dacnpilnl du provincin, ou mesmo 

. dtis comarcas, sendo ostncionnrlos, niio poc.liiio 
1ieixar o . t~rritorio. do SUl\ conull'cn, c nn. qun.li
dndo de nuthlores do guerra ncompnnhat· o cxcrctto 
pQla cnmpanhn. · · 

· · . AllUQ quo, om<1unnto .se niio dccllu·assc. n .uúto•·illn1lo 
· quo uns pro,·I~1cins doverin .substituir O:i juizoR do 

. fõrn nos lugnros do mtdiior do guorrn r}uo oxúrt:i1io, 
~smt\ os juizas ~o dh~~·ito nns suas rl'spcdiv· 

cotnurcus; o conseguiu tomento · ícz-so uccoss 1l'io, 
em yistn dostn disposição, dn posiçiio dos juiztJs do 
direito o dt\s circumstnncins ospocines do exct•cito, 

. quo i>C crcus,;om dous •~lillitoros .ptU't\ o o~ot-cito olil 
oporn~:õos, o foi. o que foz a loi do 1811. . · · 

Ot·n, tondo~so l'c;;ta.bolocldo a puz llttquolln pro• 
vindn; e hu.vendo cessado o:s moth·os ql\é concor
rórilo P.nm a crençil~dos dou~ nuuitorcs uo guct·J•a 
1'espocl.1vos, dotcrnunou·so quv ccssasso um dos 
nuditol'O!'I do guona quo alli oxistiu o continuasso o 

· outt·o, qt~ilndo n1nbos devii'ío nculitu·, s egundo pon::;o, 
·. porque, havcntlo desnpparllCido n nac~ssidade quo 

foz nppmecer o dem:·eto do lHH, cumpnn restabolo· 
cet• o de.troto do 1&'13, quo dotcminnva quo fosMm 
os juizos de. direito auditores 'de gne1·ra e1u suas 
. COlnt\l'Cf\S 1 doixandti assim do existir Ulll .emprcgauo 
desucccssnrio. . · 

Em lSUO passou umn lei, dctémim~nuo quo hou
' 'C!iso um auditor do guel'rn es pecial qnnildo o im

. cstivcRsc om uorm con1 o ostl'illl<'feiro or-
que tendo o exercito de fnzol' ope1•nçõos unpor .uu cs, 
c do snhir tulvc:t fóm do impol'io, cl'!l. nccessutio 
quo o ucomptmho.s~e um hUigtst.rntlo dcssa ot-dout, 
afim do quo nr'io se deixasse do fn.zet• os . consolh.og 
de b'llorrn. Ol·n, não osta.ndo actnnlú1eutc em oxocn· 
çiio ossa.lei, . e bn'V~ndo . desapparccido, como ji1 
disso, n 01rcumsto.ncia. que fez croàr dons auditot·es 

•ol!}>ccill.es no Rio Granao do Snl, me pareco quo 
nao dove continuar a pormnnencia do auditor, que 
o góvorno imperinl tem ~té . ~1oje to~erndo. M~~~·a 
pergunto cu, ha convemonCla puuhca quo OXlJI\ 

. continuo csto auditor? Orcio quo niio. . 
·.·No Rio Orando do Sul ha. 4 n 5,000 homens do 

nos~o exercito : . mas 'achando-se esse. CXCl'éito dis· 
ser~mndo .Por <hffcre~tcs pontos, parte ila capital; 
parte IHJ. ctd.t~de do lho Grande, e . par t.o no centro 
ott nu .rrontctra, parct:~·me que el'n unicamente ne
ce~stn'IO que se doturnnnnss'-: que os juizes <lo di,; 

dio .do~ dinheiros publicos. .· . . 11 

.1'cdos IIÓS reconhecemos que não ha incompati
bthdade á~gumn nns funcções de juiz de direito con1 

. as de ,it\l(j.lt •r de. gt~e:rra: c de~nis, pal.'ecc-me que 
se us Jmzcs de. dn·cttc das cap1ta11s das pr vincias 

. pod~m ser auditores de guer ra, com muito maior 
. l'azau o p~dcm os dns C9tnarcas qúc ni'io Wrn bas" 

tanto scrv1~o c1ue os prive do serctn distrahillos 
pa_ra as funcyõc:; do .auditores de guerra, ,quando 
SeJn ~cce-sarw O~'gll.msa.t·.ulgnm conselho de guerra 
para JUlgar os crunes.nnhlarcs. · 

. ' z rP.SfJCito HO CRii\1 especial de i}Ue se 
trnt~t, t·.n~ontlo (!UC o corpo legislillivo s1t!lC da::~ suas 
nU.t'thUt\ocs , desce ~lo sutt. elcmcla posiç~o quando 
~c o~cupa ele negocws P. . mtercsses pnrhcnlal'cs ; é 

p1~1':~ cns~is iiHltvidu:tes, . porque . neste~ · criso:; ~s · 
nos.sos a ct.os sm·:'Lõ tt:eoimni{t>s de 1\lcnos convenien
tes, e .ató de filhos do patroúnto, qunn~lô, como n?-

vo .. E' preciso que o corpu lcgishltivo retire de sons ·· 
. ilctós selllelhantcs interpretações. · . · 

. Coriclúiüdo, :lr. pr~siucnte, enten·lo quo .1uio hn. · 
u~ili~ade nlguma no projccto, porque os juizes do 
dtt·(Hto dtts .l~umn.rcns uo ·!Uo Grando · po<ltinl sõr o.u• 
ditor~s .do gucrrn, como siio ~os das rripitaés uas. 

. provtncws ; 'iue ns cnmams uno so dcvúlll occupat· 
de qi.tCS(Õ.;S ll\llivic.lt\<\CS1 como é esta ; · ti qUú por
tanto o }n:ojl•cto tulo deve pa'>snr Í\ \,!a üiscussii.o. 

o s1:- F1•.&tm :-Nilo. prçtendin tomur parto 
ncstn thacussno mas tendo sH.lo um ·dos mcntbro~ 
dtt. con11niss 10 .do jt~sti~:l\ c1vil quo hn tlous um1os 
ou tt•cs thm ,um l>l\l'~~ct· soLro o· negocio de •lu o so 
trulu, c ncounnni.lo o nobl'tl deputado o pnrcccr <lns . · 
colilllli~sõc .. ! do ntronnto vc· o-mo t\1\ ncccssidndo 
l~C llXiJl .~lll' as rltZUt!S pnt•qt~U 11 COIUllHSSHO O ~li::;~ ·. 
t1c_~u ct~·~~ dca o; p~u·ece1· opuumqo quo. se çollstdc
russc JtllZ do du·o1to a. csso uud1tor do ·guerra do 
lHo Gt·au~IL• t\0 Sul. . . · . · 

S1'. pl'c:>iduulc, o l•spirilo dn nossn lcgislnçfio . õ 
. qutJ nus jnizos o~puciuus lmj1\ ~cmpi·c tun mngis

tt·ndo Clll\hOcedo\' llus lds, ê tlUO o.p\'t.lú\)t\lt• o. go.t'll.n
tiu do um bom julgmnéllio ; ~sso maglsh'tulo, nintln. 
~egumlo o ospil'it.o ut\ nussn !cgisluct'lo, du\'o se1· 
lUt\llpúllUclito pll\'l~ (}\lO SOllS Jlllglll\\Cl\tO~. 1\l\o SO 
t'osi.n~üó t.lu llun.lquot' inllu~llcin, c sojiio os umis · 
purt·~lt:>s posstn:Is,. Os nu~tt~res de 'g~.w.1:1~n nunqa 
dút~l\l'llO tlu SOl' JUlZI.lS ~ú dn·mto; l.l OS JUlZI.lS dü lh· . 
l'éitO SiiO Vitnlidos: () ptn•[\ quo isso, Senhores? zjnl'a 
so üstn.r :do. nceordo co tu o espi rito da logh;lnç:to, 

. indúpomk\H~iu o luzes · liocessnl'ins pnn\. . uú1 \.lou\ 
jttlgmucnLo. ~e!lilo_·bs jtti:l<?S cn~ guc os nurlitl:n:.9s 
do.gUol'l'tt ÍIUlcCtOnao o:;pec taes JLUzos em que tmo 
se gt~tu:ttúo túdt\~ us fon~mlas gcl.·aes no;; j nlgt\men-
tos, J m:.!os úm quo so mtpocm · OHM fol'tt ,;stmlls, 
pnr:t sú n· ( c nc~c H o c m· o e >t .I t : n , :sa . c · -

. h1.Çi\o, em 1n·eehm quo ossos uuditm·~s de "um·rn. 
fossem umgish·mlos conhot\üdol'cs d:\S lois ot:ohHlo
J;llll.ldontos ; .o isso UllHl ga!'ttntin do bom julgmtH:J!tto, 
o ü.llH.ln n:t\1:> tmm neeo.s~tllt\Llo do ot·dom. pnb_hcn; 

· sontlu. Pt?:S osso o t' SPll' lto .. da n9ssn.lú3'1s~n~~u~, n 
üOHlUUSSUO entonde tt quo lHLO dOVUl. adnuttn• Jlll~OS 
de simples nomeacão · ilo govot·úo, juizes especiacs 

. quo a cottstilniçiio do imporia prohillO, o poi' isso 
fot·nmlou o projocto q_ue otro~o~on ti. cO!ldi?ot·ncuo da 
Cll.Sj.l, lnllltdum\o COUSldOl't\\' JU17. do t\1\'0Ü·O t\1}\lOlle 

· inuiviuuo ltlto t.inlut. sido uomoallo auditor do gtwn•a 
pulu goVCl'HO, o tunto .Uliüs qunúto o govot·no havia . 
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SESSÃO Ei\1 20 DE JUNHO DE 1856 
declarado qne colisidorui'ia. a ~ssc auditor do guerra 

· como juiz do dii'cilo . . · .. · . 
o Sn. I.trrrÃo. n.\ CuNHA.::- Isso não !}uct· dizer 

nndn. · 
n. FwsA :-.Meu~ scnhorc.:; cu cntúndo uc 

a palavra do homem va cdc tnUILO, quanto lno.ts n 
do governo. (R!lclmnaço~Js;} · · . . ·· 

Foriio essns, St·. presidente, as considomções que 
\ •• • .. ;- ' • -. • <o • • • ..- ~ " 

pat·~cct·.; não q~~rct dizcl' qnc scjüo pro~edcnt?s as. 
razoes .qne tl gtuaral), mas . pm·n clla e r no vnhosos 
os motivos qun o. fizêruo lavrnt· esse pnrccel.~; não 
estou bem cérlo dos docmncnlos apresentados, pois 

. que ha dous ànnos ou trcs que i .;so so passOu na 
camnrn, mas po.,so affi~·nutr qnc não foi o patronato 
que dirigia a commissiio, potq\W nenhum rlc ·seus 
rnombrus é patronnteiro; nem cu o num o Sr. Hil· 
,•eira da !\fottn, qHo commigo lnwon e . .;sc parecer. 
Pedi pois n. pnlavrn. nnicnmcntc para repcllh· éssc 
estigmá quo o nol>ro dopntallo lnnt~ou sobre a com· 
missiío de ' nstkn civil. Lembni.-mo mcsthO; Sr. wo· 
sidente, quà qnnndo a commissão tlc Jllshçn cin 
lavrou o pnr~cor, ó apresentou no noht·e ministro 
da justiça, o qunl disse .que o. upprovnvtl porque 
havia a uellc com ronH~ttimcnto ih arte do fTL)· 

vcrnó (h a um a1Jm•tv): posso c:> nr cngntHll o. 
En cntcndt> que s1~ndo as conúnissucs . um rc mmo 

da rnmarn. (mwiados), c dc\'endo cUnc; tt'àtar dos 
e io!'; ' nc ii1e fôrcm sublllcHido:;; no scuthlo 

do c.spitito {ln. ?n!nnm,~c .sendo o ospir!to d:t c.:un~rn 
apOJitr n ndmmrslraç;w, . n comm.1ssao du JUsb;a 
civil, coshlhHida a consultar 3.·) ~onorno sohro os 
SOtl!'; J)Ut'et'cl"e$1 Sú n:'io COl\:SUlt.OU . ~obro éi>SO fói um 
csqt\Cl'Ímcnto. . . . · . · 

81~ o plli'CCi~t· il:'io HhWHCcr ser npprO\'tltlo por qual
quer coilsidcrn<;:io, nilo o seja .; mns nunca sl'j1\ 
ncoimndo do filho do putronnto. E' isso o qtte tinha 
n dizer. · · · 

o Sl'. Fc~rx•c•h•ü, elo A::::uh\1.• (pela Or(lem): 
:..... Y. Ex. tomn homlt\d~ uo dizot·-mo se n üiscus,;i\o 

t •• , .. 

do l8~1l ou SQbrtJ -o projl!ct•.> ll·isto tltUlO ~ .... 

O Sn. Pn•·:sum:..TE :-A tliscn.;siil) podin vot·snr 
niio só sobre o. •ro'octo n. 1~ do 18.\.J, como tam· 

em so lrl' o pnrécc1· c v0 o Clll sopnrn o n.. ( cs o 
anno ; a votação po1'ém llovo ün· lngnr unicnliHmto 
âcerc!l dnqt1ollú projocto. _O pnrt~ccr dn. comtnissfio · 
o o volt~ em tô cpnrmlo 8crno npotnrlo~ como emen
das, qunndo o pt·oj ccto csti\•êt' em !1• discussiio. 

O Sn. l"Enmmu 1m AoutAtt :- :\'fn!; siTo doüs 
projcct~~s S•)bro o mesmo objcctl , r. pot• consoguin to. 
nmbos têm tltl ser discutidos, o alllbos do sot· Yótn
dos, c em. tnl caso não dc\•ert\ hnYct· prinwirmnonte 
umn discussiio de proforúncitt ontt·o esses dous pro
jcctos? .• • 

O Sn Ptu:smE~'tJ:.: :-Dei pat·n a oi•dcm do dia n 
couti11nnçiio da di$<:Uss:1o ilo proj ccto conjuncta
munto com o p :Wet.:ut· e Vllt cl úlll s t.!pnrntlo ptn·n. nio
lhot· c:~clrn·ccimolltl) da matm·it~, mas om nenlnun 
cnS011ódo tcrlugar nosto. t n discussiin u. !\t.hniss:1o 
de omendns no projccto do rpt.l s e tt·t~tn . Quando o 
1\teSIIl J pt·oj~do ontrnt• om 2t' tliscuss i'ío fn.tl' Í.npoi~l' 
üSSt\:3 emolul.ns, o ontU:o u cmn:tra sobt·o ollas tlom- . 
( u·a como on en cr. 

· O Sn. I.t-a•t•:i:o DA Cu::-: nA :-Entiió o voto en1 s c-
pnmtlo ô uma. emondn '/ · 

O Stt. Ptmsmg~·r1~ : -Qtto duvida: sons commis
sõos h.l)ttvcssem nproson!ndo um snus titnth:o a to~o 
o pt',OJOCtll dov~t'ln. entao ~ót' l~gur n l~tscu~st\ú 
provm dü pt·oforoncm · porem nao o fit~o t·ao lmu• 
tnndo-so n oi!Jt'ócot· 'omondus subs~itntivt~s f\OS 
a rts. !o o ~4~~: o yoLo em S0 ~t\t't\~o ~ubsti~no, ó vo~· 
duelo, todo o pt'OJoeto, toduv1u nuo o pussrvol const· 
dornl-o pot• Sl sô tU\ discussão. · 

O Sn. F l!:lttll.m u. i:m A GUI AR :-Pois bom. 

Dú-sc n. materin por disct\tida, o posto o J?l'ojecto 
a v o Los cllnt o parocor c voto e111 separado, o a ppt·o
vado para passul' ú. 2a disL:ussão; 

PE~SÃO 

Entrá em ln discussão o proJocto n. 2 es o 
anno, quo npnrovn a pensão concedida a D. Fran
cisca de Olivêirn l .. isboa, viuva do coronel Gabriel 
Gomes Lisboa. 

O Sn. pgn~tm,\ n.\ StLnpedc que esta resolução 
tenh;\ uma só uiscussi'io. . . . . 

Appro\·antlo a cmnara eslo requerimento, entra. 
cn\ ·discussão o art. lo do projccto, assim con
cobiuo: 

11 Art. t.o Fica aoptovado o. decreto .diJ G de 
Junho Jo l85ü, peloq_ual ó ronccdidaa D. Francisca 
do Oli.,·eira Lisboa, vmva do cm'onel chefe de legião 
dn gtiard:\ nttdonnl da. pt'ovincia de S. Pódro do Rio 
Gmndc do Sul Gabriel ·Gomes Lisbon1 n. pensão 
nnnt\u\ tlé 800S, quo or decreto de 20 do Fevereiro 

.• ,- •' I . · • I 

' t fezn da iutogt·idtl.rlo do impcrio morreu em combato 
arites de entrar no gozo dnquclla graçil.n 

sr B1·un.dú.o :- r. residente cdi a · 
1>alavrn, não para. impu_gnar o ~rojecto na parte . 
~m !IUC approva a pensao conccdtdn pelo governo 
1\ vmva dcsso bro.vo quo ~norreu em combate 
dcfendNtdo n. intc ridndc do nosso aiz or t\& 
('s tou resolvido a tlar sempro o meu voto em 
favor de (}tmosqner recompensas conccdidt\s ás 
vinv.as d:u]Ucllos · quo . tiverem . dcfondido n nossa 
patna c. por .clla derrL\mado o sou sangue; o meu 
lim é outro ; quero quo a nr;bro commissiio. de ·· 
pensuc.i o órdcno.dos me dõ Utl1a cxplicl\ciio sobre 
o nrt. 2.o . 
· Diz esso arligo : n A mesma pens~o será paga 
dt!sdo n dat:\ do docroto quo n concedeu, ficando 
p:nn. ·este . fim · revogadas ns disposições om con-
tmt·io. ,, DGscjo poi~ quo u nom·o cmmuissiio me 
di n lJ o docrcto do uc só falh\ neste nrti o 
<i o . do lB~l5, quo cottcod.ou .u p~nsiio t\ viu,va . o 
finndo coroticl Gomos J.isboa, niorto Cllt . com..: 
buto., mt so ó o l>l'lmitivo, polo qu:\1 a mesma 

on.->iio Mrn. concedida no dito coronel? Pelo . 
modo pot· quo so · ac 1a n rot acciio <lo urt1go 11er 

· turnlmonto cllo . Jm do offcrccor duvidas na exe
cução .... 

· . O Sic. SA\'Xo LonATo Ju~ron. :-Não pôdo havor 
du ,·ida; o . .111:tigo rofore-~e no docroto quo con-
ccdot\ a pon:~iio ú. viuvn. . 

0 Sn. nHAl\1>~0 :- Bem, foi . só pnrn esclarecer 
esta dnvilh\ quo mo parada. haver quo poui a 
puh\Vl't~, qutulto áo mnis~ . conct.ldO o meu ''oto ã 
rusollt~;iit)~ e ittô dosojarin quo so contnsso a pon
siio th.)stlo o tempo o1n quo foi hwrado o primeiro 
decreto.. . . • 

O Sn. SA\'ÃO Lon,\.T.O Jul'uon :-Mande emenda 
n este s entido, quo votaremos por olla: ou pola 
\ninhn pnt·to 1\ uce ito. 

O Su. Btt.\::-IDXO :- Mtlndnrei · omondn., porque 
ten do sido concedidt1 n púnsüo, c niio havendo o 
p fJnsionista gozado dolla, .porf uc . na occasii\o 

1\io pm·ó'co quo n.o m enos por cqttidndo n S\1~ 
viuYa a do\·o potcober dosdo aquolla dntn. (Apoia
ilos). · . 

Sonhoros, se ou sou ti'io escrupuloso em dnt 
o mou voto quando . so trata do · nssumpLos desta 
nn.tut·oza ó pót'quo olho pnt'tL o estado do thosouro, 
ô porqno vojo as circnmstnncins do paiz, mas não• 
posso i:loixm· do sonUt· ónthus.il\smo qu~ndo tenho 
i.lo votar mh ftLVOt' dL\ fntnilin do um bravo quo 
no campo da l..lntt,tlm honrou o sou o .o mou paiz. 
(Apoiados). ·· 

O $u~ JMI~-ruo Dkl M~~ooN'ÇA :- Dosdo 18U. 
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SESSIO E~l 20 DE JUNHO DE ·1856 
O Su. BttANDÃo :.-..Eu · pois . mando á mesa um 

nrtigo subsLitutivo }lnra quo li pensão principie · 
a contnr-se do. data do 1° decreto. · 
• Dú-sc por discnt.ido o art. 1. e posto O.· votos 
c appxovn1lo . . . · · _ · 

Drnnllão o!Tcre~e n s~uintc emcnd~i, quo é àpoiada 
e cn tm em thscussao com o nrtlg•:>: · 

11 A mesmo. pensiio. ser{t p~rn· desde n · dat~. tlo 

mai-.i.do.- S. R.- .Brandão.~> . . . . . . 

·o Sr. Dias do oàr,·alllO :....;;.. Sr. J>rcsi~ 
dente, se · eu ·cntcndessc que . no projecto . c q11e 
tt·rtt~uüo'i havin ttma só considcmção a flizcr, isto) 
é, gcnerosiünde, sem d\lvh\n cu prestaria o mou 
voto a cmel'dn que B.caba , de offor0CCr O illustt·c 
deputado: m.ns ett entendo que ti ncccssnrio cól'r-

. · siderar bom a questão constitueionul. (Ajloiados.) 
A constituição uutorisu ó poder cxccutiYO a · 

conceder mercês pecuninrias c outms tJcOmi>éll~ 
· sns · o r ·serviços· feitos · rto · cstnd.o, 11cpcndt:nulo 
·as \ncrccs pecumnno.s n. nppr(I"RÇ::\O n nss m
bllia gorál. Ot·a, nesta nttriouição dnda poh\ con· 
stituiç:'io no corpo legislativo inclue-se n facti\UaJo . 
de · otlcr ntt montar ou diminuir t\s ·pensões ? 

' ' 

aponn;; ó dizel'mos que essa pe~1siio, em voz do ser 
contada da dntn do. ulLim.o dccreto; .fic. a produzindo 
o. seu effeito da .época em que f~> i conccdid.a ao ma
rtelo ~aquclla vmvn. A.fnc.uluade, poi!:l, ~c conceder 
pcnsocs permtmccc as~tm mt~cta. 110 poder compe-. ';"" -
st.ituição t:unbe~n nos compnte de ns upprovarmos, 
com a doclarnçno apenas de qtto ellns seJuo conta
das dflste ou daqucllc tempo ... . . . . · 
· ~ n 1' •Ul:ADO:- :E' a roYat· um decreto ue 
jú. cnqucou, 

o . Sfi. l3n;\:-<0ÃO:- N :io; n(io pos;;o . qticrcr r .esta
~~locet~ um <~ecro~o qt~o foi expedido crri favot· d? im\. 
homem que·J:\ Jlal) cxtstc, o (JUC quei·o apenas c que 
o hcncfici~ ~ohc~dido :\ ·:iuva rlc U!ll honumi quo 
tanto se chstmgnto surt:t o seu cffcJto .da. dnta em 
quc.o p~dcr . compétonte rcconhcct)u a reltlvancia 
dos scrn~os prcstarlos por esse hómcm . 
.. Pergunto cu Í\ ctunara, qunl foi o fandiÚncnto 
dessa conccss:io? Sem duvido. os scrriços rclcvan-

~~~ pr~stad?s por e~sc ii~f~·~,]~~itri~ti\~lnd~0~~!:!~~: . 
o e:v1dcnte qtte de\fe produztr os seus cffüttos dosdo 
o momento em qno foi rcconhccidn pelo governo. 
(Apoictdos.) Isto me parece logo; c de uma .conclu-. . . . . . 

dclln, pot·quo no tCID}loe!n quu chegou 0 decreto pcn-.iio prinCipie rt prodtt?.ir os seus effcito~ de to.t 
. da. c•mcc.;;siio hnviil fnllccido, o o govctn0, '}UO- ou tnl tempo, sujeiinr-mo-hei ó. dccisii:> da cu.s:i. N'o 
r~nllo rmnunerar .na pcsson lliJ. viuYn, o . n :"io sei · . mt:\t P.ensnm'~':l.to,. 0 pelo inodo por qno encaro n 
se tambcm . nn de seus filhos, os scn·iços prcs- qnestao constttumonttl, ·entendo . IIU~ desde o mo

. indos por esse offiéinl, concedeu-lhes n .mesma ·. mcnio ctn. que o governo tom reconhecido quo . 
peüsi\o. 1'rntn.~se . pois do nppl·ovnr ou tejeitnr existem s.ervi~os rdt:'\'antes que merecem ser re-
essa pcinsii.o. . . . . . . . . . compenMt\dos, llóvo principiar n ser eflicnz a r~com-

. d pcnsn. Portnntó, da.tn c'stn oxplicn,;ii.o, submctto a 
.A cnmnrn jâ deu, uma pl'ovn cviilont.o o que .cou- · questiio no criterio dn cnmnrn, que n dccidini com 

corre com .o governo pnrn rcmnnomr e~scs serviços; . . n sabedoria com que smnpro p1·ocodc. · . 
foi ainda um. po}tco nlóm, fazendo uma cxcopçtio 
nn rc~m onhmma du . se contarem ns ~,>:msões A discussão tlc11. nJiatla pela hora. · 
s mcn o a n n o · ccro o < o c . 1 • 

quo ·\\S np}ll'O\'l\ : esll\; a cnm:wa 1nan<la t}tlc se conül 
da data du. couccss,1o. Ora, pnrcco-mo que so fór
mós nlóm G.o decreto dn concessão dn ponsiio, sem 

. dnvidn u~urpmnos mnn at · .· - · 
coml· 1cto, lJOt·quo vnmos dar umu penst'io além do 
um cmpo qtte nüo foi concedido. · 

Julgo, pois, quo aqui hn nlguuiu. cousn H1nis n 
· eoush\ct•ar; qull ni'io nos dove1nos lovo.r só peln 
gt:~ncrosidndo ou pelo llcscjo do rccoinpollsrtt' t!óta
"lmi,ontomoutc o:; snrvicos ,prestado!! por osso 
oflictnl. So ou consultnsso stmplostomcnto o num 
cotO:I,'.iio. nssuguro no nobre doputnt.lo quo tlnl'ia o 
Dlolt \'oto â sun emendo, lrttts como litltOntlo quo 
mio so ucvc cstabolccer tim pt·incipio · côllh'a.rlo t\l:l 
rogt'L\S do direito, \'oto COt\h'a a. Cl\\\!1\da. . · . 

o Sr. :uru.nllt'i.o:- Ett enunciei ft•ancnmento 
o tncu juizQ li.i'óspéilo do modo por quo oiltcnd in llltt) 
de\'itlo set• l'ecompcnsndos os son•1dot·os do cstt\do 
quo por sous fo.itos sé. hottvessom illustrnuo; pol' 
essa occnsil'\o <lisso quo p011s!rvn qno no caso do 
pt•ojocto;. quo so discuto a · t't'Mnlpousa r.ompetin à 
viln•o. desse lü·two, que htwia . sido.1úot·tono campo 

·. d d ereto om · uu .a 
pensão tinha sido cóncedida a seu tharido; o ci'eto 
qtH! não fiquei .isolado nosso · U).odo do pensar, por
quo mtlitos no brcs dcputndos npoit\nio n minha 
pt'OtlOSiçii.o. · . . 

. Mns o honmdo membro pela provinr.in de l\tinris . 
Cl!S$0: <c So ~t\S~n~· semelhnnte proc~dente nós in Vil· 
dlll10S n nttrt blUÇUO do e odor CXOcUtlVO,n qUbtn COIU· 
poto concodel' ns ponsoes; lJ Pord.ôo-mo ollo, o con~ 
'sinta quo ou o·niio acompanho t1ossa opinii.io. Nàs 
niio. concedemos nma novi\ p onsào1 nom é osso o 
s~ntido da mnondn: pot·quo elln ()gtt\ subot•ditmdn 
no m·t. 1?, quo npprovn a pcn.s~o quo jó. foi corico· 
didt\ á vmvn dosso bl'a.vo rmhtnr: o quo ít,zomos 

SEOUKDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

.~S SOCIF.D.\DES i!::\l CO:!ID.l.\'XDlT.\. 

Contin\tn .n discussão do projecto n. 9 tlósto nrano · 
rol:\tivo r\s ~ocicdndes mn eommnntlitn, coujuncta-
mcilto com ns .t:~mcmlns ,offorecidns. · . .. . · 

o !':x•. Pnu.'ln · San.ios: -Sr. prc~hlcnto, 
roconhoço •tttc vou ontt'llr nn }U'OHonta discussiio 
dohuixo .do nllsplcios nmi tllHftWt>l'l\\'tll8, roconhc~o 
quo n l)Ccuslito o inopportunn, visto como n c•m•art\ 
u~t1\ cnnsmln o tlosojn votnt' sobro n quostlit) : mns n. 

.mtltoriati titugm\'o, cltl\ jog1\ cotn hüut·cssos soclnes · 
do i1lo l'~0\'1\th~ ct\tcgol'in, IJUO qnnlttncr tllscu!istlo; . 
por mms }Wolbm quo SnJn, pot.lcn.lo sor inutil o 
ochMn pn~n tl cmnnra1 utlo ú col'tmnonto pordida 
pnra o ptuz. 

Entrando, poróm, na discussão, Sr. prosidonto, 
· ·ln·ometto t\ caülarn que !:lt:'guiroi nesta occasiiio . ninda 

o mntt hllhito llntigo do p\'onunciar as minho.s hu~ 
mildcs orações nos tetmos os mnis resumidos que 
J'né ó possivel cstahelccér, · . . · . · . . 

·Sr. residente, tumdo cu não tivesse convicções 
pro un ns qtto me nvno n vo nr c o p · 
quo se discute, qnando ou cncontrasso nu ~llá UOU· 
triun ns mcsnüls vantagens qno seus autores cnxer- . 
CTil.o, sG cn nchasse utiHlln.de na divisão do capital ano; sociedades em COlrilnn.nrUttl na. extensão em quo 
os nobt•os deputados qucr?m, ainda nsshn,nfio poaia 
pt•ustar o. meu voto no prOJCCt'l pela nmnmrn por que 
estt\ redigido, porque nem ollo sntisfai aos fins de 
scns illustrcs autores; netn nccrescoilta coliSn algu~. 
ma do l'enl ás sociedades om collln1il.udita úm fnvór 
dll.s quac.s se pr~tendo a dorognÇi'io do nosso ·codigo 
COlHII\ tll'CtUI. . · . . . 

O qtlü diz o projeclo, senhores? Diz quo ns socio· 
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· dudcs em conimnndita podcrúõ dividir o seu capital 
em nc~,~õcs .. EsLu simples cnnncittção çlo projecto 
não ü•nz vnntngem algumri. tt cssns socicu<tues. 

O nrt. 3:J4 do cot.Iíg._~·commcrcin.l diz que os socíos 
em commalldita não podet'úõ · trnnsrerit· o quinhão 

. UC tiVI-i;OJll CUI ual< UCI' ~OCicdutlc SOIILa O.) li'OVll-
çiio os ou ros soei os. art. :3::14 diz q uc os socios em 
c;,li,nnnnditn não i;eri1o rc.:;ponsa.veispór nrn capi~nl 
mmor do quo uquollo · corn quo entrarem na. soctc
dadc, :=:alvo nos. cnsos do art. t;2.:-; em ::c stio olH'Í-
O'fi( os a repor os ucros uwt os, qmuH o se t eu· 
fra.utlc, Clll}!l'Cjnizo dos crodores, tia aliemtt;tLt) dos 
bens da soctcdndc. · 
·. Ora, se niíó houyer ullu1. clerl)gncão muito cxpt'cssn. 
destes dous. artigos no. projeçto de que se tt·aln.;, a 
conscqucnctu nllccssana set'a que a tt·n.nsfercncm 
i::t~lo se pudcrú fnzey sem depenuencia da appl'o\'a· 
çao do;; ontros solltos, c sem o onus lle fical't'm os 
on t t·os soe i os· sob •·ccun·egntlos da t'c,;po 11 snbi 1 itl adú 
do l'e!5pondcrem ellltodo o ll!tll}lü pdoil \ui:ros lnl.d-

. dos, uo caso do ft·aucles reconhecidas na g~sttio uos 
negoCios dn, sociedtnle .. 

• , . c u e, que o 1 us r·o nu l r 
do projPctu m.:u.HlüttfL inesa uma 0nwn:Jn. p~l:.\ qu:\1 
pl'cteudc eolTtgu· nt•J certo ponto este dcfl•tto. Dt7. 
cs~n cmcntla: '' As imn~íercnt~in!; cl:ts nco•c'ít~s tlns 
. . ' , ,_ t , ' , );C :H L: • )l. :i llll'S 1!1 

maneira por qlle so fazetll ns trnnsfetencbts dns 
acçÕés da.; súei•.'llades nltouya1as. ul\Tas esta. ('li\CIHln 
a.ssitn concchid1~ é o,·i ·lentcmen.t.e in~ont})ldn, u:1o til\· 

• ._::; t s .._ f.,( c • \.!' l ... 

ditn, se é que cllns t•~in nei~t's~i ~tadc dn.tlivis:"in do 
seu .capital <'m ncç.i\cs. D~stns lJ:tl:l\'l'tl>~ dn cnlf'ndn: 
«Pela llléSIIla mnnnira por quo ~c fttzem ns trmisfc
.rondns tlns acc:õos d•.t~ SL'cicdudc,; nnonymilS••, n:lo so 
deduz otttraidôn scni'io esta, que its transfet'cnciM 
scriio f_oitn.;o.tt poro1ülns~· • simplr.~. ou ~orinscd~ç11o 
no regJ~tJ'o da compunhm ; mns 1sto nao quor dizér 
«'JUC ns ; ··~Õe!l possito sei' tt'llllSfl'l'idns sem os encar
gos i!ll\>Ostos })O los urls: :.H~ o :t: l elo cocl1go com-
mcrcJal. . . · 

Os nobres n\ltorés do t)l'ojedo tle\'l'lll temct' 'll\0 . ... . . . . . ... . . ... '" ' . ' 
Vetthn·n Hl~lllll3 diSCl\SSlll) Íl\l' lU\'ll(lú tiOS trihUtl!WS; 
soiJre n I.•g:tlidndo dus tmllsfet't•adus qtw d(l\':io tui· 
lugm· sem tl nppwwnçilo tlt:, totlos os sodos: pólle 

' . , .. ·. . . - . - . . . 
. " .. o' • w 

é . nós pOl' is~O llllO puJctlii)S distillgllÍl'. l! St'l~dJ 
· tolldssd, t';i.!pl'«-'ssisost:t. · 

Mns, 8t·. /lt'csich~nte, nos nobres tleputn•los que 
C!àXét'giio ttti !.latlc 110 pt·ojccto I~On'•) u oti!·i•;l\~:lt> tlo 
torunl-o o nlniil·l>él'feito po,sinl, pnm «}llliJll'ótlttzn 
lJ~·ms t\•sultnuo~ .. Nlltt·o •. l>«ll'lhll,, st'•l'itH 1\Jl}lt'dtl'll· 
soes cont.m a uhlulndt.' th•!!ttl pt'OJ(•etn. l''nll'Utlfl \\111 
ostutlo compurado tio IIIIS!o:\o ecHiigo colltllll't'cial 
COlll O COlitg·H~OillliiCI'!\iH\ fJ'I\IICCJi; \'t•jo <{tiO o l<_•gis
lndot• lH'nztleiro, estnlwfi'C•'IldO pre~cdllC:tit:.s l

1li!ül'tn 
dns. dh'tll'sils sodcd1ulns, o t'll}linllt.lo · ipsiN t'lfl'llis o 

. codtgo_cmumei',Cinl fl'HIH~t·~· qnu11tln eht•gotl ti pm·to 
(}110 ,dtz l'CSJil'lLO . t\S. ~1ll'll'tht.les l 11ll COilllllntHiita, 

. dcsvwu-sn complelnmonto tlo qlw cslli ('stahet~o;eido 
nnqucllo codigo, o dispcjz cousn UHtitll uiflct·cmto. 

.Orn, pcrguuto 'Nt, serín lWl' ln:>;.<> Jo Ílll\0\':wi\o, 
SOl'itl. sotn neuhmn funtltnncilt.'l, qttu o . lt•gislatl.,~r 
brnzil(•iro c.ontmettcu c~te gm11do desvio; ostaheh.l
centlo sobt·c r.s soeicdudc's em cotmnntHli tu. t''JllSn 

o ' 0 ;:.\ :\ I · • ~ ·o \ I . - o · 

tnercial fnmcoz, -que cllo liehnonto copiou cÜ1 túdfis 
as outms pariL'S? dl'eio. !}1ll1 niio, Comqnnnto nuo 
lltc seju. dtH!o dctcrminm· u rn>~iio dcsto dcsYio, 
pOrque ~~rro sou .iuri~consttlto, con1tttd,1 creio quo 
posso dtzor; sem l'OóOlO de Cl't'nt, qttü o motivo tJHO 
teve o logislndot· lwnzilüit·o pnni. se desvint' nesta 
pnrlo do que cstt'~ consigttO.tlono llt1tligo cotnmcrdnl 
frtmce1., foi n ll~stnrht dns dcsgra~ns ~ franucs ctm
sadns pelas soctodndos ('til contnltltHhtttnn Frltllt.'a 
depois dn lltmnttlgttçi1o do seu codigo eommm·,~inL 
· Nom se tttgmueillc, Sr. IH't.<sitlt!nll', eom o fndo 

do que ns st:lciotlntles em commntttlitn funcciouiio 
aiml~ nn Ftnn~·n, pOl'llUO ossns sociollndos alli, como . 

jti muito bem de111onstrou ttmnobrc dépUtatlo que 
fallou ho. poucos dins impugntntdo-as ; .coiltiiitüio 
uui~ cpm ~i'nndcs~·cstricçõés, com t·o~tricções m'nito 
m:uot•cs llo. ql.te .aqttellas cst!i.belecídas no nosso 
codif{o cominctcial. Me!>~no assim não vejo proce· 
dencw. nc:>tc ar umento o1· üe ns Circttmstanci s 
<o ra;.;t sd.o ul\üto iflm·cntes d:ls da França; 
ulli ns. sociedades em eotümarúlita, comó. o colligo 
frailCCZ ·!\S i'CCOUhCCC1 podem fUnec.ionar bCIU, por-
1 uo u conhecimento )Cl'f~Jíto das rnticas commcr-
ct~\es o pci.'mt e lli.ut o me }Oi' o que entre 
nos. 

1-Ias, Sr. prcsideitte. não quero contimiilr a con
siclet·nr o pt•ojcclo por este ·lado, ruio. continuur('i 
mesmo na :tnnly~c delle com utgumen tos juridicos, 
porque niio eston h~bilita•lo. para isso. e ainda qt~c 
tosse compeLont<i nau pollerta {hZcl' sollrc a malct·ul. 
u:ab. d? tttttl disscr,lio os nobres deputados pelas 

\
lt'onnctas do Cict\ra, da Parnhyba do :Norte, e do 
Uo tlJ .Jaitcit't), qüe tomarão pflrto nesta discussão 

no mcsnto scntltlo em que tenho tonmdo. Vúu cóu
sidcrm' o projecto por ontro larlo, ';ou conshlcml-o 
e . · . a e m u 1 . tens c com a ctr-
cttlat•iio tlos cnpil:ws. . . .· 

sr: prc;;itlünte, v. Ex. OSL:\l'IÍ lnm hr::tti() c à cn• 
mnra fn.nlhem cstm·:i ,lcmbmLln, que no nnno de 

· • lllCl . • o.; .. • • li l,'ll, IJllC 01 
Sl'g'tti•lo do uma f.1rle. clemandn .uo enpitttc:;, quo 
mneaçott n pnt•;n do ;J110 •lc Jnn.cu·o de uma cl'Ísc 
cmllnte~'l!in.L A gmvttlndo tln Situu~iio . foi tul, que 

\ I " . t ' ., rcrrou 
tlc I~P.l'csenttll' no corpo lcgi~lutiv? utna moditlt\ quo 
h~l.btllLnsso os bancos cntao extstentcs com ml'ios 
sufllciente!\ p:mt amdliar o commcrció, o tirnl-o 
du prcssi\o em q Ull· GC achava. · As mzu,!s que então 
.se nllegnr:\u pata se justiflc~r ~stn mcditln for1io ns 
segui li tcs: 111, um excesso de !mportnçiio do pro
ductus mt\mtfMLUrn:tos, quo nao gum·dnva pt'O!lOr
~·iio nlgumn com as for~· as . do consumo, o qUe crca
riio n uecessidatlo do reme ;sns fortes no mesmo 
tNnpo ; ~a.. o numct•o eonsitlcrnvol do clltpn,sus 
indusll'ines pot• n~c;õús lan,çndas nn ~t·açn, rcprc- . 

. "' \. \ 
relu~ nu com os cnpitl\c~ disp~nweis, n ,quo por isso 
mesmo .::!llcs so tornuvno uuus nu·os ; e em tcn·ceit'O 

·ll!gur a. im wlondn dos ~t\ncos existentes, qtte uiio 
... • t -

étth n.~es t\c ~~ni~th· ~r~o limitnd1sshuns.c incomplc· 
tns, uttc poth:\0 mt~n·u· de um lllodo c1ltcnz po.m so 
coujurnr o. tt'lllll~stnue. , . . . · 

Com nstng l'nzoés, Sr. prcszdcntc a mcdtdn pro
posht pn,;s~n nns c~tmu.rns, foi atltrptndn, o bnstOlt 
o seu c!Toltt\ mot•nl pum tft\O lotlus ns cottsns cn· 
tt:nssom ntt slttt mnrcht\ l'Cglllar. 8o pot·•~m . o pru. 
t~cut.J o cnut~\oso. comm.orcio. t!c imp0rtat;i1o sou~o 
hrar dosln cttctmlsln~Wili. cnbcn em quó o po.tz 
so nchou Uttll\ li~:do proveitosa pura rl)stringu· a 
<)lll'lnLhlatlu do mercndot'ias, c pura pr.--porcionn.l-ns 
a:; fncnltlüde~ do consumo, outro tnnto nlio ttcOnlccen 
colll os nl'Chitcctos das umprosns1 ·com os ospecultt-

. lloros1 quo n1io só continuarão no systomo. de 
quo jó. . )\1~\·ilio lnnçatlo mi'io, corlto ntó lançt\riio•so 
em no\·ns cmtn·usns com furor nwsmo da :tlicna~iio 
moutitl llo sol'tc quo, não obstnnto h:wer-se m·oado 
poslL't·iortüel\to o. l!:li>3, uma forte institniçi'io do 
ct'ClUlO, h\l como o banco do Brttzil, e n1\o obstnnto 

t . • .. ... f • ·-· 

~ .. . - ' 
rrtndnuhnonto olovudo ató H e 9 %, não se podendo 
~inlln Mlcnlnl' nt.ó onde chognrá. · 

Se ~)ois Sr. presillotitc, o mal quo já se sento no 
110~so mercado é ln\, so a tlomnndn. do capittws 
disponivois tem cl'eseido ·ao ponto de so t'lovar u. · 
tnxn. dos juros no px·eço nctual, seremos emiuon
tnmelito hnptmlontcs om ndopbn- o m•t. 1o do ~l'O
jl)cto 11uo tendo som_ duvtda nlgumn n dotxar. 
gt'ülltles h\l'gtts t\ cl'en~no ~o tun sem numct·o do 
utl1lWOSt\S quo doman~nl'l\o po1· E;Ott t1u'no uma 
grundo port,~•io Lto, cnpttt\OS, colloc!\ntló 1\ssim oin 
aptu·os LI COIIItnOl'ClO l'OSUIUl'1 t}UO Ó 1\ fouto do toun. 
n tontlt\ llllblica do ostntlu, 
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. . . 
miundo; se lemhro.sso dt~ o divitlir 1! applicnt· a 
diversas 111:whinu~ · ilo mc;;mo pe.~o, coiloeatlns nas 
nHJsmns condiçõos, isto ti. .ou f:tri:t muitas mn· - . . ~- . 

' . 
~oln so . di~a, Sénhores, qu~ .não _ cstn~nos d~

btuxo do reg1m1m do monopoho do crodtto: nos 
vivemos '\cbaixo t~ssc ~cgimcn, pMquo niio se 

· pódl'! dizct· que <ls bancos do Parti, Per·nmnlmco o 
a~ Duhia, scjüo bancos. d~ clllis;Si10 pt·?prinm:~~to 
d1tos, ~~llcs têm ltll\1\ cnussno nnuto hnutnda t~ lll
complétll., o dovt' convorlol'·so c:n brovu em .c_nixàs 
filincs do bunco ccntrnl. -
(Úc~ um ajJm·t~.} 
Mcns scnhor~Js, s~ ain lnü:l·rn possuindo bnnco~; 

c m i s1\ f· n. r a ·o e · n i Tut:· 1 l. t \' \\) d 
Londres; quo corJCOl'l'om com' o bm~t·o cat~tt·.tl: so 
n. Iuglntel'm em trms· cil·cumsttnicins, c com bauco:~ 
de emissno, está, nii. pht·nstl do Sr. Lrion Fauchcr, 
$oh o re hncn do mono ólio do credito como nzio 
estaremos nós sob c~so regttllcll, nós quo 111'io tumos 
um banco do omissi'io quO niio scjt~ o bnnco do 
Brllzil 'l , 

M11s; sonhoros, cumpro . confJss:w, o r. thüón dt> 
mono}lolio ó ú.ma\ nccosshladt' intlcclin:wcil dl\ t\tl_)\lil\ 
sociot ndf:!, o cstl\ Llentitlcauo cotti os mnis nltm; 
intm·ossos uo ostndo. Em prosençn tln uma t\i\'hh 
puhlicn fhtctunnto llc •l.i,OOú:UUOS , I'Opl'CSt!lltt~dns 
poln ntoodn 11npul do govllrno, ttno ftiZ otlld•l do 
meio cii'Ctthülto; tL ittltuissiio tlo pl'indpio 1ll\ plur,L· 
lidiulc dos btmcos torhL J>Ol' tim:ossnrin coll:'IOIJiltJD· 
cin,1~ d~ptccil\çi\o ilmnêdmtl\ dc~su pape\; o dosl)~ 
qUJhhl'lO l 10tt·o O ''ILIOI' UO OU\'0 O llO pHpnl, \) tL 
n\toti\Çiio das 1'ola~•ues do l\u,'Nlor pnl't\ o Cl'Oilcn·; 
n f01·tuna pulllicn ~ofl'•·ot·in, n tL súcietlndo ntosmC". 
se tevolve\'ia mn snns bMo ~. 
· Ert':1o, St·. prosidt,llto, ool'l'iio tnuito . todos nllttol

!úS (].li. e se pt•t·:;un.d ólll qiw pOll•illlOS lnil~at'·lws 
lnlprudcntouionte e com fervor em tolll\ t\_ so1•to do 
cmptc_sns industl'iües potquo tomos tt!il. bnnt\O de 

. lJC :;l I 

csso.s em presn.s!.... . 
O banco do .tli'nzil não pôde dosconttw titltlos 

.do ompresns indnstrit~cs senão dentro do um certo 
limite nnt\to réstriéto. So ollo t.h•osso podido con· 
vcrtor todas ns S\uts cluunndns em fundo . dispo· 
nivel, wenos ltnbilitndo ainda ficnl'in pnt'll. ossn~ 
opcmçõos,· pvt(tüc ncsso cnso . só }>Odorin. ompro .. 
gar em tnos tüulos o valor elo:._ depositas, quo . 
})0\\COS são. 

O sett fim o descontar offoitos commorcinos do 
ourto prazo qtte o hn.bilitotn 1\ reombolsnl' sou pnpel 
oln moeda corro1lto, ó. vontado do pol.'tt\dot·. 

N1io podem pois ns cmpre)1rts industriaes acha'!.· 
essas facilidades no banco uo Brazil. · ·-

O Sn. RillXo DE ~AU.\. : - .Mas ninguein disse 
isso. 

PAULA . SANTOS : -- Mns é . o uo se deduz 
c ctvcrsas tlonstc crar;oos . 01 as nesta. c11.sn. _ por 

algnmas pessoas que sustontiio a utilidndo do 
ptojecto. · ·. . . . · · ·· _ 

Digo pois qno_ ns empt·es~~ intlustrincs nuo po-
, 1. : x1 1 1 oc o o · lnnco 

do Brazil. . Os bal!Cos de emissão represent:lo n 
nu tot'idnde sttpJ··mta nos dom in i os do credito, r.on
tendo por um Indo os oxccssos, e concot·rendo por 
ontro pat'll. ·1no os desvios involuntarios possão ser 
corl'igtdos e r•~pm·n•lós. · 

En;ão, . senhores, o errão nmito, a~unlles quo 
pcns;i\o <pH! nos bnw~os de llct)o:;ito podem as 
cmptesns achar t;)t]o o. :mxilio rlltpoio, p;JI'•lttú em 
um pni7. no,•n como este; aon;ln hn falta de cnpi· 

· tnes, nondo n 'rit}lleza t~ão P!·o~t'hle com. n rapidez 
qno nlgumas possaM Iinagmao, os t·ccm•sos dos .. . . . - . .. ·. . 

li;ni l;•:.o pm~l:tllto as :~mpt·ns:~s · lu! o d?vÓm coufinr 
detnasint(ntll!'lllP. twlks: e t nnto I\ nssnn, 11\tn oss.cs 
bnricoH j{~ l-le J't).<iflll lt)m dos ,xcc:;sos da !i <.'mptc:>n,;, -- . . ' ,•. . 
~ , l ' I I , ~ C. 

'=·ÜL'S tl•J sell'> thulo~, - lflll\tHi'• sobrn ellt~s se de· 
miiHlilo enlpr•~stimos: pelo menos s:ttJ esta~ ns iu-
fotmnt:õc:i q ne elt tenho. . · 

'111 .,• I o4f.. 0 

l]Uf! O pniz faz totlos OS !lnllOS umá gt':llulc 1\Ct\\• 
nmlnt;.iio do riqttM:n~. ~~ n•lt}tth•o umn mn,sa de 
}W•}\'Hitus cnpnz d•) ·snlisfazm· a todlls ns n~cessi" 
drzdvs smnpro eresC'(.'IItt•s do commci·cil) ()lll gornl, 
dn Rgricu\tllrn c dessas intUiillcrns ()lllprcsas indus-
triacs. · 
· Scnhol'eS, n quosttio dtH riquezas t{UC umn nação 

c()lho Cct1ht um nnno o uccumttlú, o uma quostiio 
muito importnnto e I}IH' tlc,·c chamar n nhsorver 
totln n t\nssn atton~ão, o sobre n. qnnl tod!l t\ dis· 
cus~iio nindrt é puucn, porrptc, i-;cnh. irt~s, tl .nn flxn.~ 

... . . - . . .. · 
n'!quir•~las nurmnhne~tlo t1n a.mtl,'iio .iJuo do\'a dcs
C!\usm• totln n ot'g'atusnt;lio liHlustnnl do pt\iz: o 
fJ!lfl'ntu.m desslls l,'ifttt~:.m~ ti o ~_Ji:io em ~iH) devo 

· • · •.: •a 1 u~ · 
mn\'it\\t1tttn l'lllntorio. (. tpoiallo,~·) 

Cotlllputnto, St·. Jli'Cl'lltlmllt', os uutoros niio nos 
hnliililcm con\'l' ilh•nt''I\Willll pnm p•lr\otmos cho· 
gat• u 1\lll't'cliu- com ccl'lL•z:t o. qttantwn !}Uo as 
111\t:ucs ho fim tlo nnno ttct~nnml:\o em l'il}ttczas; 
!!Oill1ttutttt•l ellc~ 110·1 11110 bldi•IIIetn busos cct·tns pnra 
chNY·~ ·titos _ n l'S!Ié t'tlllhot•lttllmto: lf)du.vii\ dl~s 
W\~ ill:i.Pm •tlh\ potlt111ltlS dt··~zlr 1\ um conhéCl· 
itwul11 t~pl'tlxhll:~l•l JH'lll t1~to11s:1,, do · commcrcio 
PXL•t'iú\' 1}\tll o 1>a\1. fnz, mi po1· nutms }l!\hwras, 
ttu!ltintlu u~~o qwmtiWI puto illtgnwnto prógrcs
!Jivo tin>~ }ll'odncto~. •1un nnnnnhn•Hltc trocamos. 

Foi ftnHindo nllslo+ tlntl•H 'llltJ um nobro soun.
tlot\ n:t snzt rcspt~di\'u _cunuu·a, estnbcJocen ctn 
:.Jü,OO:):O 10$ a nccumulnt:no :t11nnn dn r1quozn do 
nosso pniz, O toi tlUill!Ol\1 h:t~OildO llüSSOS lliCS· 
mo~ ttnllos qtte o nobro dt'pntnuo _pelo Rio·Gt•:tndo 
do Sul fixou esso . t]rta,tum om ·li.l,OOO:UOO,~. Pnre· 
co~t-mo q~to .o 11olwo dopu~nt\o: cont-ostnndt\.,.:0 
c:llenlo fotto no senado; thsse quo so aevormo 
ncc ·o,;ton .m· 1 tms , ~ . : , corn o quo soin u
vid[l. so ülOvn o sou n -l5,000:000H, _calculo quo 
iicho tt\n pouco exoossivo. AtltnHt.indo uin o outro, 
tom:tt·oi como tormo ttllidio ,10,000:0008 : soja pois os ta 
qnnntiiL o ptoducto lit}Uido quo o paiz tir~ todos 
os a.nnos : n~'ío u.coito os cnt<mlos, ums nlhnttto·os 
unicnmonto pnrn ilrgnmout.nt. · 
. Souh~n·os, nos pnit:cs om qnu todo o ti'nbnlho 

· do . })l'Odtl<lÇlÍ(l O OXútmtt\do pot• btllQOS OSCt't\VOS1 

niio so podo · cnlonlm· n l'iquo7.tL quo i\ n~l)ão 
nccumula dn mosmn m1tnoim por quo nos pa1acs 
otn qno o tmbnlho tlo . pt•odnnção ü . foi to por 
btn~-os Hv1·os so Cl\lcul:\ •. Esta minha ophtii\ó -so 
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corroboro. com n de mn ccononiístn. HHti distihCto, 
Say, que, trntalHlo do serviço pro·lúctivó o do 
:vHlOr do trabalho do oporario, ústal>elecc uma 
limitaçiio u re;::peito dos pn.izcs em qtlC o . tra-
balho s~ executo. pór hrnço~ rscmvos. . 

' 
· livres a regm é calctthtt'-!;C a sommt~ llas riqtw
zas pelo prouucto bruto, pois quo ncllej:'L so nchn 
consitlorndo o prvdttcto 1iqnido; o Ctlm ·i·nz:1o, 

rc t .. 1 • • .... • • , ·., · ·.. ~ c" . ~ • "l 

pro ucção cntriio na uu\ssn · gcml . dos cnt'litlu)s, 
o concorrem 1mra formaç:io do novas riquezas. 
O salurio, por exemplo, qnc o fúbricnnte do pall
nos Jlll::!l\ uo . opernrio não se P.Cnlc, vai ?tltt·m· 
tul producçüo ; passa da algil>mra do fabncnnLe 
para n llo operado, c nssim prngrcssivmncntc. 

l\Ins nos pnizcs mn <tlle se produz cotn o ·hi'uço 
escmvo . outrn cotH!t ncontcce: nlli o .':! princitJnes 
S<lstos de pnHluc<;ão nilo }>n~:;:io dit nlgihcil'n. llo 
prúprictni'io pura a. do op"rarh1; clles se perdem,. 
dcsnpparccem illteit•amcnie; s:io cni~·tTatlüs pnra 
nunca 1nuis volt:u•em c cnfr:u·cm llll cn~a 'Üú de 
novos }li'Ot \lCtos; d;scs gustos :;iío n~1ltel cs <ruo 

· se 1'cJll·t•selitiiú pelos l>m1;os dO:i é!{cl'il·: ,)s <JlW 
morrem; cnpitac::: qne pl'l.'et'•' ln e JHUiea m:tis .ut!
lisi'lo á· i·otluc •iio. 'A Hiirrtlv .~ F,,}go do ouvit 

. CS <1 :lpúUH,O H I) 110 II'C dqlll ta< 0 1 p•H•tpíe C O me 
induz :t ct"ét' qttc o . 110hrc •lopubuó coucorJan·~ 
com as miúlms coJttht ,o~s. . ·. 

.E' po.-tuitto nccc~s~mo < uo da mnssn dos )ro-
\'Cl o~ atHHtos. n na~ao se ( c:;eon em · esses ca· 
pitncs pm·cti.los c nniquil:ttl•)S l~t\m Sl'lllpJ;c. · 

.. Figumrd uma hypothe:;c, Sr. pre:sidcut~. para 
tornar mnis. incisi\·;t a uihth:t nrgmn6ntnçiio. l 'c.lns 
t.n.bcllns nnncxns no rcl:\torio . apt·i~sciltad•) ás c:t~ 
mnrns este a uno pelo Sr •. mtllls(I'o dn fazenda, 
desse trabalho importante que l'cvcln :t alta in-

. tclligelicia que prcshl~ nos Stln·i~ns do thosouro 
unciottnl, se deprchcndc que a nossa cxportnc:io 
nn onno financeiro. do 1130! n 1&>0 foi de 
90,000:000S , exn.mincmos (ll\nl fui o · numero de 
bra~os cscmvos neccssnrio pnrn •.lar cssn pro-

a . ·e1o que se po c cn cu nr q\lo \t1ll cs· 
cnt\·o p.roJu.z · nn -noss1. lnvourtt prind1ml -100,~ 
por anuo; n.. no~sn PFoducc;ão 1\griroln. IJilO intlis 
1ntol·cssc pótlo dlitXar (\ sem cont.~sütç:io n llo cufti ; 

·: · _ ~O. Cll t..:.-.n 11. plOl llCÇUO O 
cafe nao }lrodm: 111111s de -li.IOH por :mno .•. 

U!ttA voz:- Tl\lvoz nem tanto. 

O Sn. PAtlt.A SA~Tos :--:- i\fns ett q\iero estabe
lecer essa qmmtüi: poi:: bem, smulo ·lOOS o pro
dueto do cscr:n-o, temM qnc pnta se obterem 
ossos ~u.ooo:ooos . de p1·oducçno foi ncccssnrio cm
pregur-se n~ anno ~l!l>,OOO · cscr~tvos, .. que n ·100$ 
uc. producçuo formao nquellcs 9!\,000:000S. Exa
minemos ngota qunl ó. a mortnlidnde regttlnr dos 
oscra\'OS no. nosso paiz. A lllortulidntle media dos 
escravos é de 5°/o, na minha ot>iniiic. 

UMA. voz:- Nito ó muito. 

. · .. O Sn. PAULA SA~'ros :- Algtins dizem quo é 
do lO . o f.,, mns cu a uiio elevo o. mais de 5 ojo. 
Sendo n:;!'>im, scguc-so quo 5 o/o cqttivnlem a 
11,000 escravos, pouco lnltis ou monos, o~ qunes 
u 1:200~ hnportilo n somn1n. ele H,OOO:OO~)n. . . . . 
producçiiO SO.lliOlltO d~ importnn~it'l. l ÔS Vnlores 
exportados; cupitnl · qHo n i udtlstrin ngricolo. do 
l)atz .perde, sem mais cspcrnnça nlgutna do o re· 
bavor. 

Ni\o trato · do capitnl lJcrdido ua protlncçtio dos 
productos que so consomem no pàiz : conside
ro-os 1Jompensndos por · a'gumas outras vanta-
gens. . . . 

l)escontndos . csMs H,OOO:OOOS dos 40tOOO:OOOS 
quo se figut•úriio como a impl)rtnncin ctos pro
veito.s nnntios, l'Ostão 2~\,00~:000Y, quo so devem 
cons1derat como n \'etuadoll'n nccumulnçuo que 
a nação Cai cill cada um anno. Vejamos agora 

so is~o · bi.\sta pnr::i anima,r . todo o trabalho_ in· 
dustl:tnl do pmz . . Sr. prcstdcntc, como a agncul-. 
turu., pnru · p0tler manter a prodncçlio no mesmo 
cstttdo, prceistt ~ um capital igtml :\quello quo 

· poi:don, o . supprir .o Yncno deixado; nhi temos 
• f ' . • • • . • • • 

•• f ~ , - . ' 

pital pnr~1 .encher esse vacuo, o preencher o 
serviço, que é neccssario pnra . se mn:ntcr n pt·o~ 
dttcção no mesmo· estado. ·Sendo islo indispcn~ 

•- , · stl'ias 
ficào apcnns 12,000:00:)$. Mas, como 6 facto ave
rigntúlo f}Uú · sú n:; empresas. industriucs lcvnn
taúns . ncsLa pm•;:t hece;;sibio de um capitnl do 
8,000:000$ por t\nuo .. pura se . mnnterctn o chega-
· rem a :;cus H11s, detluzid<l cstn somlml uos re
cursos cnlcnlados, punro ou nad:t resta. Pergunto 
ctl ng01'a: com que cnpital se lm do Rlittlent:tr 
ns Olltms in<ln-:lJ·ias, o noss(l cxlcns() commct•ciü, 
di} qual o püiz lii:a :t m:tior pui·to ,tn_ sua. t'ütu.ln, 
c t0ua~ ns lH)\';ts cmpre sns <pre so ''ao crcnt· em 
grnlhlc 11 unwro com n .ndop~:io desta ld 'l Sú com 
ns l'h Ut.•zns < ito . am o fttLnro se accnmulm·em. 

Em \'isb desta-;; considcrn~ões . qun t oliho apt·o~ 
BtJHtadó, cutlló · poilerei Yolnt· em fav'or . do nrtigo 
(•m discnss:1n, . ~t•.te deixa :i liherdauu inuust.dnl 

• , . r • 

hem ou mal pensadas llw occorl'cr, S('lll ntten~:iio 
aos l'<!Ctll·:;os do puiz c t\s fnculd:tdes uo iuorcado 
üos capitacs, o sem cmfim u i_ntcrvctição_ dá. tutclln. 

· · d.o •onn·uo ( e ~~s c;.rcumstancJa:> uo . aiz 
niutla n:io poücm cUspensat• 'l 

Destlo que a lei em discussão pu.ssnr, vorcmos 
nppm·ec(!l' utnn nHuviito d~ emptesas .• o com ellns 
as fur~es dt.!11Ullh:hl::; do cap1taes .. O pmz se nchnrâ 
dehnixo da mais fort\l pressão, c uma crise com~ · 
merdalH:1o d..:tlnido. .em incubação; pcrmittn-se-

. me n üxprossào, espcru.rt\ sômentll o menor desvio 
commettitlo pelo commcrcio de cxport~çfio, o.u 
qmtlqucr outro, l?nra fazer a sua cxplosao, sacn
ficumk• :ocguros Interesses p1'cscntcs n interesses 
Culut·os incertos, ns buns empresas ás emprcsà~ 

• · .. • • • ' ' 1 n . ·n · i 
lnr nos intctcsscs du: ngiotagem. Niio yosso pois, 
s·enh<Jrt!s, dar o 1ncu voto n tm1 scmclhnulo pro,. 
je~~o. · · 

se· ollo passar, o considerarei coh1o a boceta ·· do 
Pandotn 11bertu. no meio· do . pniz; espalhando in~ 
calcuhwcis mnlcs tU\ HOciedadc. · 

Sr. prcsidcnto, co!tt.(•standon doutrina do ntt. .lo, 
não pretonJo tod:wu\ oppÓl'-mc . ao . art. 2° oll\ todas 
· ns suus partes ; conheço que as sociedndos bau
cnl:ias mep~cenl ~~~utn ftwor do é<;'l'PO legislntivo, 
porque sao. de utth~ndo em os ptuzes hOvos ~omo 
o nosso. Em .111n pmz em que hnfnltns de cnp1tnes 
c S(m~pro con\'Otlimt to dar-so toda f!- I•m.)n n c.!:lt~
belecmtCnto:;; semelhantes, qua . ttrao da tum
dcz os capitttos dormentes . interessando-os ha 
cit·cnlnçuo. . . . 

N esto sentido nilo torci duvida em votar pelo 
nrt. ~o, mM desejo· qt\e1 aléln das rcstricçõcs impos .. 
tns, se h~ponh:t nl~is uma, o o gue ns acções q~e 
l'cprescntno os énpttncs dos soc.ws responsl\veu~ 
niio possi'io ser · transferidas . . A . ca.mnrn conhece 
bem o nlcatlcú desta minha consideração, o por isso ' ' . - .. . 
Entt•et~t;to, S1'. pre~idcnto, llPéZi\1' do .inclinar·m~ 
n votnr pelo ttrt. 2°, sinto. em minlta cohsciencin 
quo nlío hu miccssidndc nlgumn. de so alterar ·o 
c.odigo cot.nm~t·da.l pelo que rcspei~a ás sociedades 
commandttarJns. Qunl ó n nocesstdnde t\ue temos 
do altornr o codigo n esta pnrte? N'ão veJo nenhu
nut. : se temos nccessidn.do do cmptollender gn~ndês 
tro.bn.lhos qu.o domahdiio gtando sommL\ do cnpttaes, 
a.hi esttio ;;ocicdndes anon}'mas qu.e o governo sa 
mos tr:l )JJmto p:rompto em mc?rpo~ar; se queremos 
nego~.:10s de outra otdem, a\n estno as sociedades 
em commlitlllita, ostnbelecidas segundo ·· · o ··nosso 
codigo, ahi temos as sociedades em nome collo-
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ctivo, o outras, (llta ·satisfazem n todas ns necessi
dades da ncl.nalidadc. 

Se algtuna reforma fOr neccs;snrin lti pura o 
futuro, nós a fnrémqs ; mas prcsuntc~11l<'l\to c~tl.\do 
que devemos ser muito pl'Udcnlos 11n nllói'a~~iio 
do nosso codigo ; na. pm:te quo respeita n cstus . . . 

. O nobre· deputado pela pro\'i no in do Hio Grnndo 
do Sul que tomou parte muito ncti vn na <li!:tcltssilo 
desta mnterin, querendo sustentar a convcuitmcia 

.• f' • - • · . • 

disso quo os socios das sociodiHlt1s em c.oml~la;l~ 
. dita, possuindo o seu capital divididó em ac.;ões, 
. pÓdcni.' COlll iCSSfiS RCÇÔCS ir aos bancOS C com 

cllas rcccbur o capital noccssario para ircúi f1\zcr . 
urna outra esp•jcula~J~"io mais interessante quo por 
vct1 urn. .lhes npparc~.a; c p:ll'a corroborar esta 

opintiiio, figurou o similc dá ngua, qtw, cahilltlo de 
certa altnm, movo diversos moinhos collocudos 
succc;;si\'ttmcntc um depois de otttro. 

A utilithtlc qtto o nobre deputado enxerga. na 
op~!'nção comtnercin! qu~ 11m socio fnz co.m i;Utl. 

das commnmlitas; como o nosso cuthgo C•llllllH~l·
cinl as ndniitte. Pcln nosstJ.le~ishi.l,:iiu niio 1i J!l'óhi
bido fiOS SOCÍllS Clll commnnuitu trausfel'Íl' OS ttttlhJK 

com as leis o:dstentcs, isto ê, com nppt•,,,·nr;1io dos 
otltl·os sodos, e por cscripturn J'lllulicn. Nl'lll 11r1 
diga quo ha lliSS(l grnVC ÍIICOÍIYOilÍOlltt•, llOrcfliO lli 

o - \ ' " • ' ' • 

commcrcial mlmittc nM so . compo\!111 jl'unalii to 
gmndQ numero d~ socios, em cujo CtliO tLt.LflJll'Ó\'tL· 
ção dos soei os não ó do ditllcil couaeeuc.;t\u. · 

Assim ll~o ha tii.o urgcnt~ núecssithui\) llo~tl\ tU
visão do Cllpital UnS SOCiedauCS Clll COIIÜIII\IHlita. 
E tanto isto. ê vcrdli.dc, quo tc111os no nosso pnl:r. 
muitas sociedades . em commnnditn íuncciunnndo 
:tognlarm c n tq. · . . . 

· O nobre deputado pelo Rio Grande do S•tl mcstno 
so acha {t te~t11 de uma quo márchn muito bem ó 
que m.uitn. honra lhe fnz. Qttnnto ao similtl imngi-

. . . 
. ' 

diga ~uc tlii? .tc.m npplicnçiio; .se ns omllte~ns in· 
·dustr1aos, dJ\'Idllldo o seu cttprtill em nc\:ocs, su 
aprcsentnsse1n aos bnucos umn~ depois de otttms ... 

' 1 - ,-· ' I •• ... 

não as · omprezns. 

o Sn. PAur.A SA.x'ros:- o noul'O dcpntndo ostti. 
<'ngnnado ; qunndo se ostabeleéc uma Clllpl'czti 
nesta praça o que acontece? . Todas nl> ucções cot• 
rem. no mesmo tempo M3l.ln.I\Cos puro. sobre úlll\S 
se levantarem gommas, ntó masmo pura com ollns 
se saldarem as ontratlas. . · 
. O Sn. B.mXo n~ UA.u.\ :- E' em pcque110 nu-

mero. 
O Sn. PAVt.A SANTos: _.._ Eu fallo em ~orai; 

ndmit.to exccpções • c isto não é opinião só lnlllhu: 
eu n. tenho ouvido nqui .nas discussões. · 

O Sít. D.mXO Dl!! MAu,\. : - Fallo com n pratico. 
·O Sn. PAuL.\ SANTOS: ~Bem: mus, contillunntl!1 

no que in dizclldo, se esses in'dividuos quo tem 
acções fossem uns depois do outros pura l'lléúlJOl'olll 
o impulso. do. m.otor que; neste caso, ó o pnnco1 ó . . \' 

ajusta a npplicaçuo: mas · ass1m niio ncontcco, 
aptescntiio-so t}cntonarcs de individuas ·tw mo~:n10 
trimpo, O como nesto CUSO OS moinlH_\~ OSt[o collo
CRUOS ôn'l diversas circumstn.ncias, o motor nno · 
pódo nwvor a tod.os, hn. do inover um ou outro ; ó 
a ngua, que, cahmdo do certa altura sobre um 
plano bonzontnl, no qual ostito collocndos dh•ersos 
moinhos, nus mesmas condições o no mesmo nh:el, 
pl)der_t~o apenas chegar pnn~ mover . a um, de1xn 
de ut1hsar nos outros, quo ficao pi.ü'ndos. 
_:~ :o : s~ . . BAI~o Dl~ M:Au.l : _.O quo é prociso 1i 
·prqvar·o quo diz. 

:·/ TOMO 2. 

O Sn. PAuLA SANTOS: - Supponha o uobro de
ptttndo ·que passa 11. emenda, . o appr.recem doz, 
vinte ou trinta emprezns (o quo não é do nchniral', 
porque em outros paizcs isto se tom dado} .. : 

O S1t. B.Úth.o DE M:A)J,i :- Etn . bem. desses pai-
zcs. . . 

O Sn. PAu~A SAN'I'OS: - Em outrns cit·cntn~tan
cins, como tl~iJtli · a pouc_o nl?strtu·ci ao nobre dépu
tndo, nrl:; pruzcs qtw nao vivem debaixo do mono~ 

• I ~ f • , • ' o J' • 

circumstancht:> do nosso paiz n de nossus ftm;as .. ·. 
O Sn. :a.~nio m; 1VL\U,\.:- A questão cstà nn avn- · 

lin\)ãu de n03St\S forçtts. · 

O Sn. P.\ut...\ SA~'l·os: '--O . n()hrc . dcptilndo j:'~ 
concordou co!nmigo, nst:i na ncccs~i•lnd•J de ndmit
til.' ns minh:ls . conelusoes .. Mas snpponl1amos rJtW 
nma quatttiundc .de ülllpl'e:ms se nproséliÜ\\'a de~ 
mand:utclo t~npitncs, por exemplo, líl, .20 Oll :10 mil 
contos : fJitü todos, ou a maioí· parte do;;; i t:dividuos 

. que tomus<~em ns ac\iics dossas empru;m;; sé nprc-
scut ''ii· ·1 • • • •· •• • • ' ·. ·) · • • •• ·• • 
que no e:;tndo actua dns cousns n:io uchasst~m o~ 
romtr~os que ahi pro cu rnssoni ? Logo :thi i e mos 
quo o 111otor não podendo toc1r to;los 
nho co o . · ..:1 • 1 • i 
1m lllO\'cl'io.; úu todos fico.tl'i:To pnmtlo~. 

o Stt. B.\1\:\0 DE nL\U.\ : - Isto é exn.gcraçliO. 

cnmnrn, 
o noul'Cl dopuüulo me pareceu ponco procedente 

nns CQnsillemcõr~s t}UO fr!Z sobr1~ nm trcchil do dis
cur;o tio um nohi'c scnatlor que pl·d-:md{m justifi
car n nltn. tio juro flxn.dn pC'lo banco na.> nctuao;; 
CÍI'CtllllStrtncillS; O nohrc dcpubdo sustentou ll.Qsta. 
cnsn. quo a ti.IL'l do juro ·era. iuconvcnicut·~, não 
n..-;!lcutnva em razões quo n jttstiticnssem. .· .· 

Note ·a cauttn-n IJUC untro nn disàtssuo 1lesta tntl· 
toda para concluir sempre contra o artigo, porque 
esta colisidomçiio tem muita relação com o at•tigo ; 
mns disso o nobro de miado < ue a nlt:\ do ·uro 
Jnstiúcalln cotno foi na cama~ a. üos scn~\\l,wcs niio 
ern procedente, p :;rqtte ·em. l5UR opinião não hn 
iduntiduue de circumsta.nci:ts outl'e o que so d:\ no 
Bmzil . o o < uc se deu nn In •lnícri·a c na Fhut .a. 
, r . . prosu m1t.e, . so o t~o rc.J t.epu n o. 1Vc~so com 
ctTotto pro,·ndo que ntto httvu\ os.::a tdentt~lade d·~ 
circmustruicius1 o no})rc dcpU.tndo sahiria cet"ta
mcnto tl'iumphnutc da dislluSS!tO, porqutl em vcr
dtulo os H\'gttmolltos dl' pal'id~ttlü não procedem 

-quando nuo so dá iilentilfndc de cit~mnstandas. 
!\Ias, Sr. prcsh~mito, so · 'enh·e . n . ;J:ngl~üort'D, ,~ . . a 

Fran~~a. ú o Bt'aZtl, pelo quo t'CS}Je1tu ns razoes 
que just!icitr:lo ü. :tlt.n do jm•o, . niio lliL ·. idcnti
dude do cil·cmnstnncin,;, entuo. niil> sei quo · hujn; 
hypothcsn algnmn t'll\ quo. se possa. nppliuur con
vt.micütcmcnte os m·gnnwn tos de paridnLlc. O que 
hottvo em l<'mriçn c orn Inglatcn•a ? Tom1u't'i til· 
versas tipocltS. O .· qnc houve em 1t;2;} em In· 
glniorra? Uma ctis~ contmorcin~ .caus~d1\ pula 
onormo qtttUlht!ndo ltt\ OlliJH'esns .maust.na.es .lan
çada;; no mcn~t.o, o CUJO cnptt~l no!n 1~nl s~ 
olevnva it fttbulo~a sommn. Lb. 3,10 nulhoos; c 
unn\ coi1sidel'tt.\'el expot•tnçiio de mdn1 ·s pt'ecio-
sos pnru set•cm cmprcgntlos a di\~e1•;;os ostados . - ~ ·· . 

' 
Dil.hi o. l'oducçiio 1.hts .rcset•va;; 

banco, o n dcúmndo. .cxc~ssi\·t~ do 
. O}CVUÇUO. UR tt\Xt\, do juro. . . . . 

O quo houve .nuus uu luglatert•a CII) 18:1'7 ·r Uma 
Cl'iso cotnmorcu\l cuuso.dn polo coustdcrnvol. lltl· 
1llot'O do clnptesus . de cstr:ttlus do ful'l'O; uma 
cdso t!tuis de subsistoncilts.qtte dotorminm·üo n ox
pol'tn~no d? grand,o qnn.nhda_de do . motuos . pu.ra. 
tôr(l. do pmz; dnln_ n. rodttcçao dns. rosorvns do 
banco, o n clovn.~~tto du tmm do JUt'O. O quo 
houvo nmis llll. Ingltttorl'n. om 18i:H? Uma ox· 

· portli.çii\) considomvol do metae.s pt·cclosos pnm . 
30 
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O 111; l\Lw.t J:\ um npurt<h 
o sn: PAUl..\ SA':\1"0S :-Disse o nobre deptlf.ado 

. · ~uo .il . cxxlortrt•:iio de mctnc,; na It,glntci·ra se 
e:t pnm fora do pmz,_ o qt!C ~ao . cce 
n~s,. onde a cxport.a~,;nó .fot fe1ta ·\) ~~·!t 
vmcHlS do nwi>mo unpcno. Esta rcf t•Xao tnmh.-;m 
u:1o telll procetlcndu; d~sdc .que o capital que 

·cuns H\lll o nm o 1 •· . . , 
seu,; cofl·c!;, •lcsde quo é Ullll\ dc~lcen<;iio iJ?r
nmnc"nte, o bnnco nchn-sc em .cn·emnstt\JWI.ns 
diflicei~, niio póLlC deixar de contrnlnr n. :ma cnns
siio: de l~ontrahir 0$ descontos, de el~\·nr u. taxa 
do juro c resgunrd1n·-sc contra os efl(•Jtos, de um 
u1aior c,.;co:unento do mctncs, que por . venturn. 
possa sol~rc\'ir. Alén~ disso n e~porttlt;~o · de mo
tttos prt•ciosos. do }~to. de Jan~m·o J>:U <\ n_s pro- . 
\'incitts do norte Jnsuficn xnnts a · cleva\ao d!\ . 
taxa do·. juro pel~> lJuttco . do Brnzil, porque, 

. mio sc11do tüo .ravilas as co:nmllllica ~õe~ cnti·o . 
3.::::. lt s .. ~ ~ l e • · . " 
cóm to•lo o contincntr. · d:l Ein·opa, o ni\o lm~ 
vendo a l)oucn distancia do nosso paiz g1'tUtdcs . 
deposit~g motallicos, dos qunes SL1__ po~silo ol~tcr 

.. ; ... ' 
comu ncoutc~u n1i. ~!:uropa, se o banco. do Dtazil 
ni'io toml\r prcctm~,;oo3 segtu·ns se mq)l)m a grn\·es 
perigos. .· . . . . . 

Os mctnes · que se exporliio, por c~wmplo, ~lo 
llio de Juneim pnrn Pcrnntnbueo~ niio p~dcttl 
\ 'OltRl\ quando l'll~S!UO ÍO:lSe · ')o,;Si\"Cl outel-OS 

. pca· nlgnnm opc~·nçno · . do ct'c<hto, s_c:n . gr~ndo 
âcmorn. E tlenuns 1 scnhot•cs, n tnxn. do JUro 
ui\o est:\ Lll)pcndcntc dn vo11tndo de . nin~nom; 
(!t\1\ est:\ snwita {\ lei dn. demnnrln comhinadn 
com a übúndt\üéin ou raridado dos cnpitnas dis
pollivcie . 
. O nobre deputado pelo nio Grnnd1) do Sul ni'io foi 
ainda proccdt•tltú n'umn consirl?l'il~'lio q1w fez pn!•l. 
contt>stnr o qwt11tum do~ proveitos nnnuos dn nnçno 
1ixndo nu otl!ra c:unnrn poi.' um nobre sonndot·, que", 
~HYidindo os~o qttaHL!mt peln~ I'tovincins, do\t no 
l~io de JmiCli'O ~l;OOO:OOOS. Dtssc ollo quo, com o . 
ahnnnnk mt mito, podol'in indicar cltlZ(mtos · in~ 

' ' . ow ' -

' 
igttnl. · . . . . . . 

Nfio Cl)l\tc~tnndo no nobro dcptttndo o fncto, 
contesto, todn.,·in quê ó Jtobl'o d('put,ttqopossa do· 
duzi1' destu fncto n pl'O'Vfl. do que as nqncif.as que 
a tittção tidquirc no 1im do cndn.. n.nno é por esse 
i'll.do 1nnis nugmontndn : flim prects? <tuo o nobro 
dupntallo . provasso . <pte os 0,0Ull:OOO~~tlOU uccumu
lndos por essl's indtvidnos eonstiLuií'ío umn. vvt'• 
dudcim l\ccumnln~üo do riqueza uu.ciopal, · · 
· :Esses H,OOI.l:OOUS l'cprcscmtiio em poquolU\ patle 

n · nccunltlln~iió vorduaoirn tla l'hluezn : mns üüo 
ó bnt .ultima nnnlyso. o. 1m stut .l~tuiot• pnrto souão 
O Oi.}Ul\'ulcntu uo pl'OJUlZOS soih'ldOS pol' ü00 Olt 

por l,OOO indivíduos, de maneií·n quo, niio ob
stante cssn nccnmulução purcinl; a sociedade em 

· geral nncla g1mhou, c ·ficou no mesmo estado; é 
o caso da unidade multiplicada por si mesma. · 

Este argumento, pois, do nohro deputado no.dn .· ~ 

~c~umn ft no .fim do anno, porque om sua bnso 
u mcxncto. . . . 

Disse mnis o nobt•o doputndo1 pnra demonstrar 
lW esses cnlcnlos a ·i uez ~- .-

c"ignos, que lm 20 unnos .a esta . parte, quando 
~. nossa ~·clHln era muito n~enor cfo quo ó hoje> 
J'" se fnzw. uma trnnsfe1·encm de a n.4,!)00 contos 
nnnnnes tle fundos publicos nn cni:ltn da amorti· 
suçno; mns isto provará quo hnvi:t nccunmlução 
de t'iqnoza? 'Não, senhores: prova npcnns que 
haviilo algnns individuas que tmhão capittics que 
niio o;; qunrii\o ümprr.gar senão rtesto ineio. do 
produzir. E demais, o Mbrc dcpntndo concotdnrã. 
commigo em que hn 2o nnnos a esta parte, quando 
n. no::ts:\ I} i vida começou n fuildnr-sc, a maior parl~ 
dos cn itncs qlle so em rcrrárão na cotn rtl. de 
apo 1ccs n · lVI n. ptU ll~a era ( c cs r1mgeiros, 
capitncs quo vinhii? da Europa parn se empregn
rcm neste con1merc10 • 

Mas Sr. residente.· uma outra razão nind 
tenho pnro. ... mo~Lrnr qttc este nrgti.m~nto do nobro 
deputado nno o procedente. Ha. nntc. annos a 
cstn pnt·to talvez a nossa riquozn. fosst:l innior, 

ot'{ tw os servi ns · ue cntiio os n ri cu ltol'es em-
prega\·i\o l~mo o u os com menor sncnfic10; o 
preço tlc todo · o sctvi~o se olP.vou con-:;idernvct
mcnto depois dessa. ~poéll ; . creio· mesmo, Sr .. prc
sidtltltc, quo as riquc1.ns nccu\nttllH::\s hn vn1to 
annos crr.o em propotçuo mais clcv:tdas. . 

. Disso finnlmcnt11 o nobre deputndoquo üi'B. muito 
incol~\'cnicntc quo nprcsc~tnssetno:; -o nosso paiz 
dehmxo d1! um uspecto tno dosfa\'Orrwcl qunnllo 
tinharnusdiycrsas companhias a organisar (óra do 
pniz. . .. . . ·· 
. S~mhor.es, se ó inconveniente que apresentemos_ o 

. nosso mz tnl qunl cllc deve sorconstdúl'O.do, Mtao 
inm o. nu11s m~onvmucn o quo procuremos crcn'l' 
estns c?mpnn~nns nn In~lnt€rJ'n. Porventura podo- . 
m·os nos mantfestar mnts claramente a uossa fra
queza do qun proctmllldo crcnr ern um pl\iz csti'an-
ge1ro tvorsns compn uns pau a ron lst\Çl~·) o 
emprezns importantes no U(lsso, como sejit0 as em
prezas tlc estradas de ferro? 

O Sn. UAn:to . Dg l\I.'-U,\:- Não apoiado: nações 
do primeira ordem. ; por exemplo a..l"tnnça c .a Al~ 
lcmnnhu, tem procurado. crenr companhias na In- . 
glntorr:t par:• a t•calisnçiio do empt·czns em os süus 
tci·ritorios. 

O Su. P.\ULA. SA~·ros:-Sim, senhor, mas quando 
nii? seja c.'nmo cu di~o .... o fncto do oxpôt;mos o no~so 
pntn tnl I]Utl\ el\0 O llllO pódc nfTt~ctnr de manCJl'a 
algm.nn o no3SO ~l'cdiL•>, por9uo todos sn.bem qu~ o 
Brnztl ó um pmr. vasto e 1'1co, 'IUO o\lo l'IÓ prcctsn 
do ttm mnior r.àpitnl pm•n prliduzil· maiol'os vanta
gens o prospernr grandemente. Pol"tnnto uiio · h.a 
nqtii nada do htconvcn\cnto. . · · 

Vou. finnlisnr, Sr. pt'csidontc, fltZendo muito brc· 
v es cousirltwB<;õcs sobro o bancodo Btazil, o Cel'
tifieo a cmunra que destns considerações tenho do 

' lo , . . • 

O banco do . Bl'azH, senhores, ot·ganisad•l como 
ostn, nilo pódo certmncnto sntisfnzm· nos séus 
gt•tmdos fins ; tem viéios do Ol'gnnisaçuo, c Qor isso 
niio pó do desempcn luw a :missão que lhe foi con· 
fintln •. O bnMo do Bt·nzil nasceu com vicios do or
gm~isa.çu~ tuo ·notnvcis1 . quo ,depois do tres nonos 
tlo lllfunma, e quando JÚ dovm murchar com passo 
firme, ainda Sú nnnstn do gntinhns. · · 

Nn historh\ dos bancos nuo oncontrnmog um 
bunco do Oili.issito como .óo do l3rnzil, qM se púda 
cousidert\r. qunsi como um banco do os tudo, que 
dopOis do tros annos do mdstoncin ss nchasse em 
umn situo.Qão tnl. 
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Longe de mim, senhores; qum•cr com csta.obser

vnçiio Jançm• a menor censum á dirccç~io do lmnco 
do Brnzil, não; no cohlmr.io rcconhci;o que e . .;!<a 
d.irccçào tem murchnd_o .com consunlnt_:tda .Pruden~ 
c1a? com. bast.u.~to pene! a: mas clln na o pod<J alto-

Não COllheliO banco nlgnm mais ricamente dotado 
do que o do BrazH, uii.o conheço btmco algum quo 
tcnlm a faculdade de rcalisar o seu fut'll.l.o dispo~ 

O Sn. BAnÃo bi> M.w.t :-Apoiado. 
O Sn. P~\.ULA SANTos:- A historia dos banco~ 

não !lOS nprcscntt~ algum quo· tenha, como . ? do 
B:razll, a Tuculdudc . de fazer o seu fundo dtspo
nivcl om notns do govel'no. E' com etreito uma 
garantia cxtr:1onlinaria 1 · 

O Stt. DIAS DB ÚAnvALliO :-Assim como ó. cx
traordinario o raiz aom:c se prcfete o pnpel <lo 

· . governo t\ moectn . de ouro. · . 
O Sn. PAt:LA SA::O.Tos: E' uma ":~nlndc; ~nem 

n. 
grande ,·antàgcm parn. o anco do Brazil esta 
fttcultlnde,. mns cllc niio se IJódc ·ntilisar della 
P?r ~~usa de seus cstututo~, c nüo. pçln s.ua 

' 1 -
crição c trilC'nto. · · . . . . 
· O bnnco de V iennn, crcado C'lll idcnLit·us circlim
stnucins, c .quando n Austri~1 tiilll~l um~\ forl<~. 

.. ~ - , 4 . 

entretanto esta VRllÜ~gcm: (I SeU . Íttlldo .diS!lO
nivcl foi rcnlisado em ouro. sendo obrigado a 
b:ocnr nssunsnot:ts .pm.· esse mdnl. A móedn-pnpcl · 
continuou. a circü\ar dcbnixo tlns \'i,:tns dogo- . 
v orno; c. umn. grande quontídtulc delln (oi con
vertida pelo banco. em full<los publicas com juros. 

O banco de Vicn11a, conlo t••uos .. sabem, foi 
crendo por uc~ões de l,lUO florins, dos quncs 
1,000 em . moeun-pnltol couverlivol em fundos do 

· .. · governo, o 100 ·destinados n .fundo tlisp<mivcl. 
·No fim de }lOucos mmos a sm~ situaçuo era li-'. . ) . 

Entretanto. senhores, · o banco do llrazil, go~ 
z:mdo da vantagem do poder fa:t.·C·t· o -seu funli<l 
disponível cotti notns do governo, mio tem podido 

, '' ' . 
nistas em íumlo disponivel, sc!lfít~ nt\ impot~~u.ncia 
de S ou 1.0,060 contos; o ma1s o . ljlprcgauo em 
descontos I . · . · 

Esttt circnmstnndn~nhorP.s, em que o builco 
do l3rnzil · so tem nclmdo1 uasccu do alguma 
improvidcncia qu•) llOti,•o .nos seu!.-~ estatutos, os
talSclcccndc-so n condi~·iio de so fnzol'em ns pri· 
m~iras ciiamuuas em . pm•tos muito pequenas. c 
ÍOl dnqut q\lO . procedeu {.otJO O lllUf do hnm~o. 
So essas cl\nrnu(\ns fossem logo do üO% tln~ nc
çõos o banco tcrin JlOdido ·rortificnr o sou fundo 
tlisponivel, tcrin poilido fuuccionar :mnis livro
mente, .teria podido fazer as suas opernçocs cnm
.bines pnra conversuo dns chamndns sem sub
metter-so n r.umuios dcsfnvonwe~s • . o sotn fazer 
uma ·. concurr{1nch~ prejttdicinl n si mesrüo no 

. merendo dos cnmbios. l\1n~ isto ó defeito dos 
estatutos, e nilo da diro(~~iio. · 

A primeh·n chmnuda · foi foitn e l'enlisndó. t'.!h 
' • . rt' . . • • . • 

em notns do mesmo banco. Se o banco se npt'l)
sento.sso no merendo qnercndo trocar a~ollud~~ 
monte ns sutis notns, estabelecer-so-hia logo mn 
agio sobro ellas: elle 1'ecuou; o . tecuótt bom, 
proctmmdo outl'oS moios do so snhir dns difn· 
culdn.des. Alêm das difficuldtules quo nnttü·nl~ 
lhont.e os~ns diligencins ênCo,!ltriu·iio, ocr\Oi'l'eo nimln 
o. neccsstdaae ae expol'tnçuo do motaes p!trn. ns 
provincins do norte, pelo quo nlio tom podido 
el~vn1~. o sou fundo disponh·ol: o llem converter. 
o cnpttal das chnmndn.s. 

l?ortnnto souhol'es, o btmco do l3t•nz\l nl\o 
póde progredir bom ·som quo l'ccorm no co1'po 

legislativo pedindo alguma nova antorisação ; por 
uioio sónwnto uns ~mas caixas filines elle não 

. pótlc SO.tisfat:Cl' UUH\. das ~Ut\S pl'imoiras llüCOS-
~idauCS, . que é converlcl' o sct1 fundo di,;ponivel 
ütn moeda· corronte, 8enão depois de muito longo 

. -. ·.· -~ ··- . - ' . 

pniz estrnngciro. Pela lei orgnnicn púclc o banco 
contrahir este empt·cstimo quando tiver cmpros-

. bdo no govcrJ.IO 10,000 contos, com a gamntia 
do Bmzil, rctiramlo da circ\tlaçtio . igual . somma 
do papel-moeda. · • · . 

))omos pois . desde já esta faculdade ao banco, 
· ollo que contràin um cmpr;.:stimo mctallico .oin 

fJ!tiz e~tnngéiro, que fortifit)~te_ assim o scn fun. do . 
(hspOiuvcl, e fnça as. emtssuos, prestando ao 
pniz uqneil<~s beneficios que púlh.' sem .duvida 
prestar. . . . .. 

o Su. PAULA. S.\Xl'OS :-·~este caso niio ha t)iUís
stio novn, or11Ue como o htmco lem timn rande 
qunn a m c n suas no ns um c:uxn, que c e 
nüo pótlc cou verter em fundo disponivcl, o quo 
su segue é .quo · contrnhilltlo U:m eml>restimo itão 
uugmentn n circülnçào, porque o.s ~uns notas j1\ 
se lU. tao ~trcu nnc o em grnn e ,:u· ~~. .. 

O SiL DrAs DE CAH\'.\LliO :~Então qual é n 
utilidaue <lo cm!)restimo? . 

O Sn PAut-A SA:\Tos :-:..R' dcvur o fundo dis
puuiv..\ do uanco, . fnzcr com que cl;to funJo dis
pimivel r<Jprc::>erH~ o vnlor d:ls · chamadas quo so 
tizonl:o, .)!ouro cllcs. se fação as cniissõcs quo. as 
ncccshlm~es . da circullwú? ~·eelnmurcm, c .Possa 
com mms segnmu~n re:>tstn· aos mcoil\'Cilumtes 
UU;. ,; cx.·pól't.açôes pnm n.~ provinciil.s. 
. O nol.lrc deput.udo sn}lo . que uós tcn~o~ noco . .;~ 

ag\'icuUm·if c dns intlt\stdus. . 
O S1t, l:hnXo In:: M.wA :- Niio · hn difliculdnde 

lle!lsll COli\'Ol':.;üo • . 

O Sn. PAm.A SAxoros:-:-O tm'io ó trocnr nas pro
viuciils do impP.t·io .as 110tns do hnná1 pot· nota.:> llo 
govcl'no; mns pura isto ó preciso mui lo tentpo. 

01'n, ~r·:..Pl'l'sidellttJ; ;;;~ esto ó o cstn.uo do pniz; so 
o banco nuo pódo nuxtluw ptomptn c efficazuwnto 
todas l\S indu,;ldRs, pv1·qno úüo póde einiUir o dtt
plo <mo triplo sohr1) o cnpitnl dispouivol. vi:>to quo 
as cutl·mlns silo foitn:;: c1n . notns do tncstno lJnUco, 

. qu0 mio podt.:m fuzo1· o officio de. fúudü di~ponh~~l, 
como podet'él cu vott1r pelo urhgo em dtscusst\o, 
qttc , ·ni cobrir o paiz. do u111a nlJu,·i:l:o de ompl·o
z:ts, pontlo.o em umn cri~o pormat~oute? · 

Siio csitts n~•t·nzõos, ::5r. prcsiclcnto, pclns qttHes 
uíio posso dnr o meu vot .> 110 projccto <ltto so dis· 
cuto. · · · 

Tenho conclnitlo. 
Ltllll~sc, apoiüo-:;c, o cnLtfío conjunct.amoute em 

discussíio ns segttiHtes emendas: . · 
t< A h·nnsferetHlin dt\S ac~.ões das sociotlades de 

qno trntn esta loi scti~ nominntivn ott por inseri
p~i\o nos l'egistros dns uwstlins socictlndos; na (ót
mn .oshtltclut:idn no m·t. ~117 do codigo COllllllL!i'dal, 
fhlnpdo; poi'ém, o ccdonto Qut,mto ~\s t,tcçõcs dt\s 
soctodn.dcs do <{\10 fulln usto nrtr.go pr!nHm'o rosponv 
snv~l p~11 ucçao quo tt·ausfot•n· nto snn integral 
tenhznçuo. . . . · . . 

(~ Sttln dtts sessões, ~O do Jttnho do 1856.;_Cw·
?Wil·o i'!c'Campos.-Bm·no do :Z.Imui.- Puteim ela 
Silt·a. )) . 
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· <I Sito tntllns as vondas a tcm10 uns . acções ele 

. qünlquct· companhia ~uonylnu. ou em comrnnndita.li 
· cr As ncçõó;; em . commnnditn não poderão ser 

exnrndns em fôrmn do titulo no portnliol', o a. ttan- . 
sfereticia ~ó poderÍL operar-se por acto lnncado nos 
re~ . . .· 

o f-:'r. :Bo.ndciru. <1n 1\Ióllo:- Sr. pi:osi
denic, n:io tenho podido mudm· de opinião aros

C'ito do >roiccto ue está cirt dhcussiio, tenho 
nocessidu.t •J «inda o occupat· a a ençuo t n cmnarn 
parajustificnr ns emendas qtto innndciú.mrsa, o 
combater os nrgnmc11tos qüc fot·ão nprescntndos á 

. considcrn\ii'o dn ca;;o. em sust<!ntn.cfio do projccto. 
· . Senhores, os nobres deputados que impugn:iriio . 
mhilta argumentação rluo puderiio dnr íl. conhecer 
os périgos '}UC l'Üsultiio da nssociaç:io dos capilaJS 
qüando di\o.·sc certas .. circnn.lstnncias, nfio pu. ilctiio 
desconhecer quo os cnpitae;; nssodndos form:io 
uma granlle for~,.~a de que facilmente se pôde .abu
sar, cin prcjuizo da mcUwr <lil'cc':ilo que so d,J\"O 
·dnr a() commereio cln re'uit.o dn melhor dirccçiio 
que ~om·cm n m nst~1a o patz, c p :,r eonscgum o 
dos mtcres:lcs da socwiimlo ctx\ gerol. 

Scnh?rcs, a ncçiio · dos cnp.iüws, (1ua~do csl~s 
·li tsolallamc>l ta. é· uàsl sem re moffcns1-

"VIl, pó,lc por ce>nsegumtc gozar la mator 1 Ct'
datlc; ns r.!stricções ai lida ns mais bem c:tlcnl:ldas 
n:\o ·compcm>.ào em gcr:1l o;; incoil~·cnicntes (lllé pro
du7.t'm. A hherdr~de t.la 1•1llttstru\ m~ ~:sphcm · tlos 
cnpltncs imh\'1 unes e, pots, <' cOlH Jt,;.ao nct:l'Ssa
t·ia d\l sn:i ptospcl'idndc. Os propricLarios desses. 
cupitnrs lucí·:lo eom essa libcruadL', no 1ncsmo tcln
po que n t;ii]ucza nacional nugmenb. Eis porqno · 
qunnto:i ncç:\o indi\·itlual do:; cupitncs eu .nllmitto · 

. a mnximn de laisstJ .• ~ (aü:~. l\ln:>; senhores, e;;tn 
maximll nl\o pó do SC!r nàmiUidU: q uatHlo se ttntn du 
n:c.;;:'ici collcdi\'a dos cupitM. s nssoci!\dos. ~st~ ncçiio 
póde ser donmosa no bem gcml, poJe preJutltcar us 
melhore:~ conuicues tlo cotnmcrdo c da int.lustl'in 
unch>nnl, visto quo dispondo de gt;nndcs meios, dtl 

· randes recursos, nnnullo. ns forcas individttacs, 
mo. n n concttrrcncJn, c cs c ccu a:;sm 11 . • , 

elln nniqu_ilnria . essa. pcquenn. in r ustria, c os cm
prchemlcdorc·s dó hoJe, esses quo tum l>Cquonas 
cnsns de supatnrin, pus~al'illo n ser meros nssnlu
riRdos. A commnntl.it:l. podcl'ia emiquccer nos seus 
ucci()l1istas, potl~l'ia fazer l;ons Jh·idcnuos, mas 
faria sofi'rer n toda essa clns3o, n. toda:; cs:;cs peque
nos indtistrio~os, qtto ficnt'itlo pri\'ndos tnh•cz dos 
meios de ~uusistcncin. . 
· Os monópolios, senhores, que ns grandes colnt)a
nhins ustubulcccnt, são muitus \'CZ\.'S um ttbuso dns 

· forcas do tJUe dispocm. Fuzcmabuixnr o );}l'et,;.o d•)s 
objectos fi l}lle consagi'lio os seus capitncs: suJft·om 
.com isto tam prcjttizo tompoml'io, mns com . o fim . 
de .matar ns industt·ins coucun.•Htos. (A1wiados .) 
Mortns l'stns, rchnlldo·sll só em cumpo, ló\'I'IIIÜ1o os 
pl'tl\'Os ,dt~S seus ai"t_igos_, e indemnii!i\>·~0 lnrgttmcn!o 
Ô.O pl'l'JlllZO quo ll\'él'llO Süilt n fl\llllllln nthmt_\1\l) 
pnm os coúsumitlorcs, isto Q; pllm n SllCicllmlo . 
opt•nl. · · 
"' E, pois, como os eupitucs qunndú so u~soeii · ~ 
tôm not' tim senão o iutercsso tios seus possuidot·cs, 
sotrl·i, quem soii't•úr, c no HlllSllW lo111po ostt'~ reco- · 
nheciuo quo s .t.nnclhnnt" nssuci:tl,~iío qmttHlo rmuw 
grundcs forcns, pódo sot· prejudicial t\ sociodudó 
goml, dnhi l'üsultn a nocossidado du. intorvo!lçilo . 
d? govct·tw nessa n~s~ciuçlío, d!thi tlot•iva o lJl'inci
pw gf:\rnlmontc ndnntt1do do quo nonlntma. soctcdudo . 
anonymn se poll.o incot·pornr som n nppt·ovuçuo do 
governo; porque o govorno tem a sou cnt•go nttel1-
clol'~ uuo no bom dú tunn só classe, mus tio todas as · 
classes. · 

So, ·pois. senhores~ os tos principios sito üli.uc+.os, 
·Como o possivcl tH1mittirmos,.como pretendo o I>ro-

jecto, que. se incorporem . sociedades commandita
rias com acções, e por consegUinte com grandes 
capitaes, sem que se exija à prévia approvaçfio do 

. go\'Cl'lló? Reconheço que . essa appt·ovação ó. dcs
n~ccssni·ia <~Ul.lldo o fundo soci.nlu·to pód~ sor di~-

. . · · t 1 este nao 
J?ódO s~r tnttito importante, vi_:;to quo nS~C(,:ÕCS, isto 
c, n. agtotngom a quo ellas dao lugat· suo a causa, 
s:io ó at.traclivo que leva muita gente a sübscrcvcr 

rn uantu • em rezas se · imnninilo. A oiados. 
Os nobres deputados quo nie combntêrilo, senho

res, não Sómcnto niio desconhocêrüó os. inconye'
nientes do que ileabo de fallnr~ como tambcm niio 
puderüo ·ctcsconhecet· as fraudes qtlc so dão na 
o~gat~isaciio e nn. f:íerel_!cia ~da . .; socic•lad~s co!Uman
dttartns. Ntl orgamsa~no dao-se fraud.~s tlludtttdo~so 
o publico com ptt1grn.mmas o prospectos que créão 
esperanças do grandes lncros,ufim "de attrabir ~a
pitacs em grondú ·escala, cstlcl'rinçns que se não 
realizão em préjuizó dos suuscriptorcs, o mesmo 
dos terceiros, ~t·catlorcs da sociedauo. Dão-so ainda 
fte! ucntes fraudes na orgnnisnçi.'io ou incorporação, 
suppon o-se utn· capt a que nao cxt~ c, como a n
tect} qttando se dti unia twnliaçiio arbitrada o c:ta
go;...,J~ nos moveis ou immovoi~ que o .incorpo.rndor 
àa soctcdadt: cede a e,;tn. Na glircncJa, porem, so 
po c, em c ou ras, a r- c r ·c · 
como div1d~ndo parte do fundo socinl, pnra que as 
ncçõ~s niio so depreciem na prncn, isto quando niio 
existem lucros a dividir ~dos itccionista~ · · ... ·. 

m, qut 1 o essas fraudes stlo pt C 'i istas, o podem 
ter sél'ias cousóqucncius peln importancia dos capi
tncs comproincttido·s · em .uma sóckdndü ern corn
manditn por ac\i)es, é forçoso tomnr pto\'idcncins 
para ns· prev(!nir. Qtial ó o .flm das leis civis senão 
cstp ? O codigo commcrch\l vódc~Sfl ditar quo so 
reduz a um composto de proviJencias tendontes a 
ncaulclar ns fraudes, os dolos, os p1'ejuizos quo um. 
liO!llúllt possa cau,;nr a outro sem razão, com pi·o
'\'ólto sou. 
·. Aptov.eito esta occasiilo llara responder ao nobro · 
deputado polo Hio Grande do Sul, quo oxclnmou: 

.. . ' •. . ' 
( ' ' " t 

codigo pnrn punil-o. ~~ Mns, senhóros, so osso argu-
mento ilo · tiobt·o dotmtndo fosso . procedente, ontiio · · 
inut~l scrin u logislnçüo civil. Est~ tem J.>O~ tlm tomar 

materia ó cuuu quo subsidinrio, isto ó, qunndo a 
fraUde SC rellizn, niio obstíl.iltó ilS \lt'OVidúntins dO 
législntloi', n pena fulminada pela lP-gish\Çiio ô in:t• 
poStl\: mas isto não dispcn$n o legislador do ser 
prúvidcntc, c de prevenir que a frntlllo so ptatiquo. 
· . Eu desejo ser comprchendido. · Ni'ío prctciitlo quo 
a ac~iio da inuo.strit\ seja cstovntln, só porque o · 
legislador aprohentle nà sou cspil'itt> niguns abusos, . 
quo suo qünsi . sempr!l . ~01~1 ~r.l\\•cs l'()SUlta-

. dos qunn.lo n tndJtstrm o mdtvHhtul; · o . mou 
pcnsnnHmto 6 qtto n intorvo nção tio govct•no ó uc
cessnria ·somente quando n indústria ~>o olova a 

. gmndes pt•opot'çôes, qnmHlo nssocin os capitnos 
· clll \'a~tn escnln~ porqno om tac~ · ~irctunstnncins · 

ns f1·nullcs~ os abusos, os monopohos podem nfTo .. 
ctt\\' ti. impot'fantes interesses, poli(1lll trazur dosns
ti·os muito súl'ios, o pot' consegui11to valo bem a 
pena tlc prt~~·t.!nil-os, settdó quo onttlo n .httorvcn.;iío 
i.lo governo ~l lH't~\ coluponsntl~ pelns vuutnpous <luo 

· ·· ' • ~om es:w~ prm-
cipios quo o cotligo co!nmcrciul o:c_igo a npp~ovnçi.'io 
do go\'erno pm·a n mcorporaçno UI\S l:lOC~cdades . 
anonymns, · porquo estas podem ter, o rlo ordinnrio 
tl~hr, um fllndo cnt)ital muito importante : mas 
pol.·~ullto on nos npbt'os doputudos qu~ sustontão o 
proJecto, como nno podcn~lo ellos dcnmr de roco
nhccor quo 11. sociedade . comm1.mditnl'ia pódc tam
llcm ter um futidó capitnl muito impol'ttmto, uma 
\'O<~ quo lho seja permittido dividil-o om acções, 
como, ropito, ri!io uchão necessnriO. pnrn n oxiston- . 
cin. <.lcllu n intorvonçüo do governo, inte~\'onção 
quo alió.s julg!'to ne.cossarin na socieünde ttnonyma 't 
Os motivos (ruo justifiouo ossa int.ervençii.o om um 
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caso militiio com igual força rio outro caso, visto 
corno é corto que ambas as sociedades podem, por . 

. meio das ncções, elev.nr-só ao mesmo grilo com l'e
lação aos capitaes que lormüo o fundo social. 
· Não me . digais, ·senhores, quo as sociednrlés em 

... f • . • .. 

dados anonyma.s em caso algum, porque h a naqucl- · 
las o gerento. rcsponsnvel : · mas, senhores, essa 
differença é nulla, porque qtlando so trat.a de gran-a . , , 

responsal,)ilisnr por elln.s: e. sendo assim, o pro-
. jecto não vai sénno. acobertar, disfarçar umu socie

dade anoxiyma com o nome . do sociedade cornman
ditaria, o é àbsürdo ql).e a nossn legislação, qué 
exige a intcrvençiiC'I do governo nas sociedades 
an~nymas, nno a exija nas sociüdO.dcs. commnndi-
tarms... · 

O Sn. Mnas-rno o.\. JusTiçA:- Já ha na mesa 
uma etnelld:\ distinguhido pel'fcitamentc uma so
Cicdndc da outra. · 

O n. BANDi-:mA tm MELLO : - Niio distin ué. 
senhores; t\. emenda que eu mandei foi u.pcnns 
como um corrcctivo; ella determina que a transfLJ
rcncin. das acçõcs das cómmnnditas s••jiío nomina
tivas isso é n c nas um rcmedio at't\ · t uc o mal 
SCJil ·-menor no caso o passar o ptojccto. O que 
carncteril:ú1 essencialmente a Mcicdnde à.non\'ma é 
que olla pódc reunir graltde sommn. do capitiies, ú 
a colluna.ttdiü\tia não os óde. reunir ; m:-ls ara 
que 1s se . c o. necessano quo uma possa U\'t tr. 
o fundo ~Ul)ital em acções, c a o\\trn ni\o, . Quando 
ambas as sociedade~ podém dividir o fturdo capítaJ 
em acções todas ns differeilçns quo so possüo notar 
nno' sdo cnractcristicas, siio acciuen tnos. . . 
· Pnrn confirrri.ar quanto acabo do c:tpcn<.Jor. eis o 
que dizia o nobt·o min\sb·o o ánno pnssndo: .rt AUt•- · 
gttvão e com ,.a~llo (dizia o nobre ministro referiu· 
·do-so aos cscriptort!s frnncczcs) que não em possí
vel crõr que o legislador pcrmitti,;so mnn sociedade 
formada de acc;õcs sem depcndoncia do. npp1·ovaç1io · 
do ovorno. ,, Eis ois o nobro minístt·o achando 
rnzüo ncs.les cscrip orca frnncczcs, i}llc cnlondcnt 
que .sempre quo Ull\11. socicllauo pl'CWl\ÜC divhlh' o 
~eu fulldo 01~1 acçõçs do\'~ dcpcndt!r do govoni?r o 
1sto som lluvJdn elas rnzo&s < uo tenho ex cnutUo 
o am a pe n segum c. 

Senhol'cs, q_unntlo. umn sociodndo dh·ido. ~ . seu 
fundo em ncçoos -vcrtftct\·!IO umn responsatnhdttdu 
liniitadn. Assim, os socios comii'lmditnl'ios n1i0 sito 
ro~ponsa\·eis scniio u.tó 1\ imJlOrln\\Cin dt\~ rcspo-

. ctivus acçõos do quo ~i'lo proprteturios. lstoimportn 
mn certo pl'i vilcgio, nmn dCJ'O~IUJii.o tlo principio 
jnridico quo qUol' .qtlo todo nqnollo qt:e eoiltructou 
uma ohrigaçiio seju rospnnsnvol 11 snt\!;ftlZõl~n pot• 

· todos os twtts bcus. Mns om coilll>Ollsncl1o dt)R:)o 
privilegio, .dcsst\ dero~::nci'iC'I do tlit•tJit,, cúnütllun. •> 

· Iegislaum· UO\'O rc!\et'\'1.\\'·sc Rlgtmu~ cou~u, . •' ostlllÍ 
a s.utt int!.!i'Vcn~ii.o ufim do gnt•nntit• IJS ct·e•lol'l!!:l da 
soeloua\lo co\ll\'1\ os abusos uú quo l)Otltml o\IN~ ser 
victimns pot• cnnsn dessa rúsponstthilidnlltJ lilui· 
tndn. O lt.•gislntlor como quo Ulo.~ diz: tJiio · lt•nwis 
por~luo ou ~véllm·.ci pnrn quo .cssn t'O.St!Oils_abili,tludu 
Ihm ttdn nno preJ uthq uo n vos~a bon f e, utlo ofi~uun 
nos \'OSSOS Íllterl'SSOS. 

Par untnr·mo-hi\o talvez o motivo · . L1l' uo nito 
so oxigo n.. intcrvonç.üo do govotno nn sociedado élll 
commnndtta como · se. ucha ot•ganisada polo nosso 
codigo · commercial. A respost11 ·ó Jitcil. ScHttndo n 
legislnçito udual, a commal1dita .niio pódo nivirlir o 
sou fundo cnpitnl em: ncções, c por C!>ta ruzito nunca 
pódo cluunar grmtdes sonlmlts do cnpitMs. Niio pó
âondo ch.unmr grt~ndes so~nmas de capi taes, .os 
abusos ~ mconvomentos nuo podot\l ter g1·ande al
cance, não roelnmiio pois a previdenein dn lei ou 
dô governo : é o casô om quo a libot~dndo pôde sct• 
concedida sem inl:onvenientc, assim como o ó na 
csphera dn ncçtl.o ·individun.l, ou mesmo na osphóra 
da ac.;Lto collcctiva quando a responsnbilidnda ó 

solidarin; quero referir-me á sociedade em nomo 
col\ectivó. · · · . · . . . 

Scahores,. a passar o proj ecto, vamos conceder n. 
q~t~lquer_Inclivid}io .o direito de vend~r npolices de . 
~1 VJda pr1vada.; ? este ~ r~s';lltado da h herdade 9.ue 

tenha ucções. . . . 
Um sujeito annuncia que é gerente de uma socie• 

dade · cotnmnnditaria, 'e que. quem quizer vonha ao 
seu cscri tol'io com rar {itulos élc socio comm -
ditnriO, trazendo os cnpitnes respectivos; mas o 
qui) são esses títulos? 8iio como umn especie de 
npoliccs de divida· privada. Ora pergunto : · scme
lllanto fnculdn.de dEl.vo stlr P.ermittid~? um !ndividuo 
quo gozfll' do um certo credito, credito mmtas vezes 
ma\ fundado_, t}.iio poder:\ as!:lim chamnr a si muitos 
caiJitaes, c depois de algum tempo dar-se por qU:e
brMo, lJ'rcjutlica'ldO os accionistM commnnditari9S 

. e no mesmo tempo os credora.:> da sociedade? . 
Estn. hypothesc por vontum ê gratuita·? Jul~o quo 

nuo. Qunntn.s YeZ•JS SO hiiO tem YÍ<>to negOCiantes 
ozarem de mn c1·edito de que não s:1o dignos 1 Será 

unposstve qne um !legocu1n • que se ac nern ata.- · 
çntlo, mn, que nindn gozli de cert•) cr.:dito, queira 
apro'>Cit:\l cO,· Í\Uldando lima soeicdrü\c cnmmnndita~ 
rta. da qúal dle seja o g-orento, ~fim de apro riar-se 
< , • 1 es ~ . , . o a 11111 os-

. sivel; bnsta qnc cllc se una a ·l ou 6 suppostos 
commnndittnios, qno r<proveitando dn frnud13aprc

ôc n~ grnndes \'nt,ttn tms da comn1:mditn. ~ào será 
c 

muitCts i.ndi\'Ít\uós menos rcftl!ctidns e ihcxpcrien-
tes nlevnrom ao t.nlgercnlc og seus capit.ncs. · 

E como~ scnllO'i'cs: ·podendo .l'calisn.r-so por esta 
fórmn. tnmnnlto nhuso do credito, h a do o lcgislo.dor 
pormittil· qno qunlqucr possa nprcseniat-t>o como 
fundndol' do umn. sociedndc em comma1lditn, e ven
der tifulos do socios commnnditarios, titulos que ett 
chnmci nt}l)licos da dívida privada? · · . · 

Qunnto ti garantia da rcnlisaçúo do fundo capital 
qM o projccto c~ig\) para que n:-~ Mçõcs sejuo trnn
sfcriyets, ~s nobres d~put.ado~ . niio combntêriio as 

cssà condiçiiÕ . offemlin. no. diroito .de propriedade; 
porquo a!luollo .quo. tinlm fdto corta part? dns cn
trndns n~to Jouul · d1spór dcllas; sendo nhús dono. . - .-
que 11sto. comÚ~uo trazia t>l:ejuizo á mesn;R. socie-
dnllo, porque so muitos socws nüo tivessem os meios 
d•l fnzf.'r os r~str.ntcs. das enh'ndns, n sociedade 
cntiio podin qaohmr. Não pudnriio os n brec: depu
lJulos. lH'ftnr tnmhlllll quo estn cotnliçüo pwjndica.va. 
(I~ h•t'CNt'ilS ct•odot·es de qunlquer socio couunandi
tnrio, pot·quo ni'io poch~ndo este trnnsftH'it' ou vender 
ns sua~ ncçõl!s antes do satisfu~et· n{tnoUa condi-

· . .;1ió, ncht\1'-se-hn privado dos moios do satisfazür os 
S«HIS crcdot·es1 que nl'nhnmn cttlpa tôm d~ hnvcr o 
selt dt:\'iJdor compt'omcttido os sc1ts c:tpttnes em 
nmn socicdnclo r.ommamlHnrin~ cujo fttndo rnpitsl 
nllldlt iliio t•st:\ renlisudo~ E o qnc r .osnltn daqui ó 
quo 1'1 de\'1~dor l!oderin; ptlgnr, se Yclidcs~e as suns 
nc~õcs, mns al01 o olmgtt a ser nu\o pngador, por
•ttto Hw w1o pót'Jllltto vendei-as .. l\Ias isto pnrcce•me . 
lÜ)~lü'dó. . . . .· . . 

I~ púl'guritnroi ainda nos nobt·es doputndos: em 
que lú~fslr.çã.o so oilcontra. ttmn. scmel1mnto condi· 
~ti. o? Níio tonlto nohcitt nol'lhumn uo a. estnQoleça. 
Eu apc.lins 1 no dtccio.n!lrio dç econo!nm po i 1ca 
um m·t1go em quo se dizia que 1sto s~ru1bom; tal
vez os · uobros iloputados fussom levados a adoptar 
c$sn idén poln lüittn·a de:'lso urti~o. Mn.s, senhoras, 
~o . somclhnnt? condiçfío p~do o1l"crecer nl!í~tma ' 'an
tagom no senttdo do \'1\0\'o.\lso.r a commanc11to., como 
disse o nobto deputado pai' S. 'Paulo,• ê fúrçoso re-

. conhecer qne cstn vnntngem . ó comprada com r.ro
juizo de certos principios quo devetp ser respet.ta· 
dos, o qua dcvtlm merecer n :pteferenc1a. nn upreo1a· 
Qiio quo o legislador devo. tazer dns vaut.ngens o 
inconvonient.es de qnalquer mndidn' quo. pretendo . 
converter em loL 
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Qunrido fallei. a pl'imcirn vez, disso quo a condi

ção do trato immobilisnvn. os capitucs·: ~ 'nobre 
deputmlo por S. Paulo .respondeu-me que nao, que, 
pelo contrario eis. cnpito.cs fic(wão ·mais movedi
ços, c que, pela legislação vig~ntc, é quo ficnvi'io 

. r- • . . ,.-·· •. 
• J • v 

os Ci\pitacs fiquem presos até certo ponto ; mas 
como em vii'tude dessa legislação e commn.nuita 
n:io póde r~H.mir.:. grn_utlcs. capitu~s, cstt\. visto que 

.. •• • f ' "'' • • • "L 

na massa das transacçõcs ; nuts nssilll nfio ncoi1tcco 
quando. a .commn.adittl é formada de acções, ~!l\lão 
ella podo. te~ itiiportautC:s sonU~IlS~ de c_apita(~S 
commanchlanos, o estes so achao 1mmob1hsados 
em cpnscqucncill. do . uão estar nind<\. realisnda 
a. totalidaac do fundo c:tpital. Par~ce.-mo pois 
procedent(l a ohsci·vuçüo qttc . cu ha\'i:l. feito, ten
dente a de.monstrn.r quú a contliçiio oxigidn. parn 
n trnnsfcrencin das acçõcs pt•ejudicn a circttla.çiio 
dos cnpitncs incorporado;; em grandes massa;; nus 
socieJndcs communditarias poi· ncçõcs, e nccres-

. · · • ;- · · · n r~ 

bitrio \io ~crente, porque rstc pódo deixar do · 
fazer a:; clmm::ulas . itcccs,;r.tihs para completar o . 
funde soch\l. · 

O Sn. B.\Nt)~In ,\ vB ~h:t.t.o:- Niio; porque para 
istn é nccessitrio ümn nntorisnt;iio espeCial.' . . ... 

Mas ois o nr nmnltlo ( uo m~ro roduzirl 
no lro opu n o quer a ntttor sncuo prcvut o 
gov.omoJ)al'a ns sociedades cu~ co!nmaudilns bnnM 
cat•ms, ovo t)üorcr cssn nutm·t.~n~:no tmubcm pnm 
todns ns commnmlitns .pill' ne<;õcs, visto não ser 
,•nposa tr ~az:l o •JltO nprcsen tou .Jllll"n Justificnl' 
a ,Ultl'l'V111l'>llt\ UO gO\"CI'llO llliS COllllllUIHlltus ban-
cRl'illS . . . 
. O, nóhro dúJHitttllÇI p•lt tt . l 1nulo •. qnnnto ~. mil'!_1, 
cnlno l.' lll um l''llíl\' tH:t) \\0 s .l'tl dtscurso. ~uppllc 
cllo qtw ns · SPI'i ~dwlt•s clll connnnhditn fleiio Jlt•lo 
projecto inhíhitln,; lh~ e u! l'ltn'll\ em ttansncçõcs 
lllllll~ do 1"1'!\\h:ndo L•Hlll O funrlo ~Hpit~J, C Cll!i\o 
dissn: (( nüo po•lt' tltltl , nt l'IH' <'HI h't\llS~H·.,;õcs ~L'lliío 
dotmi~ do fnndo t•cnlisnt\•.11 1\ isto uma gnl'nntin 
pnrn os ct'ed.twe:;. '! l\IM n JH'ojeetü n:to di~ptlcnndn 
n ..:sto l'CSllCJto , so csta\w1cc<~ que ns trnnsforon
cins dns ni\Ç•)cs nlio P•Jss:lo ter lugnt• !:.l(•tlí. quo o 
fundo soc.ittl cs ll'jn rt~alii;:Hlo. (\ ml>eqtwntr mcntt•, 
logo tlopois tl t\ primt:.•h·a ch:nnndn, U:\Lla ous tú n 
que . o gúl'L• tüo enlt·o intlltl'tlint:nnotttc cndrunsàc-
«;ocs c tqtu; l ovenr. ll unpol' nn es som n, n p aç , 
e SO\ldO llSSÍil\ rtfíO Cü111p!'ülumdo a gnmntin pl'H'l\ 
os terccitos, consisümto nt'l. l'úilliSnl)úo do fuHdo 
capital, llcH'(}lte, osbja este ou .Mio l'ú ttli~ado, O!; 
commun( itttrios suo em todo o caso os r ospon· 
snvois po1· . toua a importnncin do suns ucçõcs: 
i'ullidn, ·por exemplo,· n ~ociedndc, os c1·edoros po-
dem cxigil-a: · . · · 

O bu. CAtü>:Imto~ b g OA~u·os tlt\ um a parto quo 
.nito podpmos onvir. · 

O Sn. l3Al'{1HmtA n l!: M !!:t.Lo :~ O nobro deputado 
<Iisso quo os tut·coh ·os ftctwüo . gnrl\Ilt.idos, potquo 
.n. sociedttdo om commtmtlitn nito podin cutru.r em 

tra.nsacçõcs senãodepois de estar realis;tdo o fundo 
social. Isto, repito; . ni;\o está nó projccto, e eu 
pergunto se depois da primeira entrada . o agente 
uüo· pódo entrar em tram;ncçõlls c ficar devendo 

. á lrn<.~a aq:till? ql;lc .essa confin_t d~Uc.J · 

da socic nele, quand~ essa realisaÇão não é an
terior ás tt'u.nsaçõcs que possa fazer o agente? 

8cnhm·e~, cumpre ainda notar a faciliilade com 
. ' ' 1 (T • • .,. • 

uma sodctlado qualtp.tcr. O gorollto publica ter · 
muitos socios communditario;;; que nuo existem 
rcnllliélltc, faz acreditar quo este!:.l fizorão as on-' 
tt•adas, o que cllc nssim dispõe dó grandes cupi
taos : tudo isto f:mtastico, tudo simulado, c. tudo 
tmnbom pni·n o fim de que as acções scjiio logo 
transfcdveis, dnndo-se como procnchidn a conM 
dil;ão .do projecto. E' isto uma fral}.de onormo . •• 

O Sn. :à-ll:sisTno DA JUSTIÇA: - E o registro do 
tril.mnnl? · · · · · · 

dc\'t'l 1n:ev~~ir as fm~dc;; o iegislauot tom obri
g.rç:'lo de uc.mtolnr tudo aquillo que ó susceptível 
uo fruudcs, do dumnos, etc. · 
·. 0 lSn.l<'lGUlmtA. DE. MELLO :-Apoiado; .é melhor 

prevenir dO que tmnir. 
O Sn. l3A~oll:mA DE 1\h:iLo :- O nobre deputado 

por S. Pnulo Jissc . <JUO o projcclo crtlava asso• 
· ciat~\õ~:; em conúnRn1hta mais porfeitas do que ns 
nctuncs. · 

Eu entendo ó con~rario, e.ntondo 

ns nctnaes ... 
o sn; PAUL~\ S~üO:TÓS:-:-Apoindo. 

niio sojào íllai:5 desastrosas, eu julgo indispensa· 
vd n . íntcrvünr;ão · do governo. sob . paun de dnr
.sc a contro.tlicçt'io fingtnntc de ostnbclccer-se, como 
já tlissc, sociolladcs anonyntás com a àpprovaçiio 
.do govN·no, O soc!cd:tdcs · nnonrmns S flnl essa i\p
provnçiio.-Jmport.n não esquecer quo me tcfiro ás 
commm1dihts po1· a cçõ(]s, ns qunt~s :não posso dis~ 
tinr•uit das nnonymns. · · . 

<f itobt·o dctnttndo n quo me . refiro disso muis: 
cc Nilo ô JlOsiitvcl pt·cvenh·mos todns as fraudes, 
totlos os dolos. u l\Ias1 pel'gunto . cR, po1•que . não 
l'Otlemos pt·ovcnil• todns us ftnutlcs o dolos, sogue
so <lt·\·amo::; .. cruznr os braço8 o nurln pt·oviden-
ein.r? . . 

O nobt'L\ tlcpntudo confiou muito na rcnlisaçüo do 
fundo cnpitnl um; sociollndüs em r.ounnanditn, disso 
ülle; · 11 E n111a dillionhhule pnt'tl i\ ngiotagcm. >> .So
Uhlll'OS , mio ha tnl tlifllpuldü.dC; ó ú pol' is su qtio a. 
ngiolngt!m dó.-::;o. Ms npolicús, dt~ divida publica quo 

. - ~ ' . \ 

dtu·-so Vl)ttllendo o socio . cn\nnutnditürio à sua 
ncçt'io quando mesmo niio tem feito o.indn a. sua 
1n·imcim t'llt .. t ndn, porqno nlsttem podo purticu
Inrmonlo compmr-1110 · o dirctto que tem tL acçi'io 
tlnudo-lho um agio, o fazondo ns t cspectivas ün• 
trndns em nome . do éomt\mnditlll'io cedente. Não 
ó pois dt's~lit condiçiío ·quo podem v ir cmbarn~os 
t\ . ugiotugcm. . 
· St. presidente, resta-me justificar as onwndns 

quo numdei (~ m esn : a primoit·a lm\onda prohibo 
a venda das ncçõe!:l a termo. A • catnnro: v o quo é 
úm meio aptopt•inuo para contel' a agiotagem, por
quo n ão so v ondorô.õ s enão as acçõos. que estiverem 
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cffectivamento IlO domínio e poSSO d~ vondeçlot, .C 
das quaes tealmcnte elle pódn fazer itnrricdiatfi. cn-. 

· trega. A!;sim cossa o jogo desastroso a que póde 
dar lugar a venda a tem'lo. · . . 

Mandei mà.is umaetnenda .para quo as ncQões.úi'io 
· ~dessem ser exaradas ao c.o~In·ndor. Estné h~-

' . 
lid~dc solidtlt'la dos socios commanditarios, ouando 
tenhão por ventura entt·adn nri. gestão da' socie-
dade. 

R. 
que~ tão. .· . . . 

O Sn. BANni;rn,\ DE MELLO :-A terceira emenda 
que n"itl.ndei á mesa, diz~ a respeito aos · góneros 
de primeira: neccssidn.dc; entendo qno devemos 
attendot· muito para a subsistencin. do povo, o que 
conscguintementonão se deve potmíttir qnc nenhu
ma sociedade pot• acçõcs se mcorporc sem. auto
ri~açii:? do govc~no para ncgociur em gc,rieros (~c . 
pnl)letrtl. nüccsstdade: quando o respectivo cap1• 
tál exceda a lOJ:OilOH, porque ·uma soei~dnde forte 

elos cn itncs õde mono alisar es,;es •uncros 
o esfomear o povo, no cn1.r(Jt~tnlo quo a autol'i
saçiio do goyemo . p6do estabelecer clausulns a 
bom ela subsistencia publica, -pena de ser retirada 

. a. mesma autorisa üo. Nem receio ue :;obro some-
nnta mutcrta po!'sn o governo abn,snr: o muito 

grnve, o a popu\açt\O toda .lho tonuma logo conta, 
se ello dl.)sattendessc o bilin publico. · 

Nnv entro na. uestãq no a ui se tom suscitado 
a róspm o a tn1p.or tmcta as ccononuas quo po e 

. fazer o paiz, o nem 1\ r~spcito dn inconvcnicncia 
da ulta nct\tal do juros, não só porque n horll 
estt\ muito ndiantnda, como tambem porque . 1no 
parece quo cssil discussão n:io obturá ncnh'um 
resultado. Obscrvândo porém quo os homens p\'a
ti~os, que se dizt'm l'ossuidorcs dos dados cstatis
ticos, divot·gem tanto, acredito quo hn mnito 
d.o nrbit~ario nas nprccJnçõ_cs . <}uo fazem. Pr~s
mndo po1s dt)stas qucst.õo:1 mc1dcntes; o tcrmmo 
aqui o n'lcu discurso. . · .. . . 

A discussão do art. ln . fica ~nçcrr<tda, hiio se 
vo an o por nno mvor casa. 

Lcvntfta~so a sessiio. ·· 

Scssüo clu :;!lt de Junltó 

l'Rl':S.tbE~CJA DO sn. YISCO:-\DE Dlf llA~•E:-\OY 

Stihl:uAtuo.-Expedia1tte.- Pm·ece1• dtJ commi$slto. 
Obse~·vaç(jes dus Sl'S, Ctuidido Mt!ll!lcs 1 E. Rt•tm
ça. Augnsto de OlitJcira. e Tei:i:eim cloJ .Vacc:do. 
App1·ovas-•ao.- A1wesoutaçlto c: discussao dt! 1'J· · 
querilileHtos : ticgocios de Pit'clhy. Disew·so do 
St'. ~'. Octar>iano. -Ontem do> tliu.- PtJMtlcJ. 
ObstW~ltçt'lO lfo Sl·. Di~s d~ Carvalho. Atloprflo. 
- llispvnsa •la.~ leis da alnOJ'li.J!lt!l70. J>isclti'so 
do SI· . Di(iS tlc cm·valho. Yotaçc'lo . ..... Orgaui· 
saçao d11 ánn1umhias. d.: I.wsca. J)iscw·sos elos 
Srs. l•~i!!Udl'a clu.L1lello, é Pctula li'onscJca.- As 
SOCitUiatfcs em CotiWêoUidita. YOtaÇc'lO elo m•t. lo. 
Discur-sos dos SIW. Sayc7o Lobato, ministJ•O 
liajtestiça, e Cal'Heil'o de Campos. · · 

, ' . 
presentes os Srs. viscotldc do llt\cpundy, Pimllt 
Can(\h\o, 'Wilkens do l\·Iattos; Gonvün., Mtmdos dll. 
Costa, Cttruoiro de Campos, · Rodt•iguos Silvn, 
Fiusn, Silva Guin,lm·:icst Ootrcn das Novos., 'Pül~c.i
J'i\ Jorgo, Ct)l'quon·a l?wto, · 'l'rnvnssos,. F1dcncto 
Prtltos, Souza Lotio, brmto de Gut'upy, Luiz Som·es, 
.Macarlo • Horta, Bnl'bosn. da Cunha, Ohrispim, 
Taques, Luiz Araujo, Andt•ó Bastos, Lisbóu, At·n.ujo 
Limn., PMh\l(\O Jordlto, On.ndido Mondos; Vieiru 
de Mattos, Ribeiro de Andrada, BtttsC).no, Ribeh·o 
da Lnz, . J. J. da Ounha, Souza . Mondos, Luiz 
Oarlos, Jacintho do Mendonça, OosttL l1'orroira, 

Brnndi'ío, J..~citã•) da Cunha, Angelo Ramos, Góes 
Siqueira, Ferreira un Aguilw, 'Mu.ccdo, Zàcharias~ 
l,Jarão do Maroim, Lima, Titúra, Sâyão J_,obato 
Junior, ~araiYn~ Hibeil;o, I~into do Campos, Livra
mento, Aprigio Guimarães, Tex.eita. de Souza. 

Cotnparccenrlo de ois diL chamnda os Srs. n · -
po t o, ::Se1 ra, c « uur o • rança, n re~se· a sesso.o. 

Comparccôrão depois de abertd.n sessão os · Srs. 
Antonio . Cantliclo, (í.nnos Ribeiro, Rocha, Para. tia~ 
•uá Gastcllo-Branco Dias do Carvalho H > • . s 
~illimbú, Uonteiro Jo Batl'os, O. Fl'o.ncisco, Figuei. 
ra de Mello,Sobral, Augnsto C h o. ves,. Pcdtcira; Mello 
l<'rnnco, Sayiio J_,obato, Costa ~Iachndo, Ba\'bosli, 
Augusto do Oliveirn, Nii.bur.o, Siqueira Queiroz, 
Jansen do Paço, Paás ·narreto, Sú. o Albuquerque, 
l\Iarcel\ino dó Brito, Rego Bnno.s, P,nrm1I1os; Pa· 
chüco, bm·:l:o de l'llauú., Padun Flcuy, . Fausto, 
Lima o Silva Sobdnho, P.::Jrcirn da Silva, Antonio 
Carlos, Férrcil·rl do Almm, Dutra Rocha, Brotas, 
Raposo lia Camara, Canuiuo· I3orgcs; Paula Fon· 
sec11., Dun•cto Pedroso; Bnndcim do ~lello, Cunha. . 
Figueiredo, Paula Baptista, .c concgo Silva. 

Lida a acla da sessão antccetlénte, .õ nppro-
vadn. . · 

0 Sn. }o SECUETA1Uó ÔIÍ conta do scgUÍJitQ 

EXPL:DJE, 'TI~ 

Um l)flicio do Sr. 11Ünistro do impcrio. datado 
de HJdo corrcntc,remctlcndo n. ropl'<:'sentaçfío dos 
c r a o da · :u-. 1 n' ci :1 c · . · d 
pc in o qut' por 1nn:t resolução sejão clles dccln~ 
.raclo:i cotn dircitó i\ nposcnt:uloriti, para . q\tó esta. 
camnra tomü na dcvitla c•>nsidurnçiio.- A' commi~
.sfio do camai·ns munidpucs. 

Idcr11 do m~smo ministro, dntn•lo de 17 do cor· 
rente, cobrihdo cópia do decreto n, 17ô2. do U do 
Maio ultimo, htnovando · ó contrncto feito coru 
Josó Rôdrigues For1'ch·a pnrn llavcgnciio a vapor 
entro os portos dcstn cidndo o n dA do Dcstea·ro, 
provincin do 8ant1~ Cnthnrinn.-A' cotnmissilo da 
cotnmcrcio, indnstrin o nrtl's. . .. 

ldcn\ da cnmnro. munici ~t da côrtc, courind() 
c zHo. o umn rcprosen nçno ct 1\ pç n. mesma cn
l'iu\tl" ci\l lSr,n, pcdindó n: t\uto\'isnçii.o para fa:zor 
as trnnsncçõcs propostns sobro a cobrança de lau
dcmios o foros ntrn7.ntlos.-A' co1mnisslio do camn-
ras mumctpncs. . . . . . 

(Tm l'equcrimL'nto du mcsn n•lministrntiva . da. 
snnla c!isll da. l\!isnl"iccmlin da cidade do. dnchoei
rn di\ pro\'incir. drt Dahin., pNlindo, mnn consignl\· · 
~.à:\ do 20:000S po.rn n consh'ltc-;i\o tlo um ccmiterio, 
o 10 lotoriil~ pnm coneh1silo dn ohm do hospital 
o ropnt•o do pntthnonio t\o mosmo. ~A' conuniiHito 
do fn~cndn. 
· E' lido o npprovnllo o pnrccoi.· dn commis~iio · 
up COin\1\Cl'ciOi ind\htl'in 11 1\IÜiS, s 'o\ll'O O l'lll}UO
l'llJICllÍO do l\ nnool Hl)tll'lgttéS D<>r~L's, em . quo 
pedo nmn so\\\~ii-?. no pt•ojúcto n• 1>:> d,o :'2~ do 

· Jt1lh0 do 1H;J11 VtlldO t!o . HUIIlltlO O Rdll\dO Otn 
28 discusslio nosta ensn, mtUldtutdo quo prusiga. 
u discns~lio do referido pt·ojr.ctv .. 
· E' julgnclo objccto tlo dJlil>tJr::wii'o, o Vlli a in\· 
p1·imi1• }H\\'n cuh't\1' na ót·tlom dos tl'l\ba.lhos, o 
ptu:ocót' úa commissuo tlo mnriu ha () ~úel't'il. mt-
torlSUIH.lo o govorno a fut 1~l' !'úVül'tcr n R.l'll\fl, do 
infi\llh~tin o mnjor rrmlltllttlo do cor o do cstndo-
mawr n. ..,a c asso n OIUO oaqmm t) ngtt· 
lh:1os Castto. 

l'Atl~CEtt nB co:umss;\o 

Lo-so e outl'a om disousstío o soguinto parecor, 
dà commissiio do constit.ult:;ilo o poderes : 

t< . O · Sr. deputado poln provhibia da Bahia 
Josô Forrch·u. Souto l'oqnot· á cmnnra licença. 
panl. tüth·m··so ptwa nt)Uülln provincia Nn. conse~ 
quoncia do seu mt'm ostnclo t.lo sttudo. 

<< ·A comtnissiio elo eonstituici'io o poderes, jul-:
gando jttstiflcn.vel . o motivo ullcgado polo hon-
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ró.do deputado J)ara ausentar-se dn camnrn, ó 
de parecer que lho . seja. conct•dida u licença. 
pedida, mandnndo-s•l chamar o supplcnlo 11. quem 
cotnpotir. ·. · · 

c1 Saln. das sessões, em 2G de .. Junilo do 183G. . . 
O sr~ 1\l:cndo!" (.\c Ah'n.chla :-~r. presi

dente, como não. 'vi membro· algum da t:nsn 
so ICI m· n. pa avrn parn tmpugnm· o parecer mn 
discussão, ll.!vnnto-me coril o fim de solicitar a 
bonevolencia da cnmnra. n gt•açn de approvarumn 
emcndn ndditiva no parecm·, . com o fim de ser 
chailtndo para tomar· assct1to na casa um sup
plente da Bahia, t}UC se acha na · côrte. 

A eXemplo ·do ouP. se fez a l'Cspcito de ttm 
supplente prln Pni·nhybn c de outro pelo Rio 
Grande .do Sul, p·tr.~ce-me quo a cnulllra sendo 
cohcrent.o niio deixar~\ ue appl'onu ossn emenda, 
c por is;;o c'll n rcmdtcrci :'l mcsn . . . . · 

n PnF.Sit>B:o;Ti~ :-0 no1wo. de mtado 
mna cmentla ou umn. indicarão? 

o Sn. ~h::-:DES \m AL::\It::IDA :....;.Uma emenda nu-
. uitiva lll\ p::iroéci'. . 

• n. ltt :srOI·!:OO:Tl·: :- l nm c o no 1re < (lru ru o 
a sua enu~ntln, nfim de que éll l\ exnminnndo 
pos~n. Vf't con\o n. devo considerar~ 

· - . ~~ jntcs cmr>ndns tte d ·~ ois 
. do apoiadas ontt'âo em discussão : 

· '' DatHh•$C o'ntrdnnto assento no !;Upplcnto tuiz 
Anfonio . de Snmpnio Vinnnn, quo se acha n:t 
cõrtc.-Jf()HCft>s ao .ATmêida. ll 

(( s.>ja r.hamndo o SUPJ!lcntc n qunm compete, 
quo c o Dr. Luiz Antoiuo Ditrbos:~ d~ Ahncidn, 
que so nchn em Ynssourns,--Edum·dc> França. 
--Angclu namos ,, . . . 

O Srt. M~,;~ot;:s DI~ ALlll-~IDA :~Pnrccc•mo, .Sr. pro
sidcntc qu.• n cmendn qnü foi lida em l'f'ttltmlo 
lugar, off. rC'cidn pdo twhrc dcpntndo l'eln Rnhin, 
nno 110 tn so.r s\\Jm n n npprovn~no n Ci\~11. por· 
quo isso \H esmo (]Uô Jlnr elln ~n t!t'seja .cotH.HU it• 
cstt\ lnnçndo · llO pilreccr d •t con1nuR~iio, pM()Hnntn 

· nollo so dodnrn qnc cotll n snhiclr\ do .Sr. Souto 
SOJt\ C llll\1\ O O 11pp Oll O lllllllül 10 • l'lll \ . N, 
e nestas cicums!nnd11s Jlnl' t!CL'-Jtll' qne mio Jmvin 
mzü~ . pnrn so . RI. Jl't'sontar .. n {•mcndn elo noht'•) 
dcputn.rfo: ncrrN>t'(l qm~ n qtw füi ~ot•. mlnt nprt>
sentndn ni\o mnhnrll•.'tl 1\ cnh·aull' tiCSSl'• sttpi\knto 
quo o noht•o •lcpnlatli) com n stU\ em<'ntla quer 
t}UO scjtt du1mndo. Bu sô prdcntlo quo tom•' n~
scnto o supplcnto . q1H1 .Sú n. cl1n. na\ rt\t'lo. ~ , }lot'(JIIo 
so doll o nwsu:u · cnso C•111l oR supplunll's iln Jln· 
ruhybn. o uo lU o Gt•nndo do Sul. · 

O Sn. l•'wuRlltA DI·: :M~,;t ,Lo: ._ Isso ni'ío f.em pnl'i~ 
datlo nlglllttu. · . · 

· O Sn. 'llh::-;t>L:R l)t'J At.!lmtl'.\:- A rcsp~'ito do sup· 
plento do lUo Gt'audo do l:)nl, dt\-~o? mesmo éttso: 
a cnmnrn J'OSt) l\'cu quo fosso nthmthdo o supplt:mto 
qp.e estnva nn ct\1·to NlHJtutllto su chamava o ~mntú· 
dtnto em \·otos quo so aolmvu ntlStmto. DoseJ l.l qtto 
a cnsn. ·. su mostro colwrontc; ' ·otundo pola minha 
CIIiOtidl\. 

n , JllJ,umo 1' nANr'A nao se opJlOe n c tnma< n 
do Sr. Sampaio Vianna; rnns tliz quo doYt) sor chn.· 
u1Mo logo o St•. J.Jttiz Antonio Dnt·bosa do Almeida 
quo os tai btln) port\) o ó nquet.n compcto. (A1wiados.) 
Por COil ;;Cgtuntc~ n pns!;Ur n. emondn do uul.Jro depu· 
ttulot à qu.al ni\o f ftZ optJO~;i~~ fio , dcsejn tnmbem quo 
seja logo chnmntlo o St'. Luiz Autonio Barbosa ele 
Al~noiuu. · 

o $x•. An.gu!':to <lo Olh·ot~a. :-Pediria t\ 
cnmtu:u lio,mço. )?ll\'U a.prosenüw um l'ú<]UCI'il}l.O~!to 
de aduuneut.o, ntnn do quo o ptu·ocor dn co1nnussno, 
con1 o. cmoncltt llo uotn·o doputauo pelo Mnrunhi'io, 
s ejüo romottidrts ú commisst1ú uo constltuivuo o pb· 

deres; para, · l'econsidorando a materln, dnr outro 
prLtcccr, c isto pnr.a quo não se chame um supplNtte 
. quo o orn.tlot' duvida tcnlú~ diroíto n tomar assento. 

O supplonte a quem se refere àcmcncla'ó o mais 
votnc~o? · 

Ourn.os SEN'uonr~s :_._Não é. 
O Sn. Au<lus1.·o }>E QLtV.E'mA:- Sem se recorrer 

· dccisõcst c osso oxnmo compete á nobt·c commissiio 
de constituição c poderes .. Por isso vai mandar á . 
JUúS!l. ltllll'tHlUCl'imcnto de adiamento no sentido em 
que falhíra.. 

Vai á H\~sn, é lido, apoiado, c entra em discussão; 
o sc:;uintcrcquurimcnto: . . 

11 Requeiro quo o parecer c as CJm!ndas apresenta~ 
das sbj :w ramcttiuos ú comtnisstto de constituição c 
podc1·cs.- S. R.-A. de Olivcú·a. >> · 

O Sn. Tl·:IXil:ItU. DE 1\IAcwo'~ como membro 
... . i . " . 4. 

prit!1dt~' tem uci~m os Srs: i\!. l\Inda do Anmml o 
. J nptnssu, quo esta o nn Bahtn, o quo o segundo além 
<il,)s trús r~ feridos senhores ~em . mais dous, llm dos 

. '. . . h ' 
110 obsm·vimuo-~;c.pot; conseguinte csh'ictamente a 

ot•dem dn ,·otaç:lo, I) suppleuto a chainnt-so é o Sr, 
A1uarnl, mRs quo tendo acnmtnil. deliberado dar 
nsscnto nos ~npplcntl'S que podmn de pl'vi'ilpto cúm
.pan!cm·, os Srs. Bar~osa ~o Al~ncida, que csUi. em 
V1.1ssourn,;, c o Sr. Sa1npn1o Vl(\nnn quu está. na 
cúdí.l, .achiio-sc ucssus circuuislattcias. . . . 

· . o Sr. l\~on<ló!'; do Al1n.ctdo..: -Sr. pre
stdontc,t\. vtstl\ do quo acabou do d!!clnrar o nobro 
<lt•pU hul~) p~lf) Rio tlc ,Jnuoíro, Dll'mbtc dn commissão . 
du ronstttmç:1o c . poderes, \'Õ-so UO ni'io lOo.lt:! Ser 
n nu t<to r•J ·Il<.' •tm n t o n tnme o no r o · 

.. ~k~p.nlttt~o }lt'r Pm•nnmhu~o •. o qun! julga quo ó ttn\a 

. llll1tcnçlto i\ emmtdt\ qtten)lresc•utm no pilreccr, .u por · 
isso quer qnt' s••jn rcuti.:l,tttlll t'\ cotmnissão, para que 
t! a t u o . ccc c 1 • 

A cnmnrn dos Srs. dt•pnt...'ldóa, dl'pois do quo rc~ol
''c\\ n l't'spdtodo supp1onto do Rio Gràndo do SUl; · 
)10l'0Cc~um que uiio pt·occtlt.ll't\ cohoi:onttmwnte, dci-
xundo do Yotnr }ll)\n minha cmemln. · 

l)o\o qno s e ouvíonó uollt'o mcmbi'O dacmmnissuo 
.d0 poderes se ll10$trn q\\0 hn fundamento. para cha
ln!\1'-so o suppknto quo hidico na minha emenda, 
\'istottno so ncha na côrt.p, ornbol•n não sojli o quo 
tlo\'C sel' chnnmdo, s com 1sso niio Sl:l ilca inhibtdo 
d,~ mnlldnt'"Sü cluun.at· no supplento a quem corvpeto 
tomar nss;~uto; na hi.ltn do r tJSpl'ctivo deputl\do. 

.lulgn·so o rtJqucrimontó sUilicit:~ntomeut(.l discu•. 
tido, o pm;to á votos é rejoito.do. 

Cuutiuút\ rt . discttssiio do purccot que~ posto L\ 
votos ; ó approvrtdo, nssitn como a emenda chamti.n• 
tlu o Sr. lAtiz Antm1io Bttt'bosn do · Almeida, c rejeiw 
tudn. n. omondn chamando o Sr. Luiz Antonio dl) 
Sntnpnio Vianna. · 

i .:. .... • . ll 
ele expedir um officio em conscquencia dt\ detotmi-

. IUt\.\ÚO da camara, o como, segundo o qt1o so acnbn 
de vct~cúl',; a camut·a nu~nua chumar. 'll\11 supplon.te 
qiw nuo u nquullo quo JUstnmonto dovc ser chnnm· 
do pm·oc,!-lho flUO a cnumra lhe permittirt\ que no 
otncio que dirigir a•J St·. ntinistt·o <lo imperio diga 
quo se manda cho.mnr o shpplcu.to a quem compóte 
t oma1· ns:;nnto pela o1·dell\ cln. voto.çuo: entretanto 
qun s l'ju tmnbom chatnado o outro sttpplonte , o quo 
pódo mni~ l'apidmnento v h· to nu~ r 11ssento oxriqunnto 
m1uollo nao ohr:-gu. paru. o subst1tmr... . · 

Vows:- Apoíado, é isso mllstno. 
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. 0 Sn. PRESIDENTE : -0 Sr. deputado Titára pedi o 
a po.lnvra em tempo; ó para apresentur algum rc-
qucrinumto? · · 

o s~. 'l'ITÁRA:- E' para pedir uma inrormr.çilo 
á mesa. · . . . ·. • 

RESIDENTE : ...:.... Tom O. 

o Sr. ':1.' i tá~.·u. : -Em ilii'Ht das séssões do ntmo 
passado n. connnis!3~o de íazên.da, sç hc:m ni~ lein
bra, fez um rnquenmcnto pcdt!tdo mfonnaçoes no 

'( " < 

administnu;ão do ho:;pitnl de cnridudo <. u. culude 'do 
Pouedo foi dirigida a esta camara ; n ão sei se vim·ão 
essas infornlaçüt•s, o pori:;so peço .a V. Ex. tenha a · 
bondade de mnndn.t~ verifir.lit; se com etfl.)ito vieriío, 
c nesse caso reuwttor ó. mcsmo..commissiio os papeis 
respectivos, p!irn si:lt'em tomados em .cousidernt;llo; 
mas quando não túlthão viruto, rogo. a V. Ex. dõ 
suas ordens párn que de novo se peçi\o essa,; infor~ 
mações. · 
' o Srt. Prt~SIDENTE: -o Sr. 1 o secretario ottvio o 
requ~ritncl!_lo do honrado nicinllro, e o tmna rA em . 

AI'tU,;Sl·:xTAÇiO }.,: DISCt7Si:lAO l>B ltl::QUlmBIE~'ros 

~-
Jncnto: 
· d R~qur.iro quo se requisite <.la s.:crctnria dos 
n_?gocios ~n justiça cópia Jc quaesquc1· représenta-

contt1t o e:1:-jtli1. municipal de Pirahy; Jcronynw :\ln- · 
cnrio Figueira de ~~ello. . · 

· ccPnço da camarn. dos .deputados, 17 do Junho 
de 185!3.- J. Macario. >• . 

· . o Sr. F.· Octo."\·lttno:- O interesse quo 
tomo no pres ~ntc llcbàte é nmifo limitado; m'io pré
tendo coutmriar o proposito do illustrc deputado 
na parte em que se qrier justificar de ccnsurns quo 
diz lho forúo feitas; niio pl'utendo c:iutm!\hn ncom
panhnl·o nns pha,.es de sua vido. pnblicn, nctit nn 
pore ri nação que f,.:~ p~lns cn.sns dos ministros o do .· 

fCSI e l C \ 1 Cl 1 Cl ll t: CI S 1 

cuja natureza uao nos revelou. llouvó, porpm, no 
discurtlo do nobre deputado um incidehtu quu nito 
~)SSO dci:tnr pnssnr em silc,Jicii.l, sooro o ,qun.l dúvo 

' . . ::; 
honrado

0 
<.lnputn.do nuo tivesse sido pul>lit~lldo no 

jornal dn. casa, para J>oder dm·-lhe uma. rÓH}iosta 
mais sati,.;factoriü; to n\in, Hérvh1do·ino tle nlguns 

. apontniilimtos ~ttll tmnéi, procut•arei róspoud~i·-lhc . 
ila. parto rclnhvn n. n~gressõcs inju ;tM qthl foz 
eontt•à o municit>io dúPti·nhy. • 

Dissc-n•Js o honrttdo dcputnuo quo o municlpio · 
do Pirahy em um centro do i11trigus o provnricn-
çõos ..• ~ . . . 

o Sn. 'l'lmO•:IRA DE M.\clmo:- Nom no llll\1108 Sl.l 
rest~iliyio i\ villn I · 

O sn. 1•'. oc·rA\'IA~o : .:- .. .. m11s niio n•i~ fi.'T. o 
obst'quio do p~pli~tu· us rnzõos qu.o ~il.lhn parn ,ntit•nt• 
somolhlutt.o lllJU. uL a um dos n1Uli1C1ptos lllnts muus
triosos e ricos dn provmcia tlo Hio do Jnnoil'o. 
AJ?cna.s npr<!sentou um facto quo depois momlis,l
l'ot. Peço t\ cnmum liconçtt J21ll'tL lhe obsot·var que o 
ntunicipio de Pirn.hy tem ttdo diversos juizes mt1.-

• ' • ' ' '1 t ' ' I )• 

ças a. q_uem quer qi..lO se UJ?l'egôe do honrmto o iltus
.tradQ (a.Po·iados) : o mumcipio do Pirnhy tolll . tido 
como juiZes umnicipncs os 8rs. Azambujn, Scl)as~ 
tião Mnchndo Nunes o Alexandre Ohnvos, nomes 
conheeidos !la n ossa ,magi,s trnturit cotno .muito di
gnmL (.A.powclos.) Alem dtsto snhe o. c.nma1'n quo 
? f.\irnhy pcrto!lCO O ~tntl COllU\l'CU qUo tfl'VO COl~O 
JUtzcs llü du·otto magtsttados do .mnn l'cputu~no 
:firmada no pniz. Nii.o . citllndo, pnra não offtlndcr
lhcs n modostit~, l'is nomes do dous mngisttactos quo 
se aehüo com nssento n estfi. casa; lembrarei quo os 
Srs. Valdutnro, D . . Manoel é Aloxnndre do Siqueim 

T OldO 2. 

~orfio juizes de direito da .comarca de .Vassouras, a 
·· que {Jt.n'tence o município t.le Pirahy. Nurica. os juizes 

mumcipaes do Pirahy se achó.ráó dt.~baixo dessa 
pressfio do intriga~· da localidade a ponto de verem 

. perturbada a uc~ão da justiça; nunc3; os juizes do 
airetto, cujos uumes acabo de invocm·, tiverão de 
., l • • • ~ • 'I. -· .. • ~ • 

no 'cumpl'imonto de seus dcve1'Cs .. . .. . 

O Sn. SA YÃO LonA'ro ;--Apoiado. 
. . 

os hoiU'atlos juizes de direito dac••t1lnrcn de Vus
sottras conhccut·tio qHo os jui:u:s mtuiici paos havião 
H?IHJll'C .. pr~ccdido. em r~gl'a; !':Ó o cx·juiz. mun~
Clp~l de Ptmhy, nússo tllustre collcga, . fot o pn
nletro que encontroü ingtalo esse tt.nTono ... 

O Stt. I\rACAiilo :-Estlt muita ;mal htfotinado 
dos negocios de :Pinthy. · · 

· O Sn. F. ÜCTA VIAI':O :-Não . duvi<\(); . V.Ex. t01ra 
cstiH.Io sempre aqui, conhece mdhor n província 
d•) qttc cu ... 

O Sn. :i\IACAniO :-Rcceoo inforni:wuc · n , l 
cscl'iptono de jornnli.~üt ; cst:"L muito tunl infomutllo 
dos neguclos lle r:rahy 
. O ~lt. F. OcTA.VH.="O :-A cnm~m deeidirit q~cm 

~ •' ·t 

dqmtatio se cu; não nic quero dm· pot' mais 
c0111pAenio mas declino u contprtcncia do nobre 
dcpuüttlo. A camnru. Yio o. fogo co!n que ~ nobt·c 

. • .. > • ' • •. • t 

.atirou uma injuria ah'oz nos cidll.(liios muito notn• 
v.cic; dnquelln. lt~calidadc, junttmdo-os todos n~Ulll 
nome uuicu, o lllUUicipio. 

O Sn. ~hC'AitiO:- Isto ó falso. 
O Sn. PHJ::SIDCXTI::: ..... Attünçuo t 
O Sn 1<'. OcTAviAxo . (com (m·ra) : ~ Actlstumo

so o nobre deputurlo n suppôr qttt) se nchn t1n c amara 
e · n usar de pnlnvtn:; que ·se usi'ió ontru hmn~Hs 
cortozes. 
· () :)u . .MAcAniO : - ~· fut:;o. 
O S~t. PttE!{llJE:-o1'U: t-Ot·ueml Poço ao uobí'e ·de· 

putatlo quo uti.o intot't·oulpa o oát.llor. 

O Sn. F. Oc·u vl.\xo: - . En o tenho b'nlndo com 
O R a l CCOUCIU, IIUO l!SO lO Cl'lllOS que uao S OU 

cosi umndo a ou \'ir. · . 
O t:;n. 1\L\rAJUh: -Nom pot· isto son\ monos 

tnmctu : séjn 'lunl. ftir n snnvidudv tln oxpt·esst'to • 
n úo tltlbm do s :.:r mor'lo~ ol:.ucto ; tm·1i. resposta, 
ou lh'tL pt·onwt to. · · 

.· O Sn. F ; Oc•t;A\'I.I~O:- Vô n. cnmnt·ll tluo d ootti 
tnuuu St.•t't't ÍlH}IOSHh'~l ouh·m· em unm lu a · plirln
mentnr cu111 o holli'Ut.hl du\Htlnd\1; ctlo usa de ex· 
prossüo~ qtw 111io s:'u) ill miUidns nusht cnsn1 o 

. liOIII IIL't!l\CI' tem ll uolical\I)Ztl UO l'Otil'Ul~US •• , 

O Sn. MAcAmu:- llospnndérui 1\0 rtoln·o doptl-
tt\tln, motc~tml'lli !Jltó mo faz ~t·nullo injustiçl\, 

O Sn. P•u,smt·:!\·m:-Att~11çiio t 
O Sn. MlcAtüo : ~ Be1u, não d u t•ei innis apni'tos. 

O Sri. F. OCTAYI,\Nó .: -Eü doi ao nobre deputn-
do o oxcnt )lo do onvil-o ct1m toda o. pmdoncin, 

ínn.ioi· dcfe r cn cin, em cnjus actos dn v ida publica 
niio quei'O cntrat, con1eçt~ .Por ntirnt·-mo umn dns 
iuj lll'HtS q l\() nii.o s uo pt·oprms dcstn cas n . .. 

O Sn. MAcAnxo : - ·rotnli.l'-sc"hu Hniito s:rmpa -
thico ptococlonclo dosto m odo IH\ disctu;s <'io. · 

O ~n . l<', Oc'rAVI.\NO:--..; YoHo.ndo .à qucstiío do 
q~H: .Pnroco qucrl.)r d istr:thir-mo o nobt'e deputado, 
dtret qu,o tenho npt·esentttdo ô. cnsn nrgtunontos 

. q~to docl~niio es su offensa goml ntirnda ao .túunid 
pto do PH·ahy pelo nobre ueptttndo. Os precodmltos 

. uO locnlitla.tlo úl'UO todos om sou ll.bOllO (apoiaclós) ; 
31 
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·os juizos nmnicipacs nuncn hnvi:lo instnm·ndô. pt·o~ 
cessos petos qunes_ ~c provns.so. qtte ulli hnv~~o 
prevru·icmlorcs; os Jtuzcs de chrc1to nunca lmvmo 
ostimulado esses juizes tnnuicipues n cumpl'ir seus 
dovo1·es, c tanto uns · c•lmo os outtos st\1). nomes 
de lr.gitimn reputação nn nossa mngi;;trntura. 
(A wiatlo~·J. . 

c.. , • "' .. . . ' • 

tndo tlll slitt dCH!latllnç:io contra o Ptrnhy '! 
nhcd tu·a de ttlllns crn·lns no cvneio. . . . . · · 

(lia wn apm't~J.) 

Tnmhem se queixou que lhe hnvintl aberto uma 
cin·tn. Dü,•o obs~rv::u- t\ crt~n qne cslns qut'ixns que 
o nobl'c clê\mtado apresenta s·io tlo tempo em flll'! 
rlle foi jmz m\micipnl na localitl::ulc, c f'tn que 
al~mna-; VCZ•)S cxe1·ceu ns ftmcç?cs de juiz tl•) lli
retto. Ül'n, C•)llló tlH'mhro da 111ng1stratnm, qunl P.rn 
o dt)\'01' tltl illusll·c1 tl•'pnta:lo? . Et·a immctli:thtn•'ntü 
exigir, t'm satisfa~:i•) da ju~tic;n, quo se proct~tlesso 
contra a agencia rlo coneio, c <]UntHlo dlc fi>i juiz 
dt) tlil'<~ito ; pt'tW.ctlcr !Jor si mesmo cont.ra esses 
ahnso~. St' (ts hottvo. )fn.~ o nohrc dt')llltn•lo não foz 
istó ü d" >ois vem-nos n•. ui rihn o f: • o < t'. • 

nos eui \lllln pct•plúxidnt o. So ntt.'ih o fat\tn, \'em 
ello e·.•nlmri:u t:s cretlítos do nol,re dcput:ulo. 
~ S1t. :\Ü.''Aíli~ : - ,\ perplt~xidnt!e é que ti tiL' um · 

t:mn 1·azões I 
O S11. F. OcTA\'H~o: ~Fico n'nmn pt'ri\lcxirlarlc, 

11 n oxplico elo mndo mni~ fn.vorrvel no nobre 
t t•pn uc o. :10 con .J'annm o os !lCus crc• t os c c 
hom·n,\o, não posso ct)tnprchotirlt•r ctmlo .um nwm
bro tln mnglstr:ttltrn ui\i) · dcn o exemplo de pm1ir 
I)S malfeiton' s que nbrir1io cssns t·nrtns ·no correio. 
Eis•nqui i.•xplicndn a minlm }H'rplcxidmle. 

() Sn. ~IAC.\1110:- Ter:\ cxplica..;iio. 
O Sn. F. OcTA\'J,\.:-.o:- O que ha mnis no <lis

cnr,;o elo nobre doput.ndo? Jc\ disso que ello nos 
réfcrio :l•}Ul a Sita }lÜr,•grinaÇÜt) 1\ C:tSI\ ~los minis
ti·os e do presidente da provincia po.1.intlo pl·o,·i
dcncias; .mn.s <iuo providcncins etilo cssns? Qttorin 

. ' . . . . 
• ' - • Jl • , 

como chefe policial da localidade, podia rcqui<Sitn.i-a. 
·Quer-in r>roct~Sst~s '! Procl!sSos podia fazer CfH'IlO juiz 
lllltnicipnl, e dC!--'OiS cumo juiz •lo ~lircito. · 

;, ' . . . . . , ' 
diatnmento esta questão:..._. · Como em um llnínicipio 
do prevtu•icadot'es, vós, juiz do tlit•eitn, llt'ío fizestas 
procC'ssos a es.;és pro,·nricadol'es?- E' pcir<lUe n:'io 
nchnstes rastros, é porc1uo o que dizéis não. passa 
d~ tim desabafo. . .. · 

O Su. :\L~cAnto:- Contlnút\ t\ delicudeznl . - . . 

O Sn. 1<'. OcTAviA~o:- Que )>l'tWiclendns, pois, 
h!l\'Ía de (~nr o. sovemo ?Qtttll.m,·m elo fazúr o Se·. m~
msb·o daJustt~~n? O que luwm do fazer o Sr. prcst
dento dn pro\·incitt? A providencinêrn n.. •JUO .ttHliou 
o Sr. tninistro dtl. jttstif:a, como nos declarou o 
nobre deputado; crn tlizet· ao juiz nmuicipnl : .t Hll· 
tirc•S') para o seu · lugar, coutinúo n cxerclll' stti\S 
funct:õe:;. >I Que mais quoi'ia o nobw lloputado? 
l~'cz-se-lllé algumn violcncin? 'l'i rou-so-lhe, contra a 
lei, o lug~t' dt.lJuiz ll)tt~icipn~? Removutiio-o? N elo. 
Quo prondonmn, pms, qucr1a o nobre deputado? 
Porqt'ln l1iio tmnn bondnud de no-lo oxplictw ? Por-
t n ~r · · - · · ·- .~ 
isso quo disse, o nobt•c d eputndl) pct•dett o séit 
tonipo e ft' Z pet·dcr tempo ao Sr. miilistru, indo-lh!! 
poJit provhleilcin;: . Não ten1, p ois, razão de mofer 

. (i() C(llO .ellc inéUlc~a i nerciá. dOs ministros «]Ul\lldO 
llw dnviio a I'Csposta quo cnbia no cnso. · 

· (I1a tún apa;;te do S1•, Figtteira de :~.\ltJllo.) 

.oh,_ se!1ho,r?s I, nós que conl~ocomos n nos.sn: orga· 
msa~ao tndwmrla podcu\os d1zcr quo um JUIZ mu~ 
cipnl não tem nttribuiçõos, mio tom força b.\stnnte I 
p~m se t'uzor t·cspeitn.r? P~eqisa quo. o. gover no lhe 
strv<~ do gt\t\l'dn-costt~? O J tu:.: tumuctpal ó supa-

rior M delegado <ln policia.· Terrt-3c, é. vardade, · 
cnt•~mlido cntl·e nós quo afórçn pltblicn, subordi
nada pelos pl'oshlcntos dH província a,,)s subdele
gado:; de policia, fica simplc::;mento sujeita a e:>tas 
nutodclados. E' engano, c o nobre deputado, illus
kndo. como l\, snbo que o juiz municipal, sem pro 
que l'ê ui.sitnr o nuxiiio da força publica, deve 

. . . , po cn o azer um pi'Occsso l e res-
ponsnlJilidnllu ao commundnntc dn força que não 
obedocer 1í.s.suus ordens nn Q,;phcra dn lcgnlidnde. 
C?l!o 1we~iimv:~ mni~ .o ex-juiz mtmiçipnl '!Quo hn· 

• " • t.: •· OVI Cta O O llll l • 
tro ~ln. justi..;n ·? N'~\o éomprohendo o que pretendia 
o nnbt'c deputado. . · · . 
· J:'t disse, SI'. presidente, o meu interesse nesta. 

qu•~stiio é muito limitndo ; qniz npcnns dizer nlgu
mns pnlnvms em defesa de nm munitipio intlus:
trioso, do tun município onde uão se · not:io esses 
erillit$ hot'l'iveis, onde ·os juizl's nuncn fori'ió obri
g-ndo;{ · a fttZ~'r processOs cxt,rnord nnrios, .e quo 
tllfültzmclltl~, pot• nmn nhctTa•;ao, por nmn Clrcmn
stttncia excrpeiclnal, foi victilna das ir~1s do nohro 
deptttntto,. n ponto de ~~ pintnr aqui conhl um centro 

qne dte ·nesta' tribntin todos os fado:; qn~ souber 
1k IH'evadt•ac;õcs, tl os nomes dos prc\'•lrir.ndores 
dl'sso muaicipio. Então poderei tlnr-lhe mnis com-

O S1t. ~hcAHtO:......; Eu a ucoito t~mb01n. 
. . 

O .Sn. F. Oc't.WJA~O:- Bem, hC'Ssâ occnsíiio dis
cütil'<.'lÚos, llli~S lt:to com .dechU!l3ÇÔCS VRgas contra 
um lütmici pio iinpottante. 

O Sn. Plmsum~T~: -A disctissiio fica ndin.dil 
pela horn. · · 

O Sn. MAcAmo:- Eu hnvin pedido a palavra 
para respollu('t': julgo que n dovo ter n'umn lnnte-
t·la que so liga ao·ml·u credito. . 

> . ·s 

. lnnn no Sr. deputado som .quc n cnmm·n ro:;olvu a 
urgencin. · · . .. . . · 

O Sn. MAc.,tup:- Niio cot1heço os ostylos d!L 

disc~tssc\o ti este n~qut!rhil~nt~ ·foi julgl\tlt\ nrgetltc 
pcln cauu\ra.. Depois h'iÜa-sc da justificnc:iio dé 
um tncmbN dn Ct\Sa; entendo quo o nobre. depu
tado, tendo-me trntndo túono.s convnnientementc, 
UC\'0 t'(H}lOndm·-lho, ncoitar . o Stlll cmpraZt\lucnto 
dcsuo logo: qunt1•o pnlnvrns o nudt\ tnnis. · · 

O S1t. Pn~:sii)I~~,.g: -So o Sr. doputndo propõo 
n m·gcllcin, sttbmottcroi á votnç1\ó dn cnsn o sou 
requiJrinwnto. · · 

. O Sn 1\IArAIHO:- V. l!:x. lno pcrmittirt\ Ul~a 
l'clloxão ; cst.m com nssonto nostn cnsa por mmto 
poucos dias, Ó:>tun n snhil· ·li\ cnuuwn, porquo o 
clopulttdO I~ q•telli SttbstitllO lll\tlt'l'!\hllCiltO Chegntn 
brovüntOtlic. Entando pois quo dovo rllspontlet· já 
ao uoõto <leputndo; !;lo ficar tsto . pn.rn n scmnna 
segnil1to acho qno .corro risct> do não respondet-
lhll.. . . 

At.ou:\s SENnonú : :-- I)c<;a a urgoncin. 
O S1t. l\IAc.uuo:- Dom1 potlitci mgoncin. 
Submettitln ~\ · cnmurn. a urgottcin pedida p elo 

uobro deputatlo para responder no Sr. Octnviano 
ni'io ó approvada. · . . 

PIÜMEIRA. PARTE DA OR.b:mM: .DO DIA. 

~ENSÃO 

Contintta~ão dn discus~!!o do projocto n. 'Z1 
rlosto anuo, quo a\>pr<Jvn a pcnsfio concedida a. 
D. l•'mncisct\ do O ivoira Lisooa, viuvn tio coro4 
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SESSÃO E~l 21 .DE JUNHO. DE 1850 
nel · Go.briel Gomes Lisboa, com u: omênéla · dó 
Sr. Bi·artd:lo. 

'o sr'. Dia!': do C(lr'\'UlllO :-c Na scssí'io 
dé hol'ltcn1 oppUZ·lllC tl CtnClldO. mafidadn ÍL mEÍStt 

· n br c u a · · • - · 
de qné ello. contiuha máis elo quo sé uchtt no 
dect'cto do gonirno ; lendo porém osso dcc1'ci•J 
vejo quo a emenda não amplia . a distJosição d(l 
neLe do Jodor · cxccut.iv u ' ·. · · · \ · 
(.Apoiádos,) O dccrdo é conceUido pouco 111nis 
ou menos nestes termos: · <t Concede :'L viuvit e 
filhos n. pchst'io que hnvin. sidr> conccLiidn. n. seti 
mm·Ido pm• isso quo essa pcnsii(l n:lo tinhn shlo 
vcti.fic-ncin !'la sua posson, por ter inorri llo. n 

. Pode p01s ·entcndct·-sc que o governo concç
dcndo esta pen!':iio tinha intençi'iG d1• que e lia fosse 
vel:ificndn na pcssotL do sen::; sncccs!':orcs, visto 
qnc o ngrncindo iHi.o tinha {fl:t.ado tlclln. Ar.:;im 

· pois; n:lo d cst•jmHlo de · mauéim alguma r.onco1·
. rcr para que s~ negue · u~u b?ncficio · do .quut 
. todos mu . !u;sc~tir:to sm· mtuto dtgun a arrractada 

lC I O t O}J. IQSIÇIIO CJU0 IZ 1011 em :L Cillellt a tlo 
11ohl'é deputatlo. 

Não havendo mais qneln peça a palana ~ 
1osto a , ·o tos ó n'o ·c e é 1 ' ' ' 

tH •> I\ ('.l)ll\\\\iss:1o de t'éu~lc4;río, · !:\emlo H'jeitntl:l·a · 
cmenun. . . 

l.llSt•~:'\!IA l 1AS LlW::l l}t; A~OI~1'1ZA(,'ÀI) 

Entrn em !?• discnssüo o projecto n. Hl ·deste 
nnno, que nuctori~a u confraria . ele Nos!':a Sc
nhm·a tlO Hosnrio, da cidndú de Campos; }mt•a 

·· possuir em bens de rni1. ou npolic~.:s lia clivhla 
. nnciounl a (}unntin de GO:O:JOS. . . 

O Sr. ·oins · d<~ Cur"\'alhQ • . -"Nfío }ll\i- · 
· tendo Qppôr-mo ao projccto t}tt~. se discu tc,.mns 

simplcsmcnt(l ofl'l!l'Cccr. 'lnn nduün·0,. o quul JUl:p 
quo poqcn'l. ngora tlin .2• discussüo ser tomauo .· 
em· consllicmc;iio. . . . · 

Direi em .muito poucn.s Htlnnns ns r!lzõcs ulu~ 
l c l' q;o U!> e lll I l \'0, !J I! ü illl UI'ISUill O 

a _ igi:cjn · dê . N'ossil Senhor~\ .(.las . l\lcrc~s •. . 11~:\tl'iz 
da ''1\ln. do Mnr lle Huspunhn, un pt'rJ \'llll:l:t Ull 
Minas Gorncs a possuir o tcri'cno que lhe foi 

. _. •' , e 80 c S H1. liiU I C L' . 

Nn scs~üo de 1853 · u. canlnm dos dcptttndos · 
· · appro\•ou,, P<;>r . pi'opo~ta do. um illustl·ü ~lcpU~à~o 

pela pl'O\'llll!HI. de. Mmas Gcrn<!s, umn utsp.osu;ao 
1d·~ntica t\ quo l\nJo olTút\!ÇO; senuo remott1da ao 
senritlo · o. tcsolur;ão da cumnril. a este respeito, 
nii.o foi nlli npl.n'o\'n<lil; por . não tor sido nprc-

. seutndo o titulo dé tlonçuo. · · · 
· Urt1n pessoa intm·cssndn ncsto ttt'(tocio cntrogún
nlo c.um os documentos jt'l. conh~cidos dn cnsn 
esse titulo do dvu~:ão quo fn1tnvu1 e ou lerei :'1. 
cau1nt'U. n po.rto do pnt•eccr, nppt·oyndo no sclmtlo 
quo Yútsn sobto esta malürut. (Lt1). ·. 

Se pois u cumurn jt.'l. na sessiio do 18G3 nppl'o
vou n uut:.>t'isu~Hio pnm que cs.ta irmn. llllndepos- . 
suissc o tcl'rúllo que lho fo1 doni:lo; c se no 

· senudo ês~n r o:-:oluçii.o não mol'cccn ser approvncln; 
por isso que fultüvn o rospocLivo titulo, t\Cl'ldito 
que hoju quo ou l\Pí'escnto csto ducnmónto, n 
cttmn~a ~iio · ten\. .~uviua alguma de rn,tilit1nt n.. · . " " . .. ~ 

c que no senado não stm\. rl•jcitndn cstn uttto-
. risn~iil'. . · . . . . . ·. · 

Poucag pnln'vt'ns .serão indispcnsu\·ois pnrn jus
tificai' este neto. A irmnndmlo nüo pódu possuir 
bens ôo . raiz sem quo tonhn umn nulorisilfiío 
'do col'po legislativo. Houve \nn cidudüo hnui
tante nilquclla villa que pal'n pnti-imonio dn 
igrtljn doou-lhe .. umn llxténsiio do. terr~mo com
prohcndetHlo aqtwllo eHt quo ostt\ cdtl\cl\(lt~ a 
~esmn ig1·ejn. ,Se !lUO pnssnt• no col',PO logisln• . 
tivo 1unn. aut.ol;lSitt,itt.o n fuVOl' dostn nmnuctndc1 
sem duvida . elln será obrigt1dn n · \'OtHlcl' tJsto 
terreno, o pnsst\i'Ú. o domiuio dollo t\ fttzmtd(\ 

ovat 

o meu additivo so·n. 
bn.stnute considerai-o 
qlte S•J uiscute, l.l ~S 

de . 185:J. · . · · 
Vou . pois nmmlar í1. mesti . n. minha ülllen·.la, . o 

. tnmbel.n OS dOCUlllOHWS. dos lllOl'UliOI'llS Uuquollc 
lugttr c o titulo uo dunção. · 

O Sn. liE);HIQUEs:- Qt1:1l o · valor do terreno 
doado? 

. '}UO propon w: . . . . . . 
Lu-se, upoin-so o entra cor,jultclttmell!.ú em 

Lliscnss:ú> t\ S ~·guinte emenda mltliliva : · . 
-,' Jgr,t'JU ( l\ ! OSSII. C li \Ofl\ I liS ~ erC!!S,, 111~- . 

tn7. . ela \'llln do l\lnt• do Hespauha, un. pru\'lllc.tn 
de '1\linn.s Gcm<.•$, (\ t.•.J1'l'tlllo .q\lc lhe l'oi .tloatlo 
por ~ilwrio Josc\ Alfun-;u e sua mnlh<ll'. 

<< . Ptl.t;u dn camurn1 20 de Junho de 180!3. __;,. 
J. P. Dias diJ Cm;1:alho. I) 

OHO.\~IS.\~'10 · u~ úOMl•Al-:IIIAS ng I.'ESCA 

Enlrn em ~n discttssVío o s eguinte nrtigv .. do 
lH'ujecto n. ;) deste 1\lltlo . viud0 do S J IIU11!l : 

((Art. i o O governo fica nutol'ismlo. n promove&· 
.n iucorpubl~itu de . cmupn.u~tios fllll'l\, tL J~c ~cà, · 
Snl~l\ O SOCCil t.lo potXO HO h~ül'lí.~ O I'IUS O llll· 
pt!t'to, coucotli.!lldo .t\s lres pl'lliiOil'IIS quo se üS-

. ttÜléh~cê~·om re~llh\nll\!1\t.tl, sendo 1\1\lt\ uu nort.)1 
. outL·u uu Cl'llt.l'u o u lel'Cllil'li nu sul, todos . o~t 
alguns dus segui11toll fnvoa·es: · · 

'' S\ l.ti Gnl'l\uLiu tio jut·os ntti ~~ %, o por t('mpo 
quo uii.o cxcc!la n ú itunos, dr!s. c~tpitnés cll'ucti
vunwn to um p1·ognllos nn lllittmsa~~ao dus emllnr
caçõcs c tl.ptc~tvs nécl•ssurios ·· ptt.ra n. · l)escuria, o 
no csLnbolccímcílto tlo fcitoritts ptu·n o sen·iço 
dn .snlgn o s~ecn, o abrigo do possonl ú limtul'inl 
dns colnpnulnns. · 

' - .·· 
' ' ...... . c.. 

blicos nns ilht\S .c costas do 
fnndnçãu dns ditns fcitot•ins. . 
· cc . ~ 3.o Isençi'ío por 10 a 20 âlli\Os: to, do 
tUt•oitos do impol'tn~Uo dns mntct•ins indispcnsnvois 
pura o scl'viço ptopdo dns compt\nhhls, mnqnnnlo 
nfío for nltcrndn. n. logislnçiio n ftWOl' · das q,tto 
se düstinuo pt\l'n o co.mmmo dn::'l fahricfls mtclo· 
nnos .: 2n, dos dit'eitos de o:a:pot•tn(\i'io1 o. dos dü 
coilimmo interior do peixe sn1gndo ou s~cco que 
fur pescado o proptl rttdo polns comprmlnas: :3o, 
do reC\'ttlmnont!) pnrn. o oxercito1 . c. ~lo SCl'VÍ~\o 
dn gunrdn. unc10nnl n todotJ ·os mchvtduos uttl
m.ontU om}.n:ogl\dos no St:lt'viço . das cornpmihins; 
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2.14 SESSi\.0 EM·. 21 .OE JUNHO DE 1856 
•1", do rccnitlimcnto po.rn a. nuu-inha em tempo 
de paz nos .ditos indivíduos; o ainda em tempo 
de gucn'!L aus pattões das omba1'caçõús1 . aqs 
moços ou o.pl'endizcs .lllcnorcs de 18 annos, e aos 
tnestt·cs ott dircclol'es dos trn.bnlhos das féito-• ' ' 

o Sr. FI12:unira <.1<' .~rcno:- Sr. presi
dente, parceendo-mn que so w votar som a menor 
dis~uss.:io sobro . um projec.to que ~nn.siçlcro dn. 

11. 11. t • ' 11. L •' Jo 11. 

faço. algumas rüllexõcs afim dn pro\·ocn.r as pes
soa; quo o tem m:tnrlndo a npt·oscnü\ i'Cm suns 
opiniões o tl esclarecer n "ossa C.ongcicncia. 

St, tn·csidonto, p1W mniorcs que scjuo os tos
P'-'itos quo consngto no nohro ~etüld·lr que aprc
scntolt este \li'"Jccto no scnndo,. c que lá o 
defcnucu o . ftlZ n:ltlp!ar: pm· mais pt.lt'sunrlido 
que cu esteJa. de que osso nol)t~é . setu\llor ~r·o· 
car·on fll.zel' um trahnlho ntil, depois dos mais 
profundos cgtudos soh1·c a mntedn, todavia o 
te<:peit? . o consitlcrn~.:iio I{HO :_m rmtro pnrn com 
\'"i''. ... \ ' l ' . • ' ,, 

u1e fuzet' :r-t·cscindir do)S cxnll\('S qttc n. t;ttllt'rin 
ll\f!reec, c por Í!>Si) pctlit·ia t'l. ~~nu~:u·n, que nmndo 
esse Jli'OjPetO :'1 eonltniss:'ío dll Cl\llllllcrdü, iJidllS· 

•• ;,. \ ,, . l ' .. ' ' 

tl•'\'t~ nat urahiH'tltc · tn fnito o P~ttido e(mvL·nientn 
!;oht'o 1\ lllllit.•ria, visto qué n sua 111is~:1o nestn 
('ilsa ~ lll! eshttl:tr ttHil) qnnn~,y •H:t. rc,; wito n 
,.~ u... 1· 0., 

as aílÍIJ\tn· e fuzcr pt\igrcdit'. 
Tnntc) · mnis nw }lPrsu:ülo, ~~·. ln'csitlcütc, Ja 

n•'cL·s~idnd.~ dt'1s~e üxrunc, qnnlt!o é um pm.tco 
nnotnula n.n'Ullt.Hrn por qno os pi·oJectos. npr,'!>êllt:l~ 
dr,ts nestn. c:tsn si'io dtHlo.s pntn n discuss:'i•'· Todos 
nos snh('tnos . l}lle t'S pmJcdos quo se liPt'"~ontão, 
n:'i•.l se t'll\'i'itl ot·clinnrHtml'nto :'ts wmmissõos com~ 
p~hmtcs nntPs rle setcm dndos p.~ra nordmn do . 
ih:t, c qtw i';t>nll.l elles em Rl'lliHkmnnero,·somóS 
obrigado~ n üividir n nossa nttençüo, Mbre todos 
elles-, e dnhi pótle muito bem result.ar I}Uc l~n,ln uin 

. f • ' • ' .... ,, ... 
ni1o tei1hn dado ne11hnma nltcnçiio ao pt•ojccto 1lo 
que se tl·atn. · . 

. Om, pm'e<'ú·tno quo n cnmnm não dc\'C proscin-
.. . \ ' 

contmril>, scl'iu oxpôr-so n Sl!t' nccnsatla do )o\·inn· 
dade, e de nilo ter a cotlscioncin dnquillo quo votn. 
Um~ out ~n conshlorn~;ii.o m~ obri~il n chaiiinr a 

al.túll•:ao un <'asa sobrü o proJecto, o a pudir quo o 
liHl.iHic ú. conlinissuo do cOIHIHeí·cio, . illdnstrin o 
at•tes, c e 1lU(1 llUÜt) llOS .rclutoi'ios tlo Sr. minist\'0 
do impúrin, como 1ío tln fazentla, u:io so rccomlucll
.dou uma Sl'lllülltnnto mntot'iu, talvo~ l>orquo ontt·os 
ussumptos L·Xistem tlu mniot• ittilh.hülu o urgoucin 
uns nossns nctUtles ciremusl.tmcins. 

O St~ :.'.h:\ts·rno nos Nio:ao.:to~ :l!~s'rit.I.~OEIHO>:: ....:.. 
No da rnarinha se fulla tlés,;o pl\ljocLo. . · 

o SI~. FJGt.mm.\ m: .l\h:Lto: ~Nilo me leillbr:t 
Ji~so. Paroco-me eu.m uffúito, Sr. p1·osidnnto, quo 
oomqnanLo a 111at(ma tlo projecto tli'io sojn intlitl'o
l'enk no pni~, l)U antes sujt\ util, ha todtwin outras 
llltlUstrittS à qt~O dt:J\•L'lÚOS neplic!\1' . !U\Ol:lSU. nt.ton· 

rom1~s o proto.c~IJes _que para l:lstn so 

S1·. p1:c$ident''• o senntlo nos d,:\ um exemplo digno 
do se~t~u·-~e. o vem n sor o se~umtc: todas ns vu~os 
que n1h so apr.csonta um PI'OJCclo, por mais eonsi~ 
uortulo qno so;a o suu nutot·, IJHlhom tenha ll sou 
f~\·or a con~idot'ILQÍÍO do gne, jh flirü ~p~tovndo por 
é!>la t::\Stt, O SélllJtl\l O CllYIIl 1\S COllll!ll'lSOnS da CllS\l. 
pllt'n o oxmtiinnr, stmt mesmo sor preciso susciLnr
t!O umt\ tliscusslio :::obt•o n noccssidn.do uesso oxamo 
LI HÚilltllltu lttHÜaiHlo para issotun simples t•cqnel'i~ 
mnuto tlu (JHnl_qum· .·de sous. membros (rttJoiados). 
Ot·u, Jl•f.l'iftttt uno hnvomos uos do ndoptnr o ntosmo 
Myiit••llln, )ti'Ílwlpulmentu.quuudo so t.t·ntn do umn. 
11111lodu «JUU lil.H' t!llíl iltLtllt'úZs ú ituportu.uto, o qtto 

detnn.tidn. conhecimclltos espocio.es c estudos ~pro-· 
furidos '! · 

Pag!f'ando. agot:n no exame do projocto, parece, 
. Sr. presidente, quo o seu fim é animar umn das 
indus~rins do_.Paiz, favorecendo-se cotilpa.rihias ~ue 

apoiar n favorecer c a desenvolver? Convem con
CI!ll::r essn ~nrantin do jmo de 5% no e,tadonctual 
do nossas fillnnçns, qünndo nos nch'tmos contpt·o
ntotlidos a fnzcr nnutns oulms dospozns quo já 
muito pcs:1o sohr.1 as 1\Jcsmas finanças? D0vcmos 
nilopt:u· o systcma. •lo premios sobro a pesca não 
do alto mar, 1~1u.s dnscost~s c rios, quando segundo 
me parr!ce; nao tem ullo sHlo ndoptntlo poli\s nações 
mnis cscinreL~iuas? 

Ora, a. eomparaçiio dosta:; •.-antn.,.ens entre si, n. 
consitlornçiln destes ouus quo Yiio pesa'!" sobre o 

.. (} .l) -~ . .,1· d c. f • \ , . ~ • .. -

cmntm'r~io, industria c artes uos fizc;;-;o, afim tio 
quO ptuh~ . .:scmos VOiUl' O t'cSol \"C r COJn Cllll hecimonto 
d1) cansa. · · 

risa o. t•O\'i.'rno a promover a. inl'.orpom~iio de tres 
compalll\ias t>lll'll ll pt•scfi, s:llgn e st'et'lt do pí'ixe no · 
litoml c rios do impcrit'; urna no norte, outrn no 

. ' ' ' .. ' 
por fim ftn·orcct:t· a in<iustria da pcsen, pot• meio 
són1cnte do trcs Ctlmpanhins, pnrr'cc-mc gne os re~ 
snltndos n:in seriio muito gmnilcs, muito tntpottan· 
t~s. em '\·istn do limitado utmH!ro dessas compn.· 

· nhias, c do circttlo em que devem girar. · 
Sn so trntnssc. de atttorisar o gt~vomo a f:wot~C<'cr 

n incorpornçuo dtl todns ns contlHtnliins qu.enppn
rrct~sscm, cnti\o a multidão de comp:mhins que por 
ventura se apresentassem, me fnrin acreditar que 
cllns prcduziriüo grandes rosnltnut's: isto é, quo os 
no.;sos llJOt'ettdos, ns nossas éidatlos serifio nbncto-. . ' ' ' . ,• ;, 

silhu!o: mas tendo . o projccto proporções muito 
limit:ulas, conto vi.tnos, pllrece-mc que tilinbcm niio · · 
podo ello conseguli' os .fit:s quo tovo em mcnto o 

' . . 
S11i ql,J.c . fn\·orcccntlo-so n limitas companhias si

\úultancnmcntc gt·unde soi'ia n. dospcza do estado: 
lnns nçstc cnso poderia ndoptar-so mnn limitllçiio 
que muito nttcnunrin, o (;r no flcnr o governo nu to· 
t•istttlo n incorporai· sóntehto ns conipanhins quo .· 
npJmt'ol!o::;sum dul'nntc cel'lo tempo. . · 

Nlio hn\·emlo ontiio mn priYilcgio especial para 
cstu ou IH)Ut1lln cOl'npnnhin, ora provnvel quo mui
tns cnn11l : mliit~s se ul'ganisnril1o, n indu~td1t da 
l>OsCn tur-sc-lun fo\'llmJo -:;nm nenhum monopolio, 
o os br•Hefieios colhidos pcl•> p:\i:t. sl'riiio o:donsos o 
nvultttt.lu:;: ill!\S limihmllo-so o projer.to sómento a 
ll'üs compnnhins, pareco·llHi q~w oU~ n~o pódü otie~ 
ret!ol' gruudes Vantagens, mntto pnnctpahnento so 
nós quizc.t·mos comparar as , ·nntugcns rcsültnntcs 
déslit industría com as qucJ>odent>s obter dos fnvo
t·cs e isençõos que . concc crm!:>S a outrns indus• 
trias... · · · .. · 

O Sn. OAt-:üibO l3onoi·:s:- Estt'1 mostrandl) ox-

misslio. 
. O· Sn. Fmut.:mA nr:: l\IELLo: -Ao aparto do nobi·e 

dopntado dh·oi, quo mttito polo contt·twio estou 
nprosontando cousidoru~õos polns qumis entendo 
quo n cnmara nno pOdo ndoptar· um sen10lhnnte pro"' 
jccto sem la)'gú oxtuno, som ouvir a sun cornmissiio 
do comtnorcio, industrin. o artes ; o so o nobre de
puto.do quizér refntnl·O.S ou mosttar n. sua hnproce
<lenéia. o quo (nutnrnlmento hn do fazôl·o 1~om su
poriol'idndo), n enmura fle~m\ esclarecida ... 

O Sn. C.\.NUWO Bou.ogs: ....:.Nt'ío mo compt•ohon• 
deu; digo quo ostl'~ discutindo bom a mo.terin.; quo 
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· cstú. mostrando q~e não precisa o projccto ir :1 
commis~ão . . 

O Sn. FtotrH.tnA DK Ivb:tLO: -1\Ins o quo estou 
di:r.endo é opinião do um lnOilil>i'o . isolado da ca.

c u1 1 mombro muito fraco em talentos uc 
não pódc . esclnreco,· ?- camnra, e que apenas apre

. senta dnntlus, o aescjn votar esclurccido . 
. Senhores, il tudo qttüritrJ téttho dito só so piJde 
ffereccr H má rcs JOStc\ muito bariril c ttc tem ~i • .to 

quasi sempre nprcscnlttdn nesta cnsn em occnswns 
sümolhalltcs, c é que no senado houve lal'ga dis
cussão ~obre ,csb. materin. Não dttvio.lo. que assim . 
tenha ac~nltJca<lo; JWrém. a cnm:tm. ]H\ de jtilgnr 
bom o uti'l um pl'OJccto somente pol\lue o senado o 
disc.·u~io c n ppy~vou, ou púlo cou.l.t~dmcn5o ttt~c. ella 
propnn ntlqun'to pJlo estudo c d1scnssao f-:nta no 
seu ocit>? Demn1~, o quo lmnos des~n discH•siio do 

· scundo, j:'l d1:\·e t•!r-nos 11scapndl): . porqnnnto, 
ti1Uito tempo lm dctoniJ.o depois delln, l' o!; depu~ 
tndos que vêm purn :~ r.ôrte niio consf)l'\'ào os 
jomaes cll\ r1uc se achiio public~rlos os discursos 
pr~n.unét:H '· s :o re .e. sa 1 c ts ao p • p 1 

liOJ e 1't•corrcr n dlcs, c csclnrccórnm-sc. . . . 
0:-.t Sn. DL:I'UTAO :-A collccç::ló csh'l. na casa. 

l..,; • I ~ • ' ' 

está ua. cnsa, · pLH'clll eu heidc ostmlnr ns In ate
rins IUt uli:IIHl .cttsu c n:\o IH sal:io tltl. c:unarn 
dos Srs.. dcpnlaflos; os nossos deveres nos chtl-- . . 

para 'n tlis~us:{iio, nfim do votar ~o1ú conhcr.i
montó de causa sohrc ns mittlH'ias qU·) aqui se 
discutem; os cst.urlos que para esse fint temos 
de Í:lZCI", . dcVI~Il\ Sv t' fui tos ilOS 1\0S!ôOS g'ühinetes, 
di.i uma mnncira conscienciosa, o uno l~ndo dis-
trnll idos os Joniacs no Silhio.. . · . 

A' víst:qlots tln!:\ bl'C\'cs ccmsirlenv;ues quo tenho 
fcib, on pediria ti cnmnrn que, l>âra esclareci~ 
mcnío tla nmte1·in c t)nra quo cl n possn votar 
~om. co!}hedn1e~to, lcvntla pt>l.nS su~s ptopt·ins 
msptrn..:oús,cnt yt,rtutl,o de umn Jtscu~,;no pr•lfttndn . .. . " . . ' 
do sonn·.lo, mtltlolnssc cssu projccLo t\ comm issao 
docommoreio; industi'i~ o m't.e8, lntlilo iioiup;:.)timtc 
~ríl tratar dn. mntorm, o pnt·u ll')S csclnrccor. 

Lô-se, n~oin.·so I! et\t\'a om discussão, fiénndo 
no otiltH.nto suspensa a dn mnteria pt•mcipnl o 
seguinto l'llqucrimcnto: 

<< Rcq\teh~o que o projcc, so\n'ú n pesei\; sÕcen 
o srtlgn ~o lJLÜXu s~j a. remetti.do ti conuniss:1o llt• 
COU\Hléi'CI(!, wuu.stl'H\ o artes, ufim ue . tlar sobrú 
ollo. o sou lHU'ocer.~.z.'igueil'lt dt: :Mello. ,; 
. o S•·· Pm.1.l!-' F'on:socu:--:0 nobre deputai.la 
1mpttgllt~U o pí'OJceto de quo so tt·otn conto dos· 
ll~COSSt\t'lO. . 

O Su. F10umttA 1>1~ M~LLO :-N'iio, sonho•·, pedi 
eschn·ocimentos. · . 

o. SR. P.WLA FON:lt;CA :-Pat'll mim, senhor pl'ú· 
sidont~, é li<lUido que os prujoctos npptovmlos 
llR OUtl'n é!\S.I\ do J,}RrhttnOlltO tt't\Zmn eo)IHSigo 
para e;:ttl. o ruconhocmtéUt\) dn sun ntilitln.de. B 

tanto o nssim qno os t',lgilucntos tlo umhas as 
casas d~ ptidtlmonto dispottsiío n ta dischssiio 

-1 ' ' ~ ' " ' ( , 

e o nobre dopntudo su.bo q'Uj a primtlirn lltsctt;:;siio 
do qtta.lquor projecto ó só uustiundu pnra. o:lt!lOO
lecer-so ·· n necessidade publica dtille. · · 

· O u~bro dllpntudll t.)Sh\ onga11ado sttppondo quo 
OS pl'OJCdOS l'úlllOltidOs destli .énS!\ pnrfL O SOHtldo 
siio for~~osamcnto ottVindos sompt·o t'L!ô. commissõos 
a <ttto llizNn rospéito. Não ô assim ; só Stl o cnvitldos 
a ro,quül'itHcnto do algum :membro dn CO.Sll, oomo 
aêôútoco nqui : novu pl'OVt\ do. qno li. npprovltQilo 
om tuntl dns Cl\sns do po.rlanh'ilto ücnHmstra i~ 
tttilidEtdo dos ptojoctos, o quu.si sompl'o n. dos 
nccess idutle tló sot·unr olles .remettidos fi csilt\s 
l.lonul.\lssõ:.:s, 

Eu como mnmhro dn commissfio· de commercio, 
industrin c artes, por minha tmr·to declaro . ao 
'!'obro deputado que sou de opinifio qtte o pro
J~cto ~·que se roforc o se!l reqttctilnento seja 
dtscuhclt;J, e que n cnmara em se;;sno é ue ó · 

. ' . (. ' 
quorJssc parn quo f,>S$C rcmettio:Jo :.'~ commi!:lsüo 
.to filztmt.lu, · n qun\, ntbntus as . circttinstimcias 
1i~nneeil·n~ do. pai.~:, podlli'ia di7;er flUO por ora 

. mw cpn\'cmt.hscutlr-sn csto prOJeCtD, po1·quanto 
u~\lc rcsu\t~ um altgmenb tlc dcsp,.·zn. pata ns · 
ctrcumstnuci<\S potque ltcaba. de passar o paiz 
nfío . potlcm ainda pcrmitlir. · · 

~iio pctli :\ palana pata tlefontlur o I>rojectô: 
hc1. do dn~·-lh·) o 1!1cu \ 'OLu, pol'<lUü entcnuo fJUC 
a_ mJustnn._ do pu1z ganha. Cl)ll\ ü sua npprova
çao. As rnzo::s apt'cscnhulas no senado ctn seu 

l ,"''• ... {'\ ' , · ., .. 

ser approví11h; porêm não pos,;o votar pura q,rte 
gcja r.:Jmdtiuo ú. commL;são . uo comuu~rcio, m~ . 
dt~stria o nrtos, pois gue pela ~minhu parte niio · .. . . ,, ( . . 
pal'a quo pl'ugritla u sua •liscussão nu camara, 
o seja appt•ovauo como está, ou omcndado tomo 
fôr .co n v e ui lm ttJ. · 

SEGUND;\ PAUTE DA. ORDE~! DO lJL\ 

As socn:n.\.l.ms E:l1 cOl!ll:A.:SDil'A. 

P0sto rt voto,; o art. lo do proj•~cto n·. fi deste 
unno sobro :l-3 sociedades em cou~tnanditn, ô, ap· 
pro\·ado, as ;~tu como .as trl.ls segumtes cmonuas: 

« Dopoi:,; das pnlavms- menor do· 100:000$--, 
accrosccn!e-s_o-nn C!lpit!ll Jo imperío, c .do 00:000$ 
ni\S .1~\·uvmeu\s.- Cm·ntm•o de Cm?lpos.-Pctei>·a 

u A trnnsrcroncin dns n.cçõus dns sodcdiuias do 
quo trata e,;tn. loi. sol':'t no:nitintivn ou por inseri• 

çiio nos registros dns m~>smns sociedades ria 
t·mn os n c cc.H a • -· -

1ncrcini ; ·t1cnndo porem o cctlúnto qunnto t\s ncçile~ 
·· dats socicdntl~s. do flUO fntln osto nrt. to rospoo• 

savol pela. nc\~iio. quo trnnsfel'ir · ntó sua integral · 
rcnlisn~iio. .· · · 

H Snll~ do.;; sessões, 20 do Junho de 185!3.
Cal'?teil'O de Cmnl>!IS.~1Jm~au da .;.'fattâ • ..;_Pereü·a 
tia Silva. · (( · · · . 

c( Süo mtllas 'ns \'omhis n tern1o dns acçõcs do 
qnulqi.H)t comt,tmhir\ anonyt\lt\ ou etn commanditn.. · 
BandtJil'a de Mello. >, 

Umn omcndn do St·. Bamloira de Mello, o outra 
do ~r. Suyiio r .. obnto são n )geitntlus, ficando além 
dcshts pl'cj udicada. umo. tet•ceim do Sr. Bllndoira 
do ·l\Iullo. · . · · 

Entra . em dl.scussiio o o.rt .. 2o do pt'ojocto, com 
n mncntln substitutiva. nssiin concebidos: 

I! A'l't. ~to Q~ttr1do. ta~s , St1ciadudes th:2t'el!l p~r 
otlJ euto opetnçoos. bnncnrmo;,_ só odo,rno d1 y1d1r 

gt':\lmente t'enlisa do1 · o com pt'Ú\'in autorisllçiio do 
governo, ,, 

EmlllHln. Sttbstilutivn: 
. t( Qu._nndo taos . socitlllndos . tivo_t·t\ln po~ ohjodo 
opot't\t;uos IHlllOt~t'uts) ill\0 pútlor:\o hlsttttuN:Iu som 
ntttotisnçuo tio. govot'lw, o~ só potllWt\õ dividir o 
set1. fmulo .capttul om nct.~ue~ dtltlois tlo intogral
monto toahsndo. · .· · . · 

« Paço · dn. cnmm•n, 10 do Junho · do 185G ....... 
Cal'los Cm·rwb•o dtJ CamiJos.-Ptweira àa Silva. » 

o Sr. sn~·ão r ... obato: - .St·. prosidente. 
opponho·mu no attigo om uiscussão.,. 
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2-iü SESS10 EM :21 DE JUNHO DE }856 
O Sn. CAn:...,.mo DG O.uwos:- Poço n pulnvrn. 
O Stt SAYÃO LonA TO!- ... c son lcvndo n ísso 

por clltt·~Hler •IilU ns . disp?si1;õ?s da nosstl lei 
commt'l'CJfll, u a boa mlelhguncm que o governo 
deu a ellas t1evcm ilc ser min1tidns ê cxél!Wm 
a · ullcraçiio propllRtn. . · 

"' • f ... ....... -. .·, -· 

sujeita. 
Sr. pi•csh1t>nh•, niJiguclll ignora no paiz n · ü~1· 

portnncin q11c dt•tt ? Sr. mit!h;tro ~\ umn cspecH> 
regulada lkln mt•d1dtt em dtscussao.· 

::;. Ex. cntilo com >'M:ào entendeu qne collYinlJn 
pug1wt' }ll'la v.::rJmldt•a intl'lligl!ncin tlu disposi
ção tla. lei, c p.;la sua · dcYida cxecnçii.o, c niío 
udmittit· qtt(' . nnH\ socicclnd·~ t•m cnmnümditn ban
caria, cptC nliilS tlehnixo tlns ntolhot·cs auspieios 
se rund:'n-:1. 110 pniz, pudtJsse t~on \"e der o scn 
fun ·lo capitttll'ltJ .acrões lt'.misfm•h•eis. · 

Na tli~cnss:io rt•nllitla tt\! se ntcou lltl im rcns:i 
n. este respcitt\ a:üpl:tmimte se tschtm esta mr~~· 
tc1·i:t, Sr . . pr'{!sident,•, c a todns ·:ts liízüs ficou pn· 
tente <)til! o go\"P\'Ito illlperinl, levado tamocm 
wlas razõc.~ de nltü eonvc!nienciu entendeu ( uc · 

eum'pria Jll:lll m· lll}ll<" In mtc rg .. mma iJiiu duu 
á lei " sa;;tentnr com tuda a tmL•rgia snu cxo
cw;iio. 

( 

tle alta COllYt'IIÍültcin, }lorquc, Sr. presiJcntc, pal'a 
ua'l'·SO OCOSt) ao llll'liOS COillO llU\'ÍdoSll hitSta\';t O 
facto significativo ,te que antoríd:úh's muito rcs• 
peHaveis se tinss:em lú\'•llltmlo 110 p:üz sustcn· 
tnmlo n intl•lli'gcucin contraria; ns!'ilíl, Sé S. Ex. 
não cstin.'ssc nHnmcllt·c convencido do qnani() 
cutni,wia :ws ititercss.es puhlicos uuu\h•r· a inlc~i
geneta que dou a lel, c sustcutar n stut exccu~ao, 
pi·utlcntcnH~nhl S. Ex. daria tt qnl•:;liii> como tltt
,·itlosn, e sobrcestmhlO · (}lútlqtHil· dccisiio n hl.l 

·. l'espeit·.>, agunrdnritt ns. reull~ues. dt~s. cmnnrtts 
r:t ·trazer a cs n 1 ucstno a~suu dundosn uuu\ 

ccisflo satisfttclot•in . 
. l\Ins uiio; S . Ex. u<:'sut' lf.igo, n1csmo com dos· 

ncconlo ut)Ssns nutoridndcs rcspeita,·cis quo cn-... .. ,· . 
disposi~·llo, o Jlriudpn monto uwvuJo pulns Ultl\s . 
c<;~m·cuienci:ls do, in tt•r~s::w puulicot suste atou eno1·· 
g~ClUlh.!lll!J ll s.l~l\ IIILUlli~Cll~lll O pllgllOll pcln üXéCU· 
ÇilO dll lt'l llll lol'lllll Clllllli'CitlU. . . . -

Ago1·n pois quo :o;u tí'atlt, . ~r. prosidünte, de tlt:ro~ 
· giu· coulpúloi\Lenwntc t1Sllt disposit;iíO .dt\ ll'i qno 
o honmüo lllinistl'ú snstt•íltou con1 t :llilo nfluco, 
c0u1o é qt10 clle gnm'lht c.tllll}Jlclo ~;ilent~io, ü :1 cstn 
<liscus~iio · ll'atn, p<.'lo tll<'nüs, com indill'et't.mtisml)? 
Eshu·tL hojo cull\'t.mcido S. Ex. •lü quo t:~c•s l'nzões 
de t~OI\Vt.miencirt publica niio militn\'ilO, o dü qu~ pt•lo 
contl'n.l'io n1Zào e:dslo pnr:t que Sl' fn~:n umu mno-

. ·va~iio ua nossa lei COllllliúrcinl ? En li:lo o ct1tendo, . 
St. pt·osillollto, porqttc• t'ston cohl!l'cnto con\ n opi
niiio quo sotnpl'O ti v o do nc.co\•do con1 S. Ex. otttt·'om, 
o ainda l10jl1 sust Juto que em vc:..: ti~ nltcrnr-so ns 
rúgrus drt il'i 1 cumpt'•) mtmtül-ns; · 

Sr. presiücmto, jt'~ n cmnurn Yohmdo o nt•t. lo, on
. ümtlou, em fnvot• dn. intlt1stl'in, lltH'i\ dtí.r-lho fo-

l fi. •i ' I l lt I !o\ O •i :à UC Cü - 'tt ;::; tO 
so fizesse uma Y•:l\hHloirt\ oxeopçuo t'' l't.•gt'U. tla.loi 
commci:dal oxisto11tc. · .· . 

A t•sto respeito, Sl'. pt•csithmto, . fui oxplicito. ti\·c 
. occusiito do expriínit· ~~ minlm opiniUo n Ítl\'01' desio. 
cXCt1l>~\íio; mus l't.'S.a.J\'\'t:i-mo pu9nnr pu1:~ quo so 
mtnltenhu a r•·gm Y1gentc tlo. lot cotHUHJl'l.lnll n t'Os· 
peito tlns sociodtltles em coun1mnuitit qttc tt·ntiio 
rn·o}a·iana:nto de Opüi'Ü~Õ l)$ lHlllCUl'ÍUS. E mzt'io tinlm 
em mo munle1· nesta olJinilío; . \::.1'. presidente, por· 
que puh~ wtt.un'ztt o. int olo mesm.o do~Lns socic2n
uos clll eommnmlllt~ quo tt·atuo uo opcrnçoes 
buncurins, couYl>ut muiLo 3ttsLentur-se ti llb:pos1çuo 

lln lei commcl·cinl, isto ó, que o sou fundo capital 
não seja diYiditlo em ncc:õcs tmnsfér.inds. 

Qttttndo se att.cullo, St-.presillontl;, qun nas socie-
dades em comlllnndi.tn. n gJstão dos ucgoci.•ssucincs 

· é dcscm}lcnhn.dn 11or gerentes irrc\·ogttvçis ; qunn
c.lo sr) nttontlc pnm :.\ nuttlrczatln;; opct'tu:õcs lmn
c:u·ias, e lc'e cómp1'0hcndc toda n oxtensiio dns 

. CYúll U:l lC n CS (OS UCI'OS OU preJUIZOS que {lO!" C US 
su ct:n•tc, l!cwquc; sc11horc!'l, umtt soch':clnde llnncnria 
(]}tO p ;•t' \'Ht de t·eg~·n àmmahncnto ~·eccbe em dc~o
stto g,·niHII's qua11t.m~, c fiUC llO!' !11cw ·de op_ni'O.!;~CS 
l c Cl'i.;ll t ns n t 1p 1c c ' "' n. . , 
thtllit:n't•lmentc jo~n. com l!lll fnntl.o infiuitmliente 
S\tp·~rior ao seu mndo soem I: quando se ntt<'ndc 
que pela p··oprh r.ougtituiçiio das sociedades em 
commmil!itn. os mcstllos soei.os · ccimmundit:uios 
cnnegiio con1 umn rcsponsnl.lilidnde que não se 
lilnit:1 f.Ón'Hillte a1 t~upitnl que cadn t1tn tem cffc
clinunclltc elllpt•;:gndü na sociedade, porém nlcnnçn. 
etn umá cspecié dadtl todos os htcros t'Cel'l.lidos ; 
quauu~1sc t\ttt'udc qtte é possível n hypothcse üo 
quo por .opeút~iics _feitas t1umntc. mil largo I>l'.azo 
tcnh:i.o ,;ulo púrcebtúo~ pcllJs socws commnnd!ta-. .. ,.. . 

""" • .. J ~ ... 

ntcnte em un1 monu)nto dndo dê-se o alo. sn<.~cesso 
dtt fal!enda da sucieumh•,. com· o qnc os rcspecti
Yos SiJtios COlllmtUH.ljtnrios tenl.ll\0 de ~·•'l)ÔI' até 

ll:tu·n estas c o~~tl·ns ci~·enn~stancins, C;)m.o1 Sr. prc
stdeHte, se polloJ estabelecer cst.n factlulnue do 
tmnsf,il't!llcia clt.• ilcçi:les? Niil.l e isSv l'épugnantl', - . . .. . ~ ' . ~ ~ 

.. ' . '· 
lltol' dizer, nltn incvnvcniéllcia, incohm·;:ncitl ll1CS· 
. mo . C01ll ú uiltnrCZ!\ e iudole Ul\ socic<ln<le com
mnndih\rin? 

Sr. prcshlcntc, pnl'n . pnulcntümcntll ._se , poder 
decl'otur uma ruf~.wmn Nll unu~ pn.rlc tuo llll/.lor
tuntc du k•gish~t;üo do puiz, cnt~ndo cn qnc t uns 
st:·dt::s tio rm \ícs do\'élll militnr: on ch·~umstnn· 
· cin,; do ttwme11to quo tcnh:i.o t1·n;:idu uma neccs· 
sidntlo nccidcntal do s .:tempcrnr por nlgtmi meio 
e~tnwnlimnio . nlgmn sth·iu incon\'\)lliont"J, Jllho 
1lcssus . mcsnitts cu~cumsluneins, ou er~Vi~ o qut) 

l.l'iuscco dus dispositõcs dn ·lei quo ~uinpt~c r4Ífol~
.lnnr,. tcndo-so rccouh~ci<lo que uclln c:ustJ .nhsolutn· 
mcnt~ um Yicio, que di!Vo ser con·ighlo, e quo tnl . . ' l . , . . ' ! 

V t~nmos, meus St'llhói·cs, so so diio circllmstan
cius ucchlcutncs · dn. qund1'l\ aclunl que niio t'O· 
comlllOIIUútn c dctcn'tlinem estn tnudida., o wjamos 
lJOl' onLl'ó lndo se ren.lmcuto, otilrnnclu no fnnuo, 
11n sél'in nprt!Cinçiio ,la lei, so r~collhoco a liOCf!S· 
sit~n,lc d<.• rofonunl-a. . . . .· . . 

Pdo . que · tliz rL>spoito às cit·cumstnncil\s dn qun
dru tlctunl, otl entendo quo pruucntclllcntc tlu. $\.IR. 
de,·itln cstlmuç:\o eonceitú bem uiffl!l'cm~e s!-l .dcvú 
tlcduzil· do que nquollt! que pn1·ec~ t!lSJ'~l·nr os 
pl'otnotorúS dt\ rcfonnn. propostn. Nno so dtnn.; se
nhot·cs, qu.ll lur incouYt.miontos nn lüi ncttmY, qn(} 
com· elln. se dillicul~n n nssodnçilo dos cnpilaes, 
que n illdusil·in dl!filllln, quo o co1l11119l'cio soiTl'o, 
110l'fttte us capitnos niio púücn1 .nssoclt\l'·SI.l pa1·a 
vircin fomentnt· estes ratllos dn furt.tuu~ pub1icn. 
Bom no conkario, Sr. presidente, todos nós uc
voiuos recouhccol' ele que om vez du ditliculdo.dos 
tem l1nvido fucilidudo, o mais do que fucilidndo, 
· ú 1 hi. ·,i l ntô itiHit'Ul •ncin t•m tentar-se t•calisnt•-
se. sont todn a tliscriçn n il~soclllçiio do~ cupt ttes. 
E nc1u sutl\'I.J t.lttviua, s·l'. prosi<.lonto, quo com n 
lui quú temos. todus ns l,nrgns so dito, t0dn.s ~s 
frnnqtto~ns ex1sl~lll olfcct1 \'tmu.mto pm·,a nssncm~~no 
dos c!tp1tlll's. Alu tutuos utt . uo::;sn le1 cvnunurcHll 
consngwllus totlns ns fót·uins, muUinnto tts qmüJs 
pot• um ntudo. \' tH'io o bum l'ogu\ndo. os cnpitncs 
cum . todn fttcilitlt\uo se podo.m oss~cuu· . H . entrar 
lHL uxplot'il\,\ÜO tio qnnlquor lilclusll'lll; . ~~111 Lmuos 
o 1ncio llt1S comp1u1hins nnonyuuts, ulu t:~moi:l o. 
meio do todni:l üsstts societindos coumwrcinos, ondo 
outm o:;pocii'th\1,Jilto t\ sociednuo em commnmlilt\; 
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por todos oSSúS meios taoS qun:cs estão regula-. 
dos no nt.ssococligo commorcinl, o!:l capitacs poclcni 
associar-se para fomentar t0dns as indttstnn.S. E 
pois, inquit·o a mim pt;oprio, quo raziio ha para. · 

. quo se lcl\te 11elo t~odl) pl'opnsto. inverter n socio-
datlo .em conunnl)<lita tal qual .fot c se acha esta· . ·, ' . . . 

uns cnh·•Jgi1o a outrem a gcstüode seits cnp:tncs, 
. ficando o..; gostorc;; solidal'iamento rcsponsavcis 
ató o fim da sociedade~ exclusivamontu cncano-· 
gndos do to:ln a g.irüncin. 

O Stt. lJAnXo DE :'.Lw.t dt\ um aparte quo não 
ouvimos . . 

O SH. Sn·::o LonA To::-.... E:;tcs intlividttos ns:=;im 
associados tomi'io sobre. si a rcsponsnhilidado que 
alcança o capital nominal, o a.il~dn it'tun caso · 
ospccinl todos os lucros rccobillo;;; a corclaçiio, 
a n.ffinirludc uc ex.h;tc ~las tlis osi õcs dü lei 
entre t· los e al que pela quebra, pelri. morto c pnla 
fuga UO um UÍS!'OlVC-SC Oll póliO se . ui.;so\ver n 
sociedo:le H a touo o interesse niio só. da parte 
dos éOtl1malldibuios em bem de O!'itn.rem uma 
co11 nnça. pessoa , m cu·:1. . o per ut a nos soctos 
gcrct!tes,. pcll'i}lW destes yrinc;pttlme~lttl, tlepcudo 
o ex• to lltl em preza, .cómo . tatnlJcm nno c de motlo 
al"lllll intlifft•rcntti pari\ cada li.tll esta.· tissoeimlo 
com :te~ c . :tcs, .l>orque o compor .nmo11 o e Cl11l
duda do cnda ·um do per si pódo muito seria
mente affcchu' tanto _n quest:io . socínl, que atO 
cheqtto 11 nrovocrir a dissoluçiio da lllCili'nn sncie-
dadb. • · . . . . 

A respeito dn sociódndo assim constitui<irL pela 
nosstt lei commcrcial dctcrminm·-so ·. 'lUC com -nlt• 

· torisnç:io d.o govomo se conv~rta o sc\t ínndo 
social cin ncçõcs .t:-ansfcrivcis, é o mesmo, ::;r. prc~ 
sid\mtc, quo ncnbnr com uma espccie muito· in~ 
tercssnnte das sociodmlt>S commctcincs. 

Eu cl1tcndo, Sr. presidente, mesino porque do-
VH amCil ü apreCIO ll nn lll'OZ!l O llll l) O a SOCIO· 
dntlo em comnumdit11; quo clhv é umilo intl!res
sn.utc no . .comtn~;>rcio o ' ··(\· itt;lustrin, -~ quo llSsim, 
em vez do son•imol~os muito pt·ejudicuromos Sl) 

o nr o c o Çl . u o a, a un , 
oit1t o. quo se consh\ere _tiio sómcnto excepcional, 
o tnl quo mnt.n a regra, c tendo a acn\)ur com 
ama iust.itniçtio tiio intet·ossnnto. · 

Par,\ aqtwllcs quo quizerern empregar o,; seus 
CalJitllCS em llCÇÕtJS transfel'l\'üt,;, hn O n\ej<:) pro• 
prw c ncommodtldo dus compnnhins nuouyutas; 
o projccto nii.o · é mnapt·ovitlcncin sória quo trato 
de ncudir com o romouto necessttrio no mnl son
titlo : qnem tem ao seu .!lispt.r o mn.io d1\s com
pnnhia~ annonvmrts, tem tod1l n fncilidndu o ft•nn
qneza para chegll.l'. no fim quo so diz prntoutler 
r..6m o projec o ont tliscuss~ó. · · · 

O Su. MtNrs·rno i>A JusnçA. :-A companhin. nno-
nynm tom monos garuntins. · 

O Sn. SA YÃO LonA TO :-Eu VO\l mosh·m· no nohro 
iltiili.stl'O. qtto ~m voz do projccto d~n· . mais gn.
runllns t\s sor.wdndos om . commumhtn, pelo con
ti.'ttt:io n.· desvirtua com quo~rndns ~nrantins quo 

Ett j1\ fiz \'Ôl', St·. prusidoutc, .quo nas oper\'1.· 
çõo~ propdamcnto hnnm1rinse umn sociodnd~J em 
comm.nn1fita tom: de jognt• ·com um Cl\pital muito 
o muitissimo . supot•iot; no sou · fundo tlispoaivol. 
Umu ~ociodndo · quo :rocobo om dt'Jlt?Sito immousns 
quanttitS, qtto pelo seu Indo nlnneJU ostos ftllltlos 
itntnCilSOS COtnO SOUS :propt•ios, O .Sob Slt!\ 1'09" 
ponsnhilidn~o, cstn soct,odntlo nnturnlmcn~o cort·o 
ptirigos o rtscos, a mmto .· so nventm·n, nmgttom 
pó ele tlesoonhccêl-o. · · 
. Uina sooicdndo desta ordom dit. o ·. nobro lni.
niswo quo osM. mais garnntitln, po\'<}M o son 

gestor é irrovo~nvcl, o tem uma J.·e:;ponsnhilidnde 
pormnnentc f!Ué em todas c qunosqner circum
~tnncias solidariament•.i alçunça n totalidade llos 
seus bens, nmquanto .que n:t comp.tnhia anonymu. 
não ha n .mesmo. g_nrll'nti!t· . . · • 

~~· .. prcs1d~nto, n~o cre:to quo uma tal gnrnntu1 

. " • t . 

propot·cionantlo meios de rcpnmçuo quasi sompre 
unp•)ssh·cis. . . . . · . 

Um:l socicdmlo dosbs, qtto gira C•lm sommas 
immons:1S;. seguramente niio está bem _cancionndn, 
nem tem l:'1 cssil. gamntitl, pot'tluo a rúsponsa~ 
hilillade dos sucios .grircntes 1tlcanço. !l totuliuade 
dos seus hcns. Por via dü rdgrn, senhores, n. 
fot·tttnn do um in di vidt\O cst:\ · 1m1ito longe de 
pt><l•~r apt·ox.imnr-su tln hilportn~tcin dns opcraçõús 
. de uma sododiulo sctüoi.hnnto. Niio dnsconhcço 
qti•) c~sos ,podetl} dnr-H? em · qn.c rcah_r.ento e~sn 
n. r l. : te · ·' • " . . · 
niío tnnto poln fúrtutlll. do imlivicltto, pot•ém por 
suns qualidndcs mo.rnes, ndo sctt cnrnctcr o 
eredito morl'cido. Mns, scnftoros, qunndo so fa?. 
umri. lc' nii s t U\ són cnto a ma· 
tajoslt, nuo é no lH'CSttpl)c_H;to m::m; lisongcii·o; ao 
co:Itrttrio a pt·u\loilcin. ncons •lha · c)tte a pro\·eução 
pr?curc nté .Sóinpro ncnutolar _ os casos . mais 
othos:.J~ no tnfohzmcnto sn tlao o. so re ctcm 
mutltts vez,·~. . . 

1\[cns_ snnlHn·cs, pat·a o c a~ o de. trnnsforonci~s. 
do ncçucs \'crdndcu·n rrumnt:n oxtstc nu proprm 
instituiçiio das coinpmtl:la.s nuonymas, nqstas ~Ode-. 
so cnxt.lrgnt· o fltuuo o t;)lfn a t'tmhdnde tlas 
opcrn<i5es1 de sorto . <ttte ninguem so illn~lu. !lo
bro o. seu ostndo; ou fnrot uma apphcucao, 
com tolnçl1o mos mo às nossas cit·cllmstancins tla 
actuulid.ttlo. Scut off,mdol' a Jlinguont diroi, por 
exemplo, quo se no governo o~t n qttnlquer in• 
di\·.iuuo Ulc~ino inter~sst\ssc conhcct•r a. fundo# 
po1~ úXulll ·lo, o cstntlo desta con'l(ianhÍ:\ nnonyma 
- nnuo _, ·pu lc:!Cl\\'10 -, c n- 10 . t,;so a\C\ , o pa
reco-m'i:l quo cllo cshl. tt'nnspnr,ont~ o~ conhocidQ; 
no etlt\·ct.i.\llto, fazendo n dovtdn Jnsttçn no nobro 
dcput.ntlo, tli no ropt'l~sontltll to p~ln {lrovincin do 

I 0 .• \:ii _-
signnh~dn lwstu prnçn do Hio dú Janeiro, direi 
quo itfio é tiio fncil vot'ilicnr·se isso em t·~laçiio 
n sua Ct)lntnnn<lita -1\tnut\, ~[nc-Gt•egor & Q.--

' :3egltt'llli\Cntn off.Wtlco ella gmndes ~nrt..ntias C l'C· 
cotl\tllóndn-se 1\ üsthnn~ilo o contiimçl\ puhli~n. 
Mns note-so, ~:h·. prüsidonio, quo pi·inciJlnlmonto 
nisto, entra por mttito o. cnl'Uctet' bem co11heciuo 
o bem aproprit\clo do nobro clopuh\do, c o acerto · 
do nlgl!l\HlS pl·ovidottcins quo toniou sep~nnn,do•so, 
aó uwno!í appnrcntmnonto; ui\ 1'egt'tt ot·umnrm das 
sociedades em · cllmmnnditn. 

gu. nuo.tenho ontmuo bom tul. imlagnçiio tlesto.s 
qucstõos, pot·quo emtllll nem to!1ho ultot•csses 
possoues que mo levem n consttlol'nl-ns, nem. · 
mesn1o tcnlio muito gostó para somolhnhto:i dis
cnssões ; in:\s segundo ouyi dizct·, niio sei so cs:.
tl\t'oi em tJITo, parece·llHJ que lltl!lttelln-em com-· 
mnaditn- tem-so ucotlunotlndo a administmção 
ttluto IJU<llit~ ét:l. pos~ivol nos. est~:los c usos gun.r-

:Mt\S nisso · tntlü, mou~ senhores, vó-so quo foi 
o p~·mlorito arbitt'io o tt porspic!tcin do nobro · 
dopnti\do t}\\tl }lt'ovttlúcoú. ·. Sopnremos pot•tnnto 
osttl. t:•nllpanhil\ om ounmmutiHn, quo r oldnll\nto 
o · oxcop.;.llu; cun~ltlot\11\IO~ <(lll\lt}ltut' oulm quo 
pol' Vl.llltlll'll oxhdn ott oxll'ltl:o~sL• no pnlz, om .qtlo 
o~ socios gúrtllttot-~, HOili tt·ansput'oili os limitüS 
tt·nQtHlo~ Ttll lo!; !lu ml\tttl\'OS>~l•nt tlt~ snn pogiçito 
o tlosonvolvussum · 1\ ncç1lo livt•o qtto tôtn: poL· 
V OI\ ttü;á "St) plltH t\ OUXOl'gtW chwo 1\ll ~ost,\i> SI)
einl? Pollin-so conltooor Mil\ n mostnn· faciltdade, 
com t\ mosl1\r\ OXllctidi'io t\ vordl\do dM OlH;,t·ações 
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bnncnrins do· tunn sociedndo em commandita como 
so .Pódu conhecer .o. respeito tio banco hypothe· 
ear~o? . .. . . · 

O Sn. S\YÃO Lou.vro :-Então ó nisso que esllt 
~ molltor g:mwtin. Hllr(}gomln. pelo nollrcmiilistro 
~R jttSti\':l? . . 

n. 1 I::\ISTnO DA. us·m:A:- 1 n. responsa n t~ . 

dade intcgrtr.l dos gerentes o na iipr1rovm;iío do 
governo. 

O Sn. R\.YÃo Lo'DA'ro:-Sr. prC>sidcntc, 11as ou
tras operações pt·oprimnunto industrincs de quul-
9.uer sociedade ':11.11; commandi~a o rc~nl!ndo vrn
ttco npparccc IlO~ttLv:mwut~ 1 tJ por nss1m dtzci.· 
apalpauo por tudotl : c:nlln um · vni lle::;do logo 
onxcrgando Í\s .claras o bom ott nu'io resillt~\uo 
tln gerencin social; hn um:~ bnso ccrt.a, .h~ um 

. roohvo SL'guro parn cncunnuhar . os uuhvaluos 
UC 0 '\' ' 1t 'it t Í 'U e ' I '1 ' 
nl em scmclhnnh~s emprczn-;1 potém ucstns ope

rações p1'0pl·inmcute huncar.ins, o qttc nti ll:t 
rcalidndé bem Sé vó quo cst:\ touo dtJbaixo <le 

· nii. mnis ou m nos bnt,il • h nostn a •P.r' 
Focil\1. AqHcllt'S sncios (]ltt:>, C(Jngrcgando-sc ori" 
ginuriamcute, ju!ltúr:lo seus cupltne,; commdtendo 
tl g~reuciu a taes c tncs iJHllviduos c:;ses terno · 

or ccrltl a nwlh,.r rnz.iio ara dcscallsur :>obre 
tl COúliUlll;l\ hc111 111 t'I'CddLl. da ndmilli~h·lll,'llO; C 

rcciprocmucntt', sctihotcs, esses SL•cios gcrclttcs 
quo · rcc<:IJcrúo tal prova tlc í:(:nfinnÇn. do8 seus 
.nssocií\di)S ..:.outmrtudilnl'ios, sogm·amcute ter;io o 
procedimêllto ~cucroso de retril,nil· co111 . procc
(hménlo cot1tl1gno; mns qunnd•) se trntn <lo 

. transfcrcncins, qunntlo esses cummnnu;tnrios oi'i~ . 
giunrios pnss:"io suas ncções n outros, Lcru .se vv 
qnc ns rh·cumstnndns · !;U ullcr:iri\o. . . . 

bir·se·hn que essa. tr:msfl'•rcnchl nssim feito.· . 
. . constitue . o que recebe· n ncçii.o nn mcsnHl. posi-

·ii:o Nu tudo e ol" tuuó uo solt untcccssor o 
po1·tanto wüln so mtit.ll1. Mus, mcns senhorcl'l, · n 
VCrdntlc e l}l\0 féilns l\S Huhstitlli•;Ões, jt\ não SUO 
os 1úesmos individúos <fuc ori!!hltti'iillllO!lto se 
nssocit\1·,io I n n•nlitlndc .u l ue 1sto · 1ôdc tt-nz<.•t~ 
CODscqUCilCliiS, }iOl'l}\lú j1\ .C•!:.'S!~ lnt;O (lltC. pl'Ol1din 
prhnitlY(llllctltli o s.'Jdo commnntlilnrio no gcrcuto, 
niio ó ou pode llcbmr de ser . o mc!<rno. E depois, 
S1. tn·csitlyllil.•1 n eorcln_~:iió, t}UO sem pro óxisto entro 
~Js coustlCtoH t•nnmlnmhlnl'los lmnhem se do,·o te
sentir csscrtdnhltellte desdo quo so prescindo un 
rcsrn dn lei vigonhi, (}UO nt.>nhum . sor.io posse. 
Bel' suhs(ituiclo 1:\l'll\ cxp1'csso cohsf:ntinwnto dó 
todos os olllt'os sol'io~ : e no contrnrio t\cn 1\ 
detcrminn~~:lo dntptólle !}llú deixn Uo ser socicl o 
dcsignnr o subtlllluto; · uêin Sl' vt'! quo JlOl' tnl 
modo nltcm·so t!S~l·nduhucntc 1\il\ S\'St('mn fun· 
dado em tnztio ntliosissilllu. · • 

E ngol't\ pt!l'glllllo cn, qnn~s silo Pssns rnzlies 
do alta h·nn::>cl~tHil'llciti {lUe nos lcvtlo n fuzet• 
umn hmontt,•úo de::;tu. ut'l um'? fuci\itnr a nssocitt· 
~;ão dos rnpitne;; '! No llt'LH>ento · ni'io sn tlt't esta 
uocessidntlo t}Uü llll'l'tH,'U sot• sn1h>fPHn por nlgtnn 
111eio cxtmonlinm·io: antes me pnuco quo t'l o 
caso uo se Utnu t1! l'é tn wutlt!tltc.•meuto totlns ns dis-
postf,)ocs que n ct pl'ü\'lll.'ll t?mmlle cstntmo rara. 
~vitnt quu~"qm'l: . sinis h ·o3, llllvúl'Ú poi' outt~ludo 
slgttmn. t'tl:t.ao soltdn quo nos leve, mesnlo segundo 
ns l'l!gt·as d~ constituir um molhot• direito, n in· 
novar n h·gisltt~·l\o qu~ temos 'l Nüo wj.·, Sr. pre· 
sidcnto, porque l'nl ultimo rnso o <}\lO Yejo é quo 
p~lo projccto so prl'tentlo d üsvirtunrmnn espC'cio 

auur~icnlnnnenlo MnSàgl'ndn. r,mlei com tiHtitn snbe~ 
orm, e quo tlnvo sc1· mltUtHlu tnl qun.l, parn quo 

possa sct' o quü ti, porqué polo pt•ojecto não so 
faz. maia dn quo trnusl'orllllll' o. socincltldo om. cotn· 
mnnditn. om umn .corrnptollH dé sociedudo tmo-
nyma. · 

questão .de · 

n sociedade desse modu, c cintí'io já so ve quo 
isso du proficuo nndu vale, ó umn faculdade de 
mab quo sóillcnto pódc ~crvir para. dnl' no no
vento o arbitl'iu dl' em certas ch'cttm,;Umcíus uná'as 
vexar · n este ou àqucUc dcsnfl'ccto (aJ)oiaclos), 
quando por ontro lndo é negocio quo hn do ser 
bamtú:tdo :i esmo o sempre . na p!'cstimp~iío do 
que todn. c qualquer soeir:dade em cotrimaúdita 
(JUc se levantar no paiz ó dignn. de tnl mercê; 
1·u h·nia-:;o sH·mmente de uinn. . n.utorisnç.üo qti.Q 
o bmhgl) até rt oxistencia dt\ socicdndc, de uma .nu
to ·isri ~fio uo con~titli•) ô cro •cruo na nosi •iio de em 
tmnnomcnto d:ülo dnr baixo. nn. sócie ndo, obdgnl-a 
ti liqui<lnçiio, rotiranuo~lhe ·n snnnppl'o\·a~~:\o, que 
ó condit;íto, Nis~nc1al do cxistcncia; e <'nti\o, meus 
senhores vni-so de cndurauo kno arbitdo do o-
\'CI'UO UJl1!\t~nlpi'~St\ CU\ que estilo Cüln'pl'OlllCÜh OS 
tubeilnes Ílll)lortnntcs• confiados á gcrencin 1lc cci'tos 
c d<.•l0rmin:ldt)fl . intli \;iduos. Ora, scn·~ istQ fii.V· rúcer 
n in<lttslrin 1 scr:i is,;o a\'antn'n.l-a colit rnn•le il.· 
rn11tia? De~tn lnOt o rcspc1 a-so o lO\ll t irc1 o os 
$Ocios gcnmtes? . . . . 

Sr. presidente. sempre me pnr.::ccu; s~gundo .o 
men hmuilde . p~nsnr. que íl.cst.n4 cousns du in
tlnstriu o commcrcio n mtcncnçiiú <lil·c~dn tlo go
Ycmo, baixnntlo ·este a ser o rcgülndor positivo, 
o cst.imndor dos verdntlciros illtcrcssos uos com- · 
m~rciant.es ou dos individuos que cxcrcetn netos 
commerciucs, . em por v in do· regra mo.is tcmiyel · 
UO q\lo prcsLimos:\; scmpro . Int1 plll'úCCI\ quo OS 
bmts ofl\cios quf' em unu~ ou outm circurnstancio. 

· · · , · · r o el . n in-
tl'rVt'llç:1o em tut'o:~ncgt'cios Ol'1iÔ contpdl$ndos scnüo · 
intch'mnento npagtülos por tanto~ olltros vmwmcs 
que. elle; nindu no· melhor desejo d(! proteger B 
· I · r' ltl , •'tt u nl'- ho. :~ oiaélos. A ru• 
dcucin ucousdlm o n oxpcriencin d~·monsll'iL quo 
ti. · i ll tcrfercndt\ · do govcmo nos netos um que só 
o iütin't'ssú pri\·udo melhor so OllÜ!lldo c se dirigo 
·~ por vi. I do l'egrn perigosa o u~uitó í.liSiHmsnvol. 
(.A1>0iado.~.) . ·. · 
· PHtn que pois prcscinrlir do uma in:;titui~iio quc1 

tnl quul se nch1~ modclntln no nosso cotl1~o ~om
morcml, ofl'el'<'CO tuutM gm'tHitin.s por ÜltHlo tilo 
''lllltnjo,;o ti iotlns ns nccús~idndcs da industrla 
O do CO\IIlll91'ciO? 

O Sn. BAuÃt' ng MAu.\ :....-A m edida d1l quà so 
h'11tn o íucu lt11ti v a. 

O Stt. S.wXo Lou.,'l'o :- Jti. pontlet•ei quo n nío
did~ de quo so tratn, cn1bol'a st>jn fol'mnlmln 
co1110 unm cx~·t..ip~ão, ó tnl i}ue pôuc-sc considerat• 
tllte nculmn'l. ct•m t\ r.:grn. CI'I'H\. o nobre depu
tnclo ()llt', scgtmdo n. t.cmlc ncia do tlia, vo\ttdn esta 
dispos içuo, so tom.n.t·:\ regra: e digo n11lis qttc, 

unndo não fosso senão umn lilC\'Il cx~opçtio, nindn 
il.S!:-1111 11:10 e~ l\\'U t () mo O U gtmt JUS ·1 ICnt t\. 
• A~sim chego ti. conclusiio, t>r. pt'Bsit.lontr; quo 

·. quei' considero o pt•jccto e1n attcn.;uo ús cil'cum
stnncins .un quadm nctunl o como lll\líi.. pt·ovidcncia 
U('cüdentol, t}\lül' o considero con111 'ünm emenda, 
ndtlilnmé11Ln, l'cstricçi\o, ou q1w uomo tenho, quo 
npropositndnmento so fat;n t\ lcgislu.;iio 11uu tontos, 
cu níio descubro mzlio nlgumn quo mo levo a 
ac:loptnr essa innovaçüo, o portanto concluo quo 
em SUUSLitlÜI,)i\0 de!;Se Ul't. 2° dovemo!'l nnlos ttdoptnl' 
quo n dlsposiçfío contida no aaot. tu u!to t~;mha 
htgnt• quanto ús socif)dudcs commuuclitnrius, quo 
se pl'óllOnhti.o l\ opcrnções bnncarius. 
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o Sr. :N::-.buco (ministl'O dajustiça) :-Sr. pro~ 

sidcntc, sou Qbdgndo a . fallar, porque o nobre 
·deputado ql!c nye pracedeu notou quo o ~ovcrno tr~· . 
tasso com mdtfforcnça e pouco caso uma matena 
tão importante. co'!lo esta ~1uan~ aliús c:>t'li gra_nde 
eritpehlto c cnerg111. pt·ovtdcncuí.ra sobre ella pelo 
decreto de 1ti51; deduz-se clat·ameute. do discurso 

o no ro. epu a o · que ~ con ra tcçao ~nt_rc .. o. 
projecto. c ? .d~creto de U:hl, entro ?s pr;n~tptoS 
que dekrmmtu-Hb aquclle ·acto o as dtspo.;;tçues do 

rojecto ·que se discute. Niio tem razao o ·nobi·e 
tO; nu u . m so rc n ma el'U\ porque · nao 

occorreu necessidade, ella 1ile pareceu profunda-
mente debatida. · . . 

Não ha contrttdicçiio entr13 o decreto e o projecto 
~orque não ha identidade no objecto. O décreto 
e ·do c.nractet· interpreta~i':_O c o projtJct? esta\1clece 

· dispost~ões nov!l$, C(lndtçoe~ . o gamntms com_ n~ 
(jUll.CS e permittida a uivisito do capital em ncçoes, 
Haveda senhores contrndicção se, tendo o decreto 

· declnrnd~. a pt·ohibiçào da divisão do CnJ?itnl f?lll 
acçõr.a, este projccto de~larasso o ,contra~·~ e_ d ts • 

· puz!!sse que er~ livre ti. ~1stn do codJgl\ a dn·:suo do. 

' , 
estava eli1 seu . poder modificn1'. n. l~i, niio ,e~ta\·a 
cnt seu ·po.d<Jr estubelecúi' u p~obtlncao. cond~cwual 
guo o proJecto c:;tabclecc hoJe. Dn <~tscussao ~1ue 

; ; . 
reconhecia c nl\o podia dCi_xnr d<: .rcconhücct: ·q~u 
n f:l.cilid1ulc das itanfcrenclits fncthtu n assoculçao 
dos cavitncs: reconlicc!n. e não. poditi ~eixtit: do 
reconhecer que as soctcuadcs comman<htns, qur. 
tão utcis tôm sido em outros paizcs, podem ser 
um gt·tmdll unxilio põ.ril. a noss~ industria, paro. 
o nosso con1lnercio e para o cred1to. pubhco; reco
nhecia e nlio podia ddxar de reconheeer que. estn. 
e:>pccic de associnç~o pt·ima sobre as outras, por· 
que ó accessivcl a todns a,; prvfissõcs c cst~ ao 
alcnnco do .todas ns fúrtunns e Cl)ra!{cns ; o l}UU . ' ... . . - . ~ . 

· abuso da ~:.rcdulidndo P,ttblicn, col!trn a perturba· 
çiio e os péri~os do credtto. . · 

· Niio cx~sLiuo por4i~- cssn.s çnrantins no co~igo ~o 
OtlllliCI' l 0111 I • . 

t!i!tilhelcceu n d1visno do capital em acçõ~s scitüo 
qu~nto tis sociedad_cs nnonymrts, o ~onstdct·ou n 
soc10dadc comnumdttn, collto as domats sociedades 
commcrciaes, sómeuto sob il relncíio de. pessoas, 
c lliio de cnp_itncs. ·.. . . , 

Assipt, soriht1re~,nn. época. om nuofot o decrct.o 
cxpcdulo pretctuha·se quo ns soc1edndcs comman
dhus Ítlsscln nssemdhndus 1\e si:Jt~hldudcs nnon~'
mns, com n diffct•cnçn . do n:io . dopenqot·cm. un 
npprovnçiio ~o go\·er!h). A .const.qncucta •\ que 
a tmusfel'cilcmdns ncçoes ecrta pcln lllCsmn for mo. 
9.uc 1\ uns sociedmies nnonymns, isto ó, nominn
ttvtlmcntn o no portador. Dilhi os perigo~ qno o 
governo nntolluhn. o <lne. ªotHrminl'mio G d~cl'?to 
do H:lj l; e--;!>cs pül'lgos sel'wO os que I)Ccorrl'r· :~o om 
Frn.n~n do IS;j~ a 1~3 1 : o abuso un Cl'odtthdnllo 

. publica, os abalos· da ?ircula~~it~. o prcjnizo . tlús 
tercci1·os ttb caso de fnllunento nao estando amdtt 
roulisado o fundo. commanditario, o finnhnl:lllte n 
dosnnturalisnçuo dns socicdndos connn ditas , 

· · [ 't s 1 v 11 rca n pr li tçuo o 
codigo commer·cin. qtmnto aos actos do gostiio 
e do mandato n respeito dos socios COlllmt\lH.lit~lriO._s, 

. quo so n iio saberia quO:os eriio ou qnnndo .tmhuo 

si~f'governo pois ni'io queria a prohib~ção da divisão 
do cnpitnl mns garantias e condiçocs pnm essa 
divisão. E;tns gnmntias o projecto estabel•}ce, o 
:por collSe<luencin. o góver11o não repello, mos i:l.colhc 
a iden. · · d'.t ' . d. . 

Essas gamntias quanto ús comnmn 1 .asut us-
,triaes sno : 1 o, a r oalist\ção de m etade do fundo 

TOKO 2. 

social; 2°, trnnsfercncin. das âccões sóm•:nto nomit. 
riativa ? .com a res\)on~abilidade dn. cedente; .à. res
ponsnbtltdadc sohdnna dos socws ostenstvos. 
Quànto ás commanclitns bancarias: 1°, rcaHto.ção 
integral · do capital ; 2o, npprovaçno pré\·ja do 
govet'tHi: 3°, transfcrencin nominativa; -1", rcHpon-
sabilirlade r . ( . . .~ ' '' 

Ora, em vista. destas garantias cessão os incon· 
vcnientes o. pcri~·JS. que. o decreto .r~ceinva, e .só 
o tcrl'or p:mtC•l pode_ m~p~r~r s 0pp:.1s1çno no pt'OJC· 

r • '"' • • 

pt·ojecto quo contêm. essas ~nrmitias por causa .· 
ilos males que produzw o codtgofrancez (art. ;J:-1), 
que nenhuma garantia estabelece, e concçde toda 
n franqueza. · · 

A tn·gument.nção do . nobre deputado cahe por · 
terra, porque clla é antes contra as sociedades 
nnonymus, que elle tanto avautajuu, do que Ct)tlt.i'a 
as súcintladus communtlita~ ;,ndoptado o projecto, .. 
as súcicdudcs commamlitas offereci.!IU mais gnrnn-

. tias do que . as tinoriymas,. \nspirào maior confiatiça 
do que estas ; a socicdnde anottyma. só tem uma 
Narau i . · - , · · 
sociednue coulman itn bnucnritt. tem niir> sõ essa 
garantia, sctdio. a~ · uut.ms que . rofqi, · real.is~çii.o 
mt.:gral do captta~ · tratisfct·enc la som~nto uomt-
111\tl \'11. • s ' . . ' • . • ' . 
It.)hrc devutado cxpôz,eUcs :;c dlio em nmim· escala 

·uns sodcuadcs tmonymns, ·o . a cons~quen.cia ~ 
quo ihl!ll con.ltwlnuit.ns, o.nl•mimonymas. 8enlyorcs, 
ó rectso tor em t'and cu n · · · 
soctc n cs C•>ttunu.udifas a rcsponsubili a<lo solida~ 
ria dos goretltcs ou . ..;ocios osteltSivos; o préscuti
mcnio. tl pcrspicncia dos intcrosscsJ>riva·Jos frlrcjão 
pam nssnn dt:wr qualquer duvida o solvabilidade, 
quAlquer itulieio do mudança de estado. . ' · 

Se o no!Jro . deputado yõ alguma. garantia na 
appt·ovnçãu 4o goYct·no ~ara as socicdaucs unony
llli\S; essa mesma. garantia so· dá pnra com as com- . 
mnaditas, porque o. gonmo, para prestar sua 
approva~iio à ústas, ha de prucndor com0 pnii'!Cdo 

· pl\ra com aquellus. · 

raç:\o do nobr~ ministro. 

. O .Sn. MINJSl"no DA JusnçA : - .O .nobre depu
tado pui:> mlo póuo resistir ?Om vuntugolis n es~ns 

. ' 

Quuutú fiscnlisnçii:o tlns operações socinas, c 
estado uu fundo sociul, a sociedade anonyntn nãu 
leva \'tnttngom ti. cotl1maudita, não. só pot•quc u.üs 
sc•cios coumumdifnrios ê licib n fisculi,;nçiío, 
comó üunben~ pot'(jtH! o go\·emo, para P.l'cgtar 
sua upp1\l\'aÇtto, pMo os tallolocer a rcsp~1to das 
comluanc.l ltus tis llle.:lmils cnutolas <jUe extge ptu·a 
llS UllOIIVIIla,;, · 

Nii.o · v(•jü pois nt z t'io lJlansivcl ct1ut1·a o ~o nrtigo, 
pt·incivnltnente . tendu oiqo vcndtlo e appt·ovado 
o }o com monos gtwuutm;;; do qUJ as quo csto 
pi'.:OSCl'l.lVC. 

o S i· Carn0h·o d«YCtlnl.pos :--.Em pl'i
mch·o · lugnr a;.::rn.dJccrüi no nu~t·o dcl!tth\dt) que 
hn pouco f~llou pt·ovoctu' a . dJsc~~Jssao sobre u 
a8sumptLi do quo no.s occ1~pnmos. E ollo por C()rto 
di~oo do . HOt' . conslderndó ·. co!n todn: .a acmulln 
atteução , e os gmndes e va t'Jados mtcresscs n 
qt10 so t'd~ro o p rojecto q\w . cstt'L em d iscttssiio 

• e · 1 · . para ( u o corpo og1s n tvo 
providencio . n respeito. do los depois de 1nnduro 
oxnm('. A dtscussiio po ts quo o ll()bl.'o deputado 
p rovoca ô sobl'e-mnn oirn convouicnto; já vimos 
pela discussão quo houvô do nrt. ~o, qutl nlgumns 
tdeas pocliiio . sor riptovoitndns o quo r onhnouto o 
ÍOl'iiO. . . . 

O nobre cloputndo principiou. 0 seü disou1'SO 
comci · qno provocando o governo a omittir sua 

· opiüii'io sobro o. mat!lrin do projccto, fazendo vor 
. quo onr ópoca ant~ri~r jA o governo tinha-~c 
·ompenhndo em t}nostno semelhante, e que ltoJO . 

82 .. 
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~ónvinha quo manifestasse o solt pensamento 
Entende li o llobro doputHclo quo se· o . governo 
c "'ncQrdnsso com n. doutdnn do projoc!o hnpor
tavo. tsso uma tal ou qual contrndtC\i!l.·l com a 
opinião c pl'OcCLli monto do góvorilo nessa época 
ant·n·ior. O nobl'e ministro tlà ·usti ·a ncaba' .do 
responder n cs o respeito, o quanto a tmm o ez 
cahalmontv . T1·atnva-so cntüo com ell'0ito da lc
gisln~uo cst~bi'ttJcida; hlgi;;luç:1o portanto que o 

lWCl'Do duvta fazer rcspeltat• o manttlt'; o ngorn 
tl'll a-se l o l"o ormar ou mo 1 tear em par e essa 
lcgislaçiio ; a questão actunl é da convonicncin 
desta reform'l, c o procedimento que o goYerno 
ttJve . nessa época iii\o era verdndeirnmontc um 
pt·ocellimt~nto dú convcniencia, mas um rcsultmlo · 
t.la intcllig.!ncia qUtJ da vil á lei, e da obl'igaç;to 
qnll tinha tl•J n fa~ol' nHiilter o rcspdtnr; E uma 
diffcr~nça. notnbJi ainil:l, e ó quo entüo se der:\Q 
pro!tcnçlies de instituit' sodôdadcs em commuu
Llitn . . bancarias R que 0 goVCI'IlU ju\goú déVCr 
oppõr-sc: apresenta va-su a prcteuçi1u de qnc esti\S 
socied~dcs se p•)dii10 instituir ~ funccionar som 

capital dh·iâiuG em acçi:Ío.;, cmuu sem nutorisnç~o 
do gn\'cl'llll npplicnr essas socieda•les a oporn~üc3 
bunc:l.rint;. O · g•wt•rno . u:1o pdtlin. uunuir . ao quo 

. t?ntiio ·se i ntcntuu : mas com r) a muitos pnre<:!esso 
que luwin. convnnicncin em cunscntil' na divisão 
d,1g fundos d!ls soCiodad<'s em ctnnmandita, e 
tL\tuar sua~ ac.;õcs trausfol'ivcis', houve a lem• 
bran(n do offt~rcccr unu\ Jisposiç:io logislativa 
que moLiificnsse o codigo e rllnlisassll no paiz 
.cssns institui~õcs quo poucm ser · r.onveuiontes, 
ncompnnhanL~~- com tudo ns sttl\s }nslitui~ões da-

solTt·er com . tn()s socied1\dcs.; ·o disse <J\lO qnaudo 
não hn tnmto tempo, o nosso góvOl'no se mos
tróU hostil n estas socicdadês em commandita, 
foi por se ~tchtu• possuido de< sustu, o toltdo con
sdt•uci~ dos~ mnl~s que, na Frnn~a ollns tinhiio. 
P,l'lll\UzH~o. Eu . !lllO duvtdo do quo o govornl) os
tt\'cssc tmpressJOnado dessll::r males; mas obsür~ 
\'nrci no nol)l'e deputado : primoh·o, quo o governo 
niio tinha arhitrio do dar no nosso codigo tuná ill
tdligencin (lUO ollo entendia ille~nl : tl om sngundo 
lugar, qlto, comquanto ns socwdtldes nm com
mun•litn nlli. nprcsentassem certos re;;nltnilt)S nui.os, 
conttlulo, tlo üX!ItnO scvot'O que enL~t() se fo:t. 1m 
Ft'Utl\'t't R r.•spcito dvs lwtll' liciói: pt·o.l uzidos por 
ollns nessa úpoe:i. a 'lnt.J o nohro deputado so 
rut',H·io, e dos lH'L'juizo . .,: quo ollas h\mxertio, tl•>· 
tllwcetHhl mttilo . cubalnhmte que scfnpro as van
tagens o . bens por élln~ lJi'l.lduzidO!> fúrüo . em 
muito nm'ir)l' numcto. Isto o snllhlo do totlo~ os 
t uu ncollt 'nnluniio o estudo · desta 1 ucstiio na 
Ft't\I!ÇU. . . 

Do motlo que nem · mesm~) tomnuclo essn ópoca . 
do ítmcciounmento dns sociodu.dos ol\1 comitm'rf
diln Ul~ !Cl'U\I~R, llilO SOlllOS i\ut.ol'isndoS f\ Cllll
d úlllllfil-as; pesnndo-se os llia\c~ o os büno!ido::~ 
quo ollas Hnltiío pl'Odttzidu, c()lihoccu-so quo os 
l~encticius oriio lüttito maiOl'es tlo que os .males. 

O S1·. minish•o !lo. jnsLit;n obsürvou com raz!'io 
qut) osto feliz resultado dou-l:lo apeztú' dn. legis
lá~tio fttli\Cl'Z~t niio cet·car do có.n.tolas n Ütstitui
çi\o das sociedntlcs em comtiumditu. como faz o 
projecto qtto estt\ ent discussão. 

Ora, so npeznr dossns cautelas não serem to-

O Sn. SAYÃO Lo1u.To dá um nimrto quo ·· não 
podemos ouvir. ·· · . · 

0 Sn. 0-\.lUmiRO DE CAMPOS:- E' Verdade quo 
os socios commanditnrios, como acaba do dizer 
o nobre duputn.do, c; i\ o 'rosponan.voiscm certos casos. i 
mns qtuu~s siio esses casos 'f Unicamente nos 
casos do. frautlc. Ora, pergunto oü, as sociedades 
nnonymas 111'ío pódcm . tnn11>om dett·au,lar inteir~
ineute o publico recebendo de~ositos o ·não os 
guut'dl\nllo com toda a fó? A Justoria dos bancos 
clnratncnto o attesta. . · 

o Sn. SA YAO r ... onATO :-A administração ó outra, 
u quem trata cotn Cllu. j1\ sabe o quo lho ctu:np~·o 
fa~cr. 

O St~. d.unmmo .:n~; CA~ll'OS :~ O mesmo acontcco 
n respeito dtts souicdndes anottyt\\as. Pensa-se 
quo o publico ó cêgo1 que precisa de quem o 
ui~, do quem o concluzn poln mii.o para. tratar 

convomon llmUn o Q~ sou~ n cgoctos : mas ou nuo 
posso .Stur por semolhnnto porsur>,l)i'ío. Eu jnlgo 
qne .quom trutnr com alguma sociedado a.lltmymiL 
ou om comml\ndita ha do acautelar-se por si 
mesmo mais do qi.to i.tm -torcoiro oü o propri(} 
governo o ttcrmlolntia. Quem tiver do lovat• mn. 
depos!to . a ·.uma d~stas .·sociedades hn do ,calcular 
pruuen•o so n.. soctedado offereco garantia sum-
ciente. · · . · , 

Petguntou o tlobro doputàdo que nocossidado 
llll do modificnr.;se a legtSh\t_li'io nctun11 do ani· 
mar-so o ospirito . do nssocin~õos bo.tlCario.s : per- · 
guntou so hu cnbodMS quo queil'ilo nssocinr-so, 
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e que não o possuo lazer em :virt~tde _da legis~ 
laçao . actual ; perguntou se a. legrslaçn? actunl 
não offerece ó ~ sociedades IllOlOS propnos paru. 
satisfazcrolll este fim da nssociação o reunir os · 
cabedo.cs que quei\.'tto ter ~ste dosti~o; ucho~ o 
nobre de utado üe as crrcumstancms convida~ 
va.o pe o con rar10, a que . se rcs nngtsse . es u 
tendencio. para à associação dos caboônos, Porém 
JlOnsando~so . attcn!nmonto a eSte respeito v.ê·SO 
quo a argunlentaçao do . nobre deputado nutdn. 
preJu 1ca n ms 1 u1çno as soctú nc es anonymas. 
::)e ·h a uma . tendencin maiot· do que convém paro. 
o estabelecimento de taes associações, então curn· 
pre coare tal', não s6mente as sociedades em com
mandita; . mas tmnbcm as. sociedades anonyma.s. 

O Sn ... SAvÃo LonA'ro :-A respeito destas. o go
:vorno tem em si um meio scgu\'o, 

o SR .. o.\nNEinO DE OA.~i.>os :'- Qual c esse meio 
s~gur~? A li.'.Jtorisaçüo prêvin do governo, que .assim 
pode unpedtr ~uo ellllS se crecm ; mas c este 
mesmo corrJcbvo, · ~stt:J .mesmo compcnsatlor é . . . . ' ' " . 
ciedndes em commanditn. 

o SR. SAY:Íú LoD.o\.TO:- Ahi óquo está ti minha 
duvida. · · 

O RP.. ÚAh.XU:II\.0 ·DE CA~POS :- Nq projccto em 
discussão nlio se faz difforonça., . são ns mcsmns 
cxprcs.>õos do codigo do cotn mordo : « n:'io S() · po7 

r ~ ' tit ir c · u a rov ·i · / · )) . 
diz o projccto. Dá cllc portanto u.u gvvemo esse 
meio seguro que o uobl'e deputado deseja~ · 

o Sn. SAYÃO Lonno :-- i:)cudo a:Ssim, era CSCU· 
s11do o prôjcclo. · · 

0 .Sn. ÜAUN~IRO . DE CAMPOS;- 0 projccto niio 
crt~ · escusado, porque não se podo deixar . de 
quct'et· o estab.ufeciriumto do. unu~ socit:Jdn.do mais 
capaz ~e reunir . cabedaos o de oO:orccermelhorcs 
garantias do que nqn~lla que ox1stc •. 

Disso o 11obro deputado quo CoJil csto llrojocto 
ncnbava~sl) ~om a:\ socicdad.es nonnymns; mas como 

· q o o Jl OJ c o on en . com. os as socw 11 O$ .. 
Eu nfio vojo, oxccpto Sô o · ·i10bro • doputndo · tm. 
tende quo tal ó a supáriorldntlo das . sociedades 
em ~onmi_Rilditn, · ~u9, não so • as •·ohihindo, lliL 

s . 
as isto longe do so impédir, <.lovc-so d<'ixar que 

naturalmente se ctTectuo, pois so · Sll pód{\ .l'caU
sar pelas exigüncin.s do commorcio o. in{)ustl'iM 
do paiz~ . o como t'esultàdo da compntibilhln.de 
do todos estes intcí·es~;es ·.com ús das nssocinçües 
bancarias. 

O Sn. SA.'yÃO LÓnA.T<> dá. um aparto que uiio 
podemos ouvir. 

O . Sn. C.AnNruno n& CAMPos ::- Eu . oston qttü 
con1 oft'eito a Sociedade em ctimmandita bnúcaria 
ha do ser mais aceita e mais p1·ocurnda do que 
a. sociedade anouyma, porque offercce mais faci-. 
lidado para n sua instituição, para o ~cu h•aquojo, 
c pam o . seu and1~mento, e mesmo ,porque apt·o
S•mto. ma1s garantu1s para. os soc1os o para o 
publico. 

·Uma. o.dministrnçi\o. do gerentús permanentes 
qtto rospondiio co DI a sua fortuna e uorn o~ sou · 

. . ' . -
' ' - ' ,, ' ' . 

ciednuc, ó muito differonte tlnquol n que tem n3 
sociedades a nonymas, em .. que , os gm·1mto~ não 
r espondem senão, quando mmto, na ruzao do 
eubudu.l . com quo ontrárão pura n sociedntlo. ' 

Mas disse-se.:- a ga.l•antia dos gerontes das · 
sociodndes em comlllUndita. torna·so illusoria qtum~ 
do ns trunsncçõos · da . societlndo . ohogiio a um 
'Yohtrno do valores quo lli'io Jm fol'tunn pnrtionlar 
que possa ig~wla.l-os.- Note; se potthn. em primeiro 
lttgar que osto u.tgltmento Jt\ ppr SL só envolve 
un1 roconheoimento do que quando estas trnns
acçõos nuo attingirem tal volume e real a eftl-

cacia da responsabilidade dos g•1l'eritM i em taes. 
casos já . fica rêconhccido ·quo os getehtes l'es~ 
ponsnvcis pala sua fortuna · di'ío uma garar1tia 
sufficionte. Vejamos agora quando n Soetedade 
tem ·proporções taes que os seus compromissos 
!,;C'ão de furido·s muito rrmndes ; el' tmt:) eu u 
commerc1ante qüalqucr ·entre n s que ténha uma 
fortuna gt·nnde, t.amhem não preza o >leu nome, 
ó sou ct·edito mais do qtto n sün feortuna 'l D ~~ 
vé->lo sup ôr f!lle quem instituo umn sociedade 

es a on tmt tHto '!11 a nmur : sua . reputaÇão, 
ao seu ·credito · pe;;soal ? Qual será o homem .do 
gr:mde fortuna e gmndo crcLlit~ quo Joucamento 
vá exJ?ôr o comprom~tter tudo Isto, tudo· o que 
elle pOlir) ter de ma1s caro, como o .sett nome, 
honra e havt>rcs? ·.. · · 
· O projccto em discussiiú illtpõ;; como .,.arantia• 
da boa instituição c rcgnluricln•.le dns fttncçõcs 
destas SOCÍctladus a conalçi\O de rca\isat'Cll\ O Sf1U . 
fundo intllgl'almente, d~ não se instituírem cllns 
sem nutortsaçi\o do g<)'VCl'lio, fl illimitnç:lo com 
quo os gerentes respondem · COJII todos os seus 

Senhores, 1 ;) .llr<ljMt•) nii•'l faz subir da • SOCÍC= 
dn.de nnonymn, c ncln acaba · com clla. O pro
jec~o deixa· o colti:;o l'ommercinl como está; 9~c':ll 

(~UO pói.lo StJl' CUll\'OIÜl!lllOlllOHt~ fiscati~I\UR O di· 
rigidn, ó. pot· isto quo olln fnnccionu sntisfncto
riRm~nte. Muilo uem, direi cn, o dnhi th·\) um 
at·gumonto oin favot:, do projecto ; . as .so~tedndes 
pois tlossa ordem ntto. ,dove~n. ser d pl'tOI' l r~p~o~ 
v.adns i o qtto clmtpl:e o_ SUJ()Itnl~ns a cond1c;~os 
taes e a uma fiscnhsa~no tal :~nc ellns funcc10~ 
uem·regulnt·meuto nss_im c01i1~~ ser st~E.'if:a ns s_9-
ciedadcs unonymas. Esias sormo pcssnnns ~o nuo 
tivessom · cstL' tutos com quo conformassem as snas 
opomções,. H .a quo o gO.\'orno . JHio pudosse ob_ri~ 
gnl•a:; ·a cmgl\'\~m-so o .a tomnr-lbcs conta.:;. Asi:i1m 
tmnlwm ns sociudn:dos commanditadns dovom ter 
esb'l~utos o regt·ns de fiscnlistl.~~rro, e ~em fim n sua , 
direcçfio o o nHJLhodo da sun ·prostaçuo dé contas. 
Ora, isto cstti. tletenniundu no }H'új cclo~ O pw~ 
j ccto, inoumllindo no governo nlltotisar ou não 
O C ·i L , C 

o codigo comtnercin.l il.1cun1b<l ao . go,•omo t'u~erca · 
das sooiodados anonymas, cmnpt•e, quando s e 

. apl'esol\tm• ·uma dossíts · s ociodt'l.dos , . c:nmimw ~m 
seu~ esttttutos so cllus tem ns colllhçues propl'ln.s 
parn funccionntein r egttla tmoute. Sonh ar es, ,ha 
meios pelo~ qtmos os govemoH pot~em, . som m~ 
trolllctter-so nas üpOl'RÇÕes llHH'Canhs O COllitnerw 
cinos . dessos estabdocimentos, . som os oxpór .u. 
pel'igos ott pôr.~lho pôas, entt·ar em uma fisco.h~ 
sação a esse res.v.mto. . · · . · 

O facto pois, Sr. presidente, do. sociednde quo 
ao cito\\ lnostm a possibilit\ado dn existonda de 
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soctet tli. es em . cot an 1 a m us nnes; {1ue as vemos quo o a.nco quo so ( t?. . nacwnnl em um 
operações· dc:;tns ultimas ú1·~o, por assim dizer, maximo mnrcàdo pnra cssn cmis:iiio ; como se ha 
trnnspnrcnlc:;, cllas ntostt·nvno logo o s~u re:;ul- ·do . ::~uppór .que outros. o !'tio tcnhn_o, c que o B'?~ 
tado, üio coJuo que. provunclo todos os chu:> o. sun verno con:-;mtn. em em1ssuo ue uno tom rcll.l ao 

1 · m c a , 31 n .:; a gmn•~ c.om o un o . ren , !Sp()mV.e ess~s so~ . 
· socios como t_cú:nbcm o ·. publico . iwdi:io ajuizar ciodadcs? Uma das condições pois da concess.'iQ 
dollus. Nu:s· socicundcs commatHlil:.m·ias bancarias deve-se neccssnri:lmenlc. marcar o qtkinttm'l nqua 
us ·suas ópcruções crüo, ·diz o .. hob~~o · dcpt~tado, póclc· chegar a emissão do qualquer dossas so-
~omo que éncobcrtas, o p~1hhco v~ve . l~Hlls ~a ciccladcs. · · . . · 
lgn~pmcia ucl\as . o. os SOC15JS . c . o }?ubltcO ·l.!_tlO . Eu ha pouco3 dias, Sr. presidente, ouvi dizer 
ll·)dmo .ter o . mosm~ conhecn,tunt9 dns opúl'nç?~S qüo em Campos se pretendeu ésti\bClécer um 
que ,a:.:üio ossns .socwüades c <l,o nsco quu P?l~l~O pequeno bnuco do cmiss:io c .desconto ; que mal · 
correr. l\!as; senhores, tncs argumentos nnht.ao hal·cria mn-que esse estnbelccnnento_se formasse? 
coin muito mnior f0tçn contra ns s.~ciedadcs nno- qU:e mnl haveria em · quo ellc funcciona -;sc 1'egu- . 
nymas1 1.! on . c:; ta.; soci(>dn<.lc:; tém do ser al)(lli- larmuntc ? _.Estas c .outras in -; tituiç.õcs {hldem ser-
das; •m ent.~o nceit-antlo-sc ns :>ockd::ul..:Js nnony- precisas úli.o. tmicnmpntc na cnpitnl d_o itnperio~ · 

· ·n\as, eoinu o nól:Jre dermtatlt> aeeiüt, estas--w·ffl~+.;m~t-c:r ....... n-'ltl1rtittm"---fijtfitom-:-r.mrlrfns-mr-'1'11riii---,;7rnrm-~-'-----
.estilo just.ificndn.s... · · · pois se hn. tlo cmbnr!lcnr que os cabcdaes alll 
·o Rn. SAv:\ô LOilA'\'O : ....... As operações dns soei~- nJ_n·ovcítawclS se assoc1em o por csto modo func-

dndes nnonvmtü silo inteit'aiücntc d itfcrantcs das · cJOnom? . · · · . . · . 
. opern.-çoes ns cmn n\nn 1 ltr,ns. . rnld:u· tuuo q~c ~liz rcsi?eito . n. . in~tituiçõPS 

O Sn. CAn~Emo DE CA:\li'OS :~ Pei'dôc-mo o ilobrt) drcnlnçuo, deve ser ouvtdo e cousuHil.do, o · o 
dctiutau.}. Niio hn uma só opcrc.çiio dn socicdn~o · · 111eió lJMn is!o ó subo.rdir.at· t\ sun. in~pcc~õ:o, á 

. con)mnuditarín \mm~nrin · que . seja. <li versa cl: • _ , . . . • etili-Sttçno, DS 
O{IL'l':lçõcs Ltns sociedRd~s nuonymas llnncntius, i~to condi•~oes des:;a.s · ~.socinçõcs ; no goy(>rno pois 
ó, ~uc n socicdnuo bnncnrin nnonyma ni'i;> fnçll., ct\bem a rc;;pot,sablhdudo l;IO so houver m(llmsto. · 

· c Ytcc·\·ers:\. - P~Irtnnto o mesmo dcsconduncnto, . olle r~:> pondera\ J?Clos mú.os rcsnltndos. Nó,; ili\o . 
o mesmo \'co .ou Jiaysterio rp1o encobrir ns OJlC- podomo~ desde . J!\ dnr ns • rcgrns ; . o . governo; . 
rnçôt~s do \lntil, bn n rcspc1to · -do outra. • • . . conhecildor ll \S ctrcumstnncms, _aprccwdor dclli\S• · 

O Sn. SA.\'ÃO I.on.no :-A' gcr~ueín ó muito di- c qne as pódo avnUat neste .ou na,1uello ponto. 
yersn; uma ó · omol'ivcl o . n ontrn ó )>crmnncntu.. o · regul!rr-so pR ollns. _ . . · _ _ _ . . · · 

0 Sn. C,\\':•mm•) Dl~ CA~t·os :- .lt\ 1•08l)uulli a islo .. Per~untou•sJ quo. ncccs~idndc hs do modificar 
' u log\sln~;uo a. esLo rr.spctto. Rcs~ondcndll a esta 

o ncerNwmtnr~i •tno num 1·c~potult; Jll) u sou fuiulu, pnrgunta, Íl\\'o'l algumas observaçocs sobre 0 cs· 
pcln ~nn. ío~·tun!\, p;!lo seu cr~Jit·j u pch1 · Cutu\·o · tno.io nctnt\1 do. 11os~n . circulâçno fidncinria, .· 
ao seus "~rcllt{'S1 o n. otürR su NS >o~hlo elo seu · · · · · 
um o. . . 
· Fnlto\t •) nuurll dôpUtn~lo soht·o · t\ gn\'nnlln un . 

uutiJl'ltlllf:tio do · 1{0\'ot·rw, (Jl' osMtt _ gtu·lmt1n quo 
o:i t u<1 m •11i\•J lclo n·o uc~u u\ i\o ll\lCJ:isr.l'ia nrn 
trllllS!lCÇlii.:...J _ fl'(.;l\ Rfi!S U llO!lll t R~ SOClill(ll. <J::I; C · 
porg1111~tlU so csl-t\ nuloa·hmçl\o ü l>~"9 .fo'"'!ucla, é 
tttnn snnt'\es r~n·mn\itlndo uu ó sorm. Entendo 
(itn• cstr~rtdo n _loi l'utligi•ln. cotilo so ox.pruo,;l\ o 
l1•itlls;to · tlo l'Oinmca·clú\ ui\o htwi.•lllló c~cop~i\o num· 

· t•:<pJfcnçi1:l nlgullltl1 UO~e·BO DlltOiltlur . tJUO Ó Ull 
(Ól'll\t\ tlns outras socl•hhules, . 1\tlo o~ln .tmturisn.~ . 

. c•io tio govt!l'UO t;(l oxigo pnrn. . I{UO !ll.'ja o i:cgu-
}illl r thlct\l Jlm t.ncs ltu\tl}rins. · ·. 

Elt ni\o votm·itl pt'lo pro}octv so so l!to tir{lssc 
cstn condi{·iio da nut01-isn~:lii.> do govtwtlo, nssiln 
conto nno yotnria por sociedndo .nnonymu, sobt·o· 
tudo no nosso -cstftdo actunl, tmwuo-so n con- · 
diçiio de SO inst.itUil'etn _ C0\11 pl:ÓV'ill. RUtOrlSI\ÇUO. 
d\> . govcl'llo. Estn. · nutorisn~ito ó indispcu:;tLvot; 
cnt.cndo que o. govut·no hn do p1'1.1cedcr com pru- . 
dcncin, quo segundo as . cil'cumsto.ncías do do· 
scn volvimonlo un indnstria dú · pn.\z, do sun cir
cuhiçno, etc., hn üu calcular n convenioncin .de · 
uccodcr no c.:-t.abcleciwiinto . de . associnçõe~ Uc 
p m ma g nc 1 pot .anctn o m uenéta 
nos úmpt·egos industdaes, no ctedito. o ·ua cil'- . 
cu\nçii.o. · fim· isso entendo quo não ó uma. con
diç{i~ p>·o (o1·nm_la, ó uuH\ cút~tFçti:> . !Sét·in, ti uma . 
conrllção qno tra~ l'Osponsa\n\tdt\uO gt'tl.ndo no 
governo, pot·quo ll'tcnmbe)hc umú tu.tofa n <tue 
a ovo dar b!lstnnte nttGu~ao. . . . . · . · . 

0 · l\OUl'O ueptÜttt.lo DO . COn'Ol.' do SeU diSCUtso 
observou qil11 as sociodados em cnnnnandita l>all.~ 
cudus po(huo cnt\·ar em twultndissilnus oporaçõos, 
poditto portnnto .fuze1' cxtrnordinuri(L omissão do 
seu pn}Jcl llo credito. Eis·~U)ui, um tbs lndo~ 

· pot• onuo vojo quo c, condil)t\o Lln pl'ovia nutu-

: prover do ~cm<:_dio ·nccrca d~,gte object ·; 1itesmo 
pelo. or~;nntsné ;to _ nctut\1 _ ~os . nossos bancos, e · 
sobretudo du banco .. prillCJ 111 que tctnos, Res· 

• · • • . • • l que per · 
m.lttom !L · lcl c 1'!!Ül'!-tutos úo ~a_ncQ nacíàMl, ~ul~o 
·quo mUl,tns n()~ess1d:tdos dm:tno do ser s t\ttsfcl· 
tl\s: n c\rcu\nçno tlo bl;lnco nct.ual ncnt .Pó.dc sn
lisfnzcr ao Hio tle Jt\nouo, nem áqudlas prol'in
cins ondo se o~tl\bolecercm ns ca1xn~ filmes ; o 
tncsrilO nem t.odns ns provincl~s as tôm ou tot·t.õ. 
As condlçõo~ do.'l . descontos quo. t) bnncc• exige 
nit•> convóm n. mu1 tas pcsso».s quo nccessitiio de 
obtm· ô$ tmxil\os do credito: o bt\ncí.), pol' o:tom
lllo, u() S. Pu.ulo 11ouco tem podido d(~serivolver 
as sua~ opcm~õos, poi'quc soguudo ns cóndi.cões 
dos descontos ó preciso apresoilh\r duns firmas 
da prnçn; o pl·eciso . r~ccber o ·desconto . ppr _um . 

· pequeno pmzo, ó. pr0?1so . reccher . esso desconto . 
a !J %, o qual; tJtn VlstR dos prn.zos éut•tos, ele
va-sé ntó tO % ou ll % . . 
· Muitas da.que\lns pessoas qno procisno do au
~ilios parn ns suns ülilpresns inilttstrinos fogem 
do h· no . bal\co b\1.scnl-~s; ? .Preciso ,lpte ohteilhão 
cssns duns firmas, o nao o 1sso fnc1l. tJm home 
quo mora.. e em o seu es n olecimcuto · fórn da. 
~apita! Jiiio, nch1~ facilldado pnl'a obter cssns duns 
hrmns. .Alem dtsto, quando . obtem est:ts duas 
finna.~ sotfl·o um desconto por tros ·oa quatro 
1nozos. Orn. os nosso~ empregos, sobret.udo agri
cola.s, 11i:to se prostüo à prazos tt'to curto;;. (Apoia~ 
t,los.) . ~b pois uli_la lncun~ n este · respeito, que 
e pl.'l)ClSO {}\.1.0 sOJa suppnda·, o elln o p6do ser 
po~·- mstituiçõos q llo. girem em umn- osphera ln:. 
for10r 1 o do _ harm~mn mesmo. com as opernç~es ·. 

. do .. tttu banco . nacional o.troreçttO no commurcto o 
industl.'ia faciltda.des que este .lhos nuo otreroco. 
(Apoiados.) E a loi quo itós discuthhos, o essa 
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' 1.: • ' 
existisc;em, .c IB suus emisRõos fossem de um· 
papel de. certn. ordem; que se accoTrit'n'ldasse91 a 
un1a ordem de· transacções mais pequ~nas, essas 
remessas dH metaes que se fl~rão daqni paro."o 
norte, e de que nesto. casa se . tem fallndo; não 

. tivess\!m lugat· .em bl.o grande escala, porque a 
· corrospondencia dos · bancos, as contas co'rrentcs 
que se abrissem recit•rocmncntl' n drculaçfío de 
um papel menor destes bancos, tornaria. tl0sric
cess,lria a rl!tnossa de metaes deste para nquelle 
~~ ' ' ' ' . . .. - . 

'ções, que nenhittna se devia le\'antar ccin o seu 
plácet. Na tiiscusst1il do 1° artigo quando tive de 

· Tnllár rcspon tendo ao nobro deputado pela prélvin· 
cio. do CüarÍL, eu disse que as sociedades de que ttil· 
ta v a este. art. 2o criio de . umn impottaiiCia muiV> 
maior do que as sociedades industri!'l.ei:í c em tom
mandita de que tmtavn nquellé aút. 1": o n razlio, 
disse cu erttfio, era porque as sociedade~ do quu 
trata o tlrl. 2~ são bnncnl'ias, o, no meu pensamonto, 

. podendo ter uma .influencia gornl no paiz pot· sa 
mtstururetu os seus J?npois do credito 1111 circulaçt\o 
· c uirem nella con unctamonte ntu com o t!ll.hüdtll 
metnllico, o podot·cm omflm mo,liflcnr o estado dosao 
·meio circulaüte o pc>r cs~ó modll .nffocttlrom ntú as 
fm·tunns de tuilos, os contrnctos feitos ·o ns cspocn· 
la õcs ' ue se tiverem en1 l"tJhondido tondo em vista 
o valor tal ou ta ó mo o c rcu nu c, o mosrno . 
affoela1· o cmnbio com ·outros paiios. · 

Senhot·es, ou disso ao. nobre dopull\<lo 'lM !lS 
inl'ltituições de bnncos eri\o · do umn lmportnncln 
QYultmli~sima, o nitl.) tlnhito· compnt·nçi\o) · com ns 
institui~ões do soclctlados c<Hnttuutllitt\t"ins lndus· 
trinos: ou peuircl licença. no nouro tll.•~nt:\llo o t\ 

·cnmo.rr. pnrt~ corrolmrnr n minha ophuilo. com n 
do um homem do cujo blonto o conhol'imuntn3 
prnticos ; lln. u.dminlstracuo cu estou nml lon.so. 
En lct·ct r\ cnmat•n o quo n semolh:mto a·ospmto, 
em jlous discm·sos profcrhlo:; . no pnr.lmnonto i!l~ 
glcz, disse u. n.t dos seus. homens mms not•n-ms, 
Sir Roburt ~caL Eis as propl'ins .Pnlnvms des,;o 
grande cstmh~;tiL: «' Certos ccoummst11s tum tWt\n· ·. 
ça.do, com razão, que se o estado tem o privi· 
legio do . cunhar o en'littii· a moeda, cllo dtr~:cdn 
pqlo mesmo motivo <.'xorccr · umn . int.ondoncin so· 
bernno. sobro todua ns emissões de bilhetes, do 
modo. qüo prevenisse tüua · n .. v;n.r~açiio ht·uscn e 

discur~o 'sobré o bill de I'imovnçtio ·do privilegio 
do bnnco de Inglaterra', · prommdndo em UHJ, 
elle nttribuo . ao es tndo o dh·cito oX:clttsivo d0 
emittir pll.pcl du ct·edito; pelo mosmo pdncipio 
porquo · no ostn.do pel·tonco cunhar e otnittir 
moeaa. 

Dá esse grande homem ao ·estado, no governo, 
um uh·eito de ·. sobroroldar todos os ostnbeloci· 
mo11to:> ele instituiQõos d1• crod,ito pelo pi"incipio 
da rE.'laçiio quo esses ostnbolecnnent•Js podem t.f'r 
funccionando, o omittindo os sons pn~ois; da t·c· 
la.o;uo quo pódo .. ter co in o direito do bo..o~ mocdl) ; 

vô 110i3 o nobre deputado que algUJna razão eu 
titthn. quando dava uma importaricia muito maior 
tís instituiçõo~ bancada!> em commanditado que 
ns associações commanditnrias meramente m
dustriaes. · 

O nobre deputádo creio quenão se satisfe?; com 
1s o, c pcrgun ou-me· se· essas socte a es. po 1110 
emittit• ,eapel 'dé cre4ito. Eu penso que esta per:: 
gunta mw póde S(}r Í•)itll~ · Para mim. não é du- · 

. Vitloso !IUC as _ socio~a~es .bancarias ela nossá 
. . . 1 o' o que 

:ha. ó quo o governo pódo impedir nó;.; sÓus es
tatutos ·q~te cllas o fação;. mns quando se diz 
- <;>perl!çocs bancarias-:-, . e so olha. párn n nossa 
leg1slaçao act\tal, entende-se necessnrmmente com
pr~hendida. a emisslio · do ~npol de credit1> . 
· ~cnhores, uma outrl}o razao. posso eu apresen

tar para mo~trat· que a otgnilisaçi(o nctuat dos 
nos':los bancos deixa muito a desejar. 

Por exemplo, o ·banco nacional não recebe 
depositas, segundo me coilst1l ;. tio m•Jdo nue falta 
a ·uma d.as missões mais importantes do; està-

•• • .1. • ... I • 

O Sn .. CARNE mo DE C.\llt>os :-Eu reconheçO que 
ha circumats.ncias . em qu.i.J os depusitos .podem 
truzcr algum embaraço · no.-; bancos! · e niio levo a 
mal que o banco nacional n:1o .os receba; mas 
digo,_ deixe-se quo os bancos partículnrl':S pre~ 
cuchao essa lacuna, potqno enttiml~~ que âes~ 
prezar os. dopositos em ultima annlysl) pódo até 
dl\r em · resultl\uo o dcsprt:'so de reservas, do 
economias; de poupanças que . sc1'vit'iiio para for:.. 
mnr essas qunntins quo seriiio dcpot~iladas. Muita 
gcnto r:no n1io tenha aonde de osit 1r uma · e uena 
sonunn o rar o l\ a gum rene tmen o : H\ o 
.gnstnl-n, ha do dostinnr-n . nn sntisfnçiio do pra
Z<!ros, . ou n empregos hnpro~t~cto:;, Do modo. que 
n~shn ntõ so diminuo o osp:rtt.o do t!i:onomaa1 o 

JlOSS a 1 n orri1nç: o o gt'üll os }>aree na · 
do cabo,!nnR. 

St'. prosldontc, cu npt•oveito n occnsiiio para 
fn1.or nlgumns consid111'n~õos sobt·o o que na casa 
hn dlns disso um nobre doplttnd(l polu provinda 
do l\llnus em . relnç,lo . a\s opon\çõcs .do .banco na.
clolutl. 'rrntnndo oss13 nohro doputntlo dn .elovnçiio 
do>-1 dcscotllos quo üsso . banco fJ:.:, o pt•ocurnndo 
.lllstifionl-n; disso quo ól"ll osto um expediente de 
quo o llnnco podia lnnça1r miio mio usan·lo do 
outro . oxpci.lionto de comprar metaes ou impor-. 
tal•os Jlilf ~!la conta, pois qt1e niio se servmdo · 
dostll oxpomcnto só lho restava o outro para 
acautelar qü.\) os motnes saiiio do suas caixas. 

Algumn disc.ussão tem haviçlo a esto respoito 1 
.entendendo üns quo o banco '11ffo dcvin elevar os 
descontos .t'l outros que o bnnco fez nest.tl ope
t'açfío o que mais conYiüha. Eu ont mdo Sr. pre
sidente, · quo o banco fez a este respeito o qlio 

odiO: fazer: tnl!s tnmbem e~tundo qtte sotill. mo-

fez~ st.o quer dizor quo ncl~) o estado da or
ga.nhmçi\o . da~ nossas ~nstitui~õos bnncnr!as com 
lncnnns l·olntlvnmonte a .seu fltn; quo. o serem 
instituições do credito o in~tt•mnentos dé ch·culn
çi.'i:o: c quo essas lacunas, e niio o.:; . desejos do 
banco, o levnrão a. .elevar n. tuxa dos seus des
contos1 o qtto ó sempre um mal, porque o b~~co 
Ó· destmndo, como toLios reconhecon1, a a.trx.thar 
n industria, a proporciotuu·-lhc facil o pormanen
tot\lento os cnbeduo~ do qt\o olln precisa. O banco 
fogo utt sl\n missão quando ollo mesmo diffieulta 

. os n.\txillos para à indtistdn : a olevnçilo pois dos 
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triae.;; c commcrcines quo s~ fultu. do chofre com 
os auxilios â. i11dustria c ao commercio, com os 
q1tne:~ cllcs contavão, c em quo confiúri'io para 
cmpcnlu1r-sc om tat!S ou tfies empresas, ó antes 
em occa~iões iacs como m; de ~~:ise <Jtl~ os bat~cos 
devem vu·. oflerccor seus uu~ohos a · tmlustr1a e 
ao commct·cio; 
. :A. organisação po!s dos nossos bancos cotno 
desses outros é quo é incornpletn.; ella. . é (!tiO 
obriga os bnncos a · f:tzct·otn o que este fez. A ex
portação para ns pwvincias do norte, não h:wendu 
meios do JOtler faze l-a semi o )01' metacs · oht~i ro.tt 
o anco a ver o :5t'u ftmt o. csfnlcm o, mas tloJflOs 
que se poss~ ftwit• uma Circulação de pnpel mais 
fiwor:n-cl do modo que essa exporln~:uo dl' ll\{•t:ws 
não so torne t•ccis:t : tlúnws 1 ue se· enli.·mlcssc 
convcmen o n.r.0r ctrcu 1ü· uns cs n~:oes pu .., tens t :ts 
províncias o p:tpcl do banco nncionol, cnixn cciürnl 
c pl·ovincincs que fossem llo cedo vttlor: lll'mos 
qtto muita~ pt'o \'iücías )i\ tivessem essas cui~u.IJ, 
c ancos nux1 U'lrcs <JUO en ro s1 tvessetn cun as 
correntes ; a pa.;sagem clo:; vnlorcs1 dos saldos c.ic 
um ponto . pam outro, f ,u·-sc-hin em grnmlc pattc 
sem ser em · me:iues. De modo quo eu achu que 
o banco fez reahncute o quo) podia c uevin fnzer. 
mas fóra mel h o\· que, mais nuxUiudo CUII\0 . acabo 
de cxpend<'r, niio estivesse cbt•igado á fuzêl-o . 

. As opcra.~ões do unucó. COIH!ideramlo-so o dCVl'l' 
da sua administmçiio, ertio · nquo\las q\lc foz.; 
considerando-se pot·é1u o qtio cotiVitthâ no püblico. 
ou digo •JUO era mclhot· cxistit· em dt'cuutstuucius, 
por uma otttra orgrmisuçrio da circulu«:ii.o quo t.\ J)O.S· 

• ; ' -· lJ • . • ' 

para nfi1) snhh· mctulllo st'\l cuft'\l, 
· O qüo «ptt:n• dizl3r·:;;_clévm· os dt~s~ontóN?...;;;o· 

nobro dcputndo pela p1·oyincln do Minns disso: 
\ l\1 . 8 { 0 Ct U I I 11: . ~ I C I • 

p('nho ttmt•J quo cllcs R<'jiio · urn·ntoR. collío t'UI tJUo 
sejiio }lOi'Hu\ucntos. h Mus, J1e1·gnnto ott; Mlldtl vni 
essa pornilltll·ndf\? qnnndo os bnncoH tlitllc~tltilo . 
os dct!COtltlls '! Ditllcultnr o>~ llusl'ontull qtll~ t· th:'.O!': 
-nfugcntua· uo Ul\1\l!ó nq ttcllt•s qüo po,hnu eMsos 

· dos~ontos :-•\ dinihinh• t1s tlot~contos, t'· porhlllio 
procura\' illtét'rOIIIpet• esílll P'~l'll\Rill'urin do :m
xilio ; porquo Sil 1\ ch~\'l\l)rlt) · tlo d<H:Iconto t\ ·t>nl'a 
o fim do . o:; dhninnlr,tlo fnzm· quo no outunto 
vti. ontrntulo por tlobmn~:n dli.R lctrus maior solllllll\ 
do SCtl pnpclj Clt digo quo isto SO obtem dÍlllitlttilltiO 
as tl•ansnc~·.(ios do dm;conto qú:o o banco fnz ; um~ 
isto . quer dizor-dei~m· dtl pt··~stnr 1\. imhtstl·ia o 

·auxilio q~o. so pl'estavn-isto 6, i\lt~nompct· essa 
permnncucta do dcscót1tos que o nooro deputado 
requer~ · . 

Ol'a, não ó indifforcnte quo o desconto em tttn 
din soja. dú tanto, c no . outro din s(~n do mais. 
A' .sombra dm;tcs descontO!':;_coílHnndo-so nelles, 

,. .• "4 

' tncs descontos .em mn mez, c no llh·z sogninto 
sendo nei?n~os ,Podom as empresas ser pt'lljtld !· 
cadns1 (l dmnnmdn o. somt\111 dos descontos, t\l't'l\l· 
nnrlas. Os bnncos; poi:::, mcpareco quo drJ\'únt ser ·. 
dcstinndos n sot·virem mais tis industrins nos mo
mentos do crises do quo nos momentos l.\ounn· 
çosos. . ' 

O .~n. SA '.:_:'to Lo !lATo :-0 .nosso obedece ti ncçi'ío 
do. ct•se, uuo o. podo domrnm·. 

O Sn. CAnNEiltO nE ÚAMI'OS : ,_.Citou-si\ aqui o 
banco d<! l.iylio; e o\Ül'os, que no. occasiuo da 
colheita das sedns difficttlta os seus doscoutos. 

Ett nfianço mais; .digo quo o banco de Lyão nessa 
· occusião feclm os seUs descontos; inas pergtm
tn-se, ó isto bom? . Porque é qü.e se diminuem 
ou ·se fechào ·os descontos? Pato. o banco não 
vet· o seu fund? me,tallico dosfâlcado. O ·banco 

.. ·-

é' lJoa para o banco; mas, , senhores, os bancos 
nito são cstn.holccidos sómcnto para. o interess•) 

· indiv~dual dos seus âccionistas; ellcs devem · 
servir tambcm pnrn . o interesso gcrnl do paiz. · 

·· Os bnilcos ni'io pertenMm só tios associados, 
vertoncem tambcm ao estado em quo se ttchiio 
cstabclecitlo3 o onde tiri'io lucro com o ct·cdito 
do mesmo estado. 

St-. presidente, n hora . cstÍI · muito nllinntada, 
e cu acho-mo algum tanto fntigndo; . portanto, 
finaliso aqui. 

Lon111ta-so a t>cssii:o • . · 

Scssàt, em 23 de Junho 

ut\ Ctmlm, l•'lcm·y t1·twnssos, l 1m'di·n. :.1. Silvá 
Pml~"• Jlat'lma.l ·.· Jn Cuuhn, Pnt·n•luguri, AntlrÓ 
Ha!ltoM, l~aHtullo·lli'UI\co1 St\ o AlbuqucH'qlle1 Paes 
.llm'I'PIIl, l't•dl·drn, :Iacintllo do 1\~•mc.lonçn, Ca.H
tll\io Uot'J;t'~~ FII:{\IQII'tl Jo Mello, Vwlm de ~lnttos • . 
Lulttlo ·tlu Ctmlm, lllbelro do Attdrndn, Zncha· 
l'lllH, . 

Compnl;cétllltlo th•p~i~ dn clu~nul.dt\ os Sr~. :Pa
chccu, 'l'hcophi\o, EllwU'Ilo .l•ynn~~n, Pumllhos • 
llcuritlllt~s,_ Mtlccllo, Apl'igio Guhmt1.'1les, Uibeiro 
tlrt Laz, 0tu·neiro do . CampmJ o Hogo Barros, . 
uUl'e-!!o 11 sessão. . . 

Compurl)curiio dep·•is . do abcrtn. a sossiio os 
St·s. C~rqucim. Pinto, bari'io d1~ Maroilh, 'l'oixoi.ra 
do Sottzn,Din~ dn Catvnlho, Bl\rbo~a, D.F'rnncisco; 
l3ttrret.o Pedrôso, · Antonio Candido, Brotas, Ra
}loSo du. On1mlra, · Lhna o Silvo.. Sobrinho, Ma· 
cnrio, Sti.yno Lobnto Juniot\ Antot1io .Onrlos, An-

c!o ,H.nm~st _Lisbon. Gomes ~ibe~~o •. Au~usto de 
, 'lo , C. t. ' ' t . -· ' , 

Hochn, tiouza Mondes, barão do Mmuí., J'nl1sen 
do PúÇ0 1 Pnttht Baptista, bnri'io de Gurupy, Araujo 
Limn1 · Lniz Ont'los. Jose Mathins, Na.buco1 Sa
raiva, José Bento, l•'et·rcira de Aguim·, Monteiro 
tlú Bur1·o~; 

Lidn. n actn da sessão antecedente, . ó appl'O" 
vadn 

O Su. 1o SE!cm.~·rAiuú dá conta do seguinte 

F.:XPEDIENTE 

Um oi\\ cio elo ininistro . da. · guetra, datado llo 
18 <.lo cot•l:cntü, iufol'lll(llldo llcot·cn das petições, 
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que devolve, do Sr. coronel graduriào Anastac'io 
:Francisco de Menezes Doria, e do capitão refor
mado Manoel Peraira da Silva.- A' commit;sfio 
do n1nriuha o guerra. · ·. · · 
. · 'Um. i'equcrimento do bàcharel Luiz Rodi·igttCs 
Villarcs cdindo ue · na concessão uó se hou-
ver é nzet' para quo o lOSpl nl c e r acció possa 
possuil' bons de raiz, seniio desiRne a cnsu.. üondn.. 
por ,D. Joaquina Maria Pereita Vinnnn . .:.O..A' com· 
mis.sfio de .fazenda. 

u ro e onquun ugus o e mot n pc m o 
dispensa. para se nn.turnlisar cidndtlo brnl\ilcim, 
-A' co~rnmi;;são d.o con::;ti.ttiiçiio. 

Outro da mosa .ndininistrativn. dn snntn casá 
da Misel'cordia dn cidade de Sahurá, pedindo . a 
concessão .d'~ dun~ loterias para concluir a gntl1de 
obro: do cdificio que tem cntt·c mãos. ---A' com-
miss!IO do fazenda. . . 
· São lidqs o · nppro\·ados os seguintes p!\l'cco
rcs: 

Da. commissiio do commcrcio, industria o mt~~s. 
rl'mottendo á commiss:io do Í:\7.!m.Lln, . para elln 

rios cidndiiós qn~ compocm n Si)Cicdnth• a$;riC.r\ln, 
para o est!lbe!ccuneni•) de .um cn~·'.nho do ns,;u

. car di!t\011\l!H\tlo R. Antoino dú l:)ztugmwv, 11a 
• ... • ''t . , f . .. 

})n :\1esu, pon{!crand?, n ré:spc,ito do l"l)llttednwntc
dc Manoel JOSI! Pl'l"Cll'tl tln ·sll\'u, qne pcdu ser 
H·ovi1lo nn cndcint da tnciJygrnJ:ll,iH, ~~ que se 

, . ... . 
çiio J11lra o. ensil1o da . mesnta art(•; . l}linnlo :to 
vrimeiro pun~o. que se nchnndú cxtinctil por lei 
n mo.mm cttdcira do tnchygrnphin, 11iio lh•! t'.abo 
tomar mollidtt ulglimn ; quanto U•l S;.!guinlo, do
volve o rcqucrimollLO ti. 2a conunissão du fnzcn<la1 
que c a compot•mto em scnwlhnuto ohjcr.to. · 

Da conunissiio de 1hal'inha. o gucri·n . 11r•)pon~to 
que se r~mcttn no ~OVtn·no os requcl'hnentos o 
papllÍS do Pedro Jose Bnptisto., quo pede ser rdn~ 
tcg!·ado no posto de capit:ic;>. d? exercito, pn.rn 
dohberar o quo ·entender uo JltStJça. .. · . 

'. . ""'. . .. . . 

sacíto nos subditos po1~tnguozcs .TosÓ Mnriu Pns
tnna morador t11\ capitnl . d:\ provlncia . cln . Pn· 
rahyha; · Mnnool Caclnno da Cnnhn, boming.)S 
Lazaru de Bnt·ros, Josõ l\Inrin Clll'tloso, de~tn ci. 

· dndc; o José l\lnrin Cm·doso, dn l~hlndo do Dcnc-
vont n, provincin d.o Espil'ito · Santo. · 

PlUMElH.A PAUTE DA OHDEM DO DIA 

. 1-•tx.-..çÃO J'J.\S l'Ollt,'AS Dl~ ~1.-:llltA 

Entra em 3• discns~iio n proposta tlo govcl'lto 
fixando a~ · tm·ça>:> do turra. pnm o nnno finnnceit·o 
do 11:557 n 18::>8. 

o . Sr. _l\tollo x~J.'nrtóo: -A itão tor ouvido, 
.Sr. prcsidoute, algmuns pr.:>posiçõ\)s qu•.l for:1o 
enunciadas no. tn.st\ por oecn.sii\o d1l se t.rah\1' da 
pl.'ésentc pl'oposta em 2a · tliscussiio, s egttmmcnto 
eu teria ptoü,stauo, !$}hmcioso, coilit•n ns auto-

tsnço 1 a num a a c n c t~ct s <>m on CtH o t 
dovct· conceder tto governo pot· considoro~l~as nnti
constitucionm•s o ultrapnssnrom os tJodort>S qno 
tomos como representa.ntos da nn~\ilo . . Entendi, 
llol·ótn, com? disso •. q~vindo nlw~mns pt'clpósiçõe~ 
quo, om mtnh~~ opní~ao, llltll:cet:to pelo menos ttm 
repo.to, quo nt\i) dovll\ prilsCli\UH' de tomnt• pnl"to, 
posto que .stlCcintt\ nn prcsbnto discnssiio. 

A )li'incip~\l p~oposiçiio quo mtyi · o qno mb <lp
tormn,lOll n pedu· . a pnhwr·n, f01. a quo proferto 
um . lllustrc . doputado pola .nunlm provhwm, 
quando, snstentn.ndo o podido clo fol'çn. quo fazia 
Rô govoruo, disso quo uma porção impoi'ttutté . 

da província do Minas Gcraos, que tenho n honra 
ue r(:presentar, se achava em um estado tal que o 
<:>brigava n reclamar do governo mais força para. 
~L . .. . .· .. 

O honrn'lo. membro disso quo naq4ellâ parte 
.da rovincia de Minas não h · · " · ·· , ; -

. dividno.l, que· os assassinatos se reproduzião, e 
íinnlmento que o commercio, a ordem publica, e o 
desenvolvimento d:~ industria · alli exigiiio impericr 
sarnento ttc .o r•verno mnndnssc ai·a. n uell 
poil o l!lnis. _ or<;a. t·a, ·.r. presidente, corno . eu 
tcnh? l~do nn.o ~ó t) relatort6 do ex-presidente da 
P!Ovtncm d:c i.\II·tltH .quando pnssot1. a ndtninistr• 
çno no nctual presHlent~:, como tnmbom o do 
~~·. miriist.ro da justic;a, c rieltes não encontro n 
histotin que ouvi no .hom·ndo .·membro proferir 
entendi quo devia pedir-lhe explicações ( c sint~ 
qnn o . honrado. meml~,t·o não esteja presente), por
qnnnto n. nssevemçao do honrado. deputüdo eli1 
tninhl\ opinítio envólve umn c~nsurn 111uito grave 
ao~ a•lminislrudorc~ da•}uclla provincin., e prin-
cipahncnt<i (\o Sr, Vnsconccllos, se nãt> tn.mbcm .. . . • . .. 

. ~ . .. c 
~umtnunic.:ti:.õc•s no W•V~l'l!O, . pc•.lintlo·llw forçn, se 
J ulgtl.ssc 1Sso nnccss::ll'l•l, pat'a <pt•~ se püdcsso 
alli man.t:1: a orden'l r~tthlicn. · . 

. _. ' -... •. ~ . ..... ' 
ilhtstre . dcplltmb1 n:io pus.~o fln·ntar . um juizo sc
gnrn do 'llln o t\lust.1·e depnlndo tcvo ~ní vista 
cxinindo tnn.is furç:\ p:u·a gnmn ti r a trnurtuilli-

. <lntlc puh1icn em J\linas Gemes, ott cspecinhnento 
pelo nort~~ dn pt·o',·incia flUo 1·epruscntamos l Nilo 
soi . so o illustrc dnputtülo teve t'lll vi:sü~ uin ou 
outro et~imc quo por vent.hru so tonhn Iludo · nlli 
em tliiTúrontos <)poeas: .mio sei Sll o illustrc do~ 
puto.do. tem colmnunict\Çl:>ús du . ~'lu~ nlío .tenho 
r.onhommcnto, mns quo o tletorlllllliiO n JUlgilr 
convcnionto nos intm·css:-s tmblicns mnis í<Jrça á ·, ' . . . 

. de l\Hnns; mio sei. tlnalmontll, S1·. prósulunto; so 
·!1\11' \'Crlllll'R U 1\l)t' ll:'l.tUltlÇtlU dt\S clê!ÇÕOS qUô UOS 
ngnnrdn dtH}lortn . nlgtllls lnt'J1'thlSl'~. o nCQJlSolhu. 

' .· .. ,-,· ,· 
(fuem ou 1~10 rol\ro pnru podh· umis fos·~u, i11clos 
1 o rupl'IJssno dos ct·lmos quo onumot·ou ; o 'lno 
posso t'lltroll\!ltO ll"'~Uglll'nt• 1\ Cil111ilrl~ O 'lllU fo iz• 
monto nito mo. cmtsta CJIW o;;s·J tmtnclo dll cotull1a 
so tio 1111. \H'ovincin dn 1\litlM Ooi'll•Js. 

l~' Vtll·dnt o, Sr. rwe:;ilklltt;, quo nlgnns ct·imos· 
nl H se tom péqHJI.l'lllln, com ti i 11 fo\it.tMi\tú ncon
t·'CO IH!~ l>OiltOli mui~ lon.~ill•lll~"'· o porisso. mos
mo mt\ts n\uepo\\u•mtos dn n~~no t\n nutotulndo: 
mús uiio tou h o in fot·m nt;r'HlS q no Jlin dl•tcrm i norn 

·. n unir a rúinhn vo:-. t\ ·do nout·o düpHLndo, o 
I•uttil' nO r,owrno lH'O\'idüncins purn mnntor n 
ord•11tl cJ ~~ trnuquillhlndo publica nnqüolla pt\l'te do 

.. impol'i<> tmvhutdo-lho d .J pt\lsontu i.itnis fo\·çn.. 
·Assim 1 pois, eu podirin no Sr. ministro dn 
jttsti<:.a, .so ~ . E:(J se o.~husso ptMenü\ quo tivosso 
a bondndú do rúforit· ti. cnnunn as infLH'mnções 
qtH) tom dcsMs nttmt~v:\os perpetrados nm Minas, a 
dossn faltn do segurança do quo fnllou o noliro 
deputado · . · .. · 

C I li\ . UI a • "· , < lO lOS . rnt q I ISflS O 
dize~do . tndo qun.nto tom. che~ado no . sou co~ 
nhccm~únto,, porquanto, tendo lt~lo c consult.n~o, 
como JIÍ dtssc, c~ocmnontos officulcs, os tl)ln.torws 
du S. E"<.., e o nltnno coi\1 <}lle o ~r. Vasconcellos 
ontl·ogott n ndtninistmçuo dn pt•ovincin. ao Sr. con
sdhoH·o Hotoulano, uM encontrõi nhi os motivos 
qtu) dotonni~tn.riio o úolwo dp1mtndo o. prontmcial'-
so dn mnnou•n qtte ob,.;urvol, · . 

Sr. pro~ido11te, · convétn quo ou diga quo om 
verchtde nlguns . fnotos, nlguns .ct•imos se diWiio 
cotu t1soundtllo, prirtoipillntonto na vitln tl6 Grito· 
Mogol; hl\ mnis do nm nnno, HII.\S a isso Sé não 
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reforio o nobt'•l deputttdo; por isso que fnllou 
em gm;ril de Min!ls-Novas c suas .i~mc~liaçõ.cs ; 
cntrcto.ilto, os cruucs se rep,·oüuzn·uo llllpunu
ultmtu sem qtlO ml nlllot'iuades locnes ~o dül!per
tns~CI\1; om pt·o.;cnr,:a do somelhu.nto sthto.çao o . . . .. . ( . ;- ... . ' 
concelÍos, lembrtHI, ~cgundo me constou, · ús nll· 
toridadils cómpl!tentes o cumpt imcnto de scns de· 
vet·es, quo orgnnisnssom .us respectivos IH"or .• ·ssos, 

'\ ' . ~ 1 • • ... i' . -.. •• 

1ninosos; pc;n· algum tempt> nenl!um. resnll:u~o np . 
..l)u.rccuu,. o.t? quofinnlmcnto u. pt•tmetra uuto_t'td:ldo 
~a pruvmcm, dcsung-arw.dn, vcndt.> tillO WlO t'n-
contmva npoio nos mdividüos n quem se havin. 
confiado n ntttoridnde, ~H·ocurou, som indagar n.::; opi
niões politic~ts tios intlt,·Hluos quo lhe part:ciiiú cnpa~ 
zcs de pollcrut1t proshr o sen·íço que rcdttllli\Ya 
dn.l}nellas · müot·idullo.s connh•entcs 011 incpf:tg, 
lltOCUl'OU, digt1, 01\1 SéUS üd\'ul'St1\"ÍOS p.1Jiticos 
aquellú npuio 'l!W niio t.in.Jm t'nwntr:ülo O:!il! nn~r:t 
p!lrtc: c mnneduttamentc os pt·occssns S•' hz,~t:tn, 
os crirllino,.;.)s fút';io 1i·e:::os. ü a tnm< ttil!id:t<le 
publicn f.•i rnst:tlHeci1. a, se t.~ qnc t'llll tin ta si• lo 
pcrtarb<Hin JliW um · ou (\\\tl·o aLtcntntlo qttc n!H 
inft!liznH'I\t u s·· pt•t'pdron• C•,ll!>~gúintem•:n t.o, sinto 
disc(it;dar tl•' tüen · nu11ro eollt"'ll 11::i. ct.it;iio U•) 
fez nn ~OH'I'tb ' u mais . . m::t ptu'n :t JH'o~Yllll~m 
do )linn~ <.;nrn!•s; n se o noht'•! dcpnta,lo . JÍI'e· 
tNI!lt•u flll.t'l' n111a neen~:t•;iir) ao. e:'\-pl·e,;i.l~~nto dn . 
~lína~; •lir·\h··-ht.•i t:\\nhl'\1\ IJ\t<! o ni\o acmnpa· 
n l:lt'et: tpte o ... I'. tHconcc os: pr•)Ct' cu . c HC· 
cotdo com o..; Ílll•.'l'l'~st:~ pnhlirüs, presdn lindo 

. do u1e;;qninha iufulet·:Hicia, c rcconlieecntlo em 
sou~ IHl\'er:-;.tH'ios hnhilit:ir,:\h~R qac o,: f:\ctos con
fii'innr:io: fnllo :1. respeito do. rept·essiio dos cri-
!lJcs em Gl'iio· :\!v goL .· 

Nüo posso tnntbcm concord1\r, Sr. Im~sitlcntc, 
com o )lObtú <lf..-J:mt:t·!•, pdn pNdncin de Pét·nam
bnc,o <}Unnul.) UlSSÚ que Ul\1 O})pOSÍCÍOl\ÍStn l't\ZNl\•cl 
c couscícndoso níio dcvill. j!\mnis . ucgnr ll força 
que o gllVemo Jlüdin. . . 

nn ~l)-0:...;.. r\io hlg • to (l sim 
· nfio so dc\·in. ucgnr uão c ngttll Mtuclles que di-
. . rí.giniy n n:\o J.o t'sinuo, .. · · 

. O Sn. :\h;tLo Fn.\~co:-Sinto, Sr. presidente, - .. ' . . . . ' . . . 
npuZlU' tll\ tcctifi.caçi\o quo acnlm d(' fnzct·. Dl'rlnl'O 
que ilii<i mo ncho nas cir~umstrtucins em quo o 
uobyo . tlcP,utndf) figu!'ou 1\ qttcsl.tio: . ni\o, niio l'S· 
ton nns cn·cumsl:tHl'H\S d(' llot;nr pilo c ll!.!Uil no 
governo, lll:t~ ~~uh \O, 1lC!:WjO sel' . bem c·Juht•cic:to, 

· como quol'o quo mn~ut'm dnndc dns tninhns 
opiniões, digo üo IIOLn'o dcpntndo quo muitas 

.·· ''czcs . pôde . acolit<'l't·r tiüc ·o ropn>.:únt::mh• t\n 
nnçilo buha ltccc,;sidudc (' ó clo,·er de négnl' no 
go\'úrno pi\o o t\gU<~ ; • l\0\'(],\~nt\to, S\', l>rcshll•nh•; 
se por ventura \Uil nHntsh.•rto lloU\'I~sge que tml
tnsse, post.o quo imHrcctilmcltte; contrn os mais 
gra!·es iulcl'e;o:scs do pniz, q~to recurso hu,·crin 
seuno ncgnt-lho lodos os liHHOs parn. fottnl·o n 
deixnt• o podct.'! En pois niio conco1·do com o 
nobre tlcput,tdo nt•sin pnrlf\ ptH'I}ttO ontomloJ que 
pode. hawt· ,uma c.it:cumstancin qun.lqucr que de· 
tormtllú m mto kgttllntwwnto no l'ól-ll'êscntnuto dn 
nn~,;.uó w~g:w ao minh;tol'io pão c ngnu. 

O Sn. 1\b:Lr.o r.·uAxco:- Sonhorcs, l)ÜO foi se· 
gnr:ttiiJHLo u passn~drn proposi~uo do noln·o dopu
t:tdo q!te .mo foz pt·of'-'l·il· · cstus · pu.lnvt'ns , 1! sim o 
pt'OJ)OStlü quo tenho ob~cl'\'ttdo liu cntntll'il. esto nnno 
etn dckgnt' podCt'üs quo mo pnt·oco qtto olltt lliio 
tom. . · 

· A uo~~~l. ~o~~tillti•;ilq l1L1litka, sollhOt'cs, úst.tbll· 
ltJCUU ~~ ;!li \'lSHO d t •S pOllllt'll~ pttbiJUlll3 1 t!OfllliO 11!:1 
attt·ihH~çu\;s .do endtL ltlll tklle~, htul\!lll\-IUI; tt lllltt·o 
n~ utL!'tl~tw;ucs 1!0 putlol' lcg~tllttti\•u tulu t•~contro 
ÜtSpO!H~llO lllgllllltl 1}\IU lll\tOI'lSO llS l\IJlegtít;tHlS quu 

so pretende . fazer. Conscguintcmontc entendo quo 
us uutorisaçõcs tJ.Úc concedon1os no govcmo pura. 

.legislar süo anti-cons:t.ituciuno.cs, e niió poucrn se
nil~ cOt.lCOI'tor para. aca.bnt. de dusncreditn.t' o poder 
le tsluhvo. · 

cnt•mdcnLlo qnc q_uo.lquer que scjn. ·o ministerio, 
qun.csquct· qno SCJÜO os homens quo csti~jiio no 
podm·, c~tt unnen lhes concederei autorisai;ões u.m-

~ \ ·- . ·~· ~-

c jú votntlas peln. cnmara na 2n discussão üc.'>tit. 
prt'lpO,{lU • . 

Senhores, o podet· de legislar ostti definido. Pclü 
nosso regimento uma proposição qualqtwr tem h·cs 
discussões ncstrt cüsa, cstasdlscnssõcs siiopttbli
cns. n i1llprcn;;;n. pódc c tt!m o dever do o.s ncompa
nhnr, dl •lifTen'nlcs intnt'esses que por \•cntunt 
~ej:lo chocados podem mtmifc5tnt·~sc, todo o cida
tl:"w tem o 1U!'eito .de aprcscntm• ·a stw opínifioa 
respeito dcsto on da<Jile\\c nrti~o de Id qttc se dis
ctttn, e. assin\ n ~i\\Ultn• int1Uc1lcin dn. opiniiin intcr
nhn !Wlll )J''·' cDlliO. convém, obsornuHlo-so a lei 
lllllli\IIH'll I ai. 

.. \ 1(:111 disto, it pt·oposi<;:"ío nli ao .<;cnndo; nolHio, 
na fónn:t do sNt roginwnto, soffre iguttlmcntc trcs 
ui-:t'lt!-:SÕCS Clll P )ÜCltS i.Jcsi<TntdttS qtte llilO Se pOJclit 
:lpt·riXllllfi\', · · 

Orn, s·~tihorc~. st~ pnt'n. fttzcrrnos limn lei tmr\os 
iotlos e..;tcs tramite::;, Jos quacs ll:io podl;)mo::l pres
cindir, cótno, c:;c'!\1 n<!nhm\lt\ aut.ot·istlçiio con~titu-
cúmn , p:> e mos .con cru· no guvorv.r · ·c 
rmi}Jla pnm lcgt;;;l:~r? I (Apoiados). 

E é pai'n.lasttmnr, Sr. pr.:sidcntc, qtW quando se 
procédl' pot· s·-!11\elllrmt.c fónntt nem ao .mcuos pro
.cui'tunos snli,;faz~t· a:; 'c:dgencins que o :ninisterio 
fez ci q nc ~;fiiJ ncc.cssilrias I N:1o posso t\cixnr ue 
fazm• umn cmbllrl.\ t\ nobre .commissíto do nmri11hn. 
c guci-ra, por isso t}tlO dlll, como orgão dn. c:ütinm, 
·:wm 1\0 m~no,; qn\z Set' ti\o libo\'a\ COlHO 0 govcrl\C>, 
ficou muito :\.tttcm doministedo, dctt~lhc lllllplis-

. simns nutorisn~i'lcS pnrn tudo quo t'llo cxigio.· mo
i1?S liMtl. lVtnilto quo tnnis inf~res.;;nva ao povo I 

' ' . ' , , 
n. üsso codigo pennl, lll't.rbnro, cotno o J2l'Oprio::;r • 

· J~tinL;tro ~ ·IJUn.lillcou ; . .:.n ll\lbl'c cómniissao, .lJ uo t~o 
ltbornl fot nus cóncusso·,.~s q\to feZ 1 noãto ponto uct-

o . Sn. {>t;tllêlltA ))A s·tLY.\: - A cohstitült;ii.Ó ó 
muitv dtu-n. ElhL estabelecotiUC aobt•o .hnpostos o 
Sol)I'O o l'CC1'U111tnentu l\ lliSéiBSilO COIIIOCO nn él\• 
llll\1'1\, Isto IIUO podemos uulcgat. . 

O Sn. 1\ft.:u.o l•'uA:--:eo : ..:. Senhul'O!I, ott sui muito 
hem 'llio a ld s~~t.t•o t•uctulnmeuto tt:io pÓtltl ôcb:ar 
do !!OI' in\citultt ll<,strr cnmut'n; .mll.; cu npnello lilll'!l 
os conlwcillllmt')~ do nobl':.l dt•rmlmlo tpw 111o <lt\ 
csb1 nptwlt', nppo\lo t'ltWI\ 11 Slln tn•.•HIO\'In, oHo qt\t) 
di).!lt SI! 1101' \'tllltlll'n lllio lho COII::ltlt IJUU lllllili UO 
um projcclo MMetL tlt!stU. lll:Üol'h~ existo JH\ cnsn: 
<' pm·qttc, senhorús. n:io ~o tmn üntndo do um 
nssumplo tiiü impot·tnnto como o aslc .? Pois porqtlO 
súi'ili. . um ,PO\tco uifficil di,;cutir-sc Ulll!\ luh.le recru
tamento, o isto rmdio pm·n quo se deixem as cousns 
no mesmo estado om qne tem cstndó, . qunntlo o 
lltiuisLro, quo dovio. estar t\quom dtt liUONllitlade 
ô.os repl'osoulnntos ào povo, pc•uc q\tc se trate desta . 

· .- · li · l'l 1ncin? Nito ê ox-
truoruinnt·io qno os ropt'Cl:;mltnntcs do poyol con-: 
cedonuo ttttlo no govcrnoi t·ucucm nnto a ttisetts8i1o 
do umo. lei tontlcnto r~ ncnbnr com cssn fonto tlo 
injustiça~ contiuundus, como ó o tocru~n.mcnto com 
os rcgulnnwnlo:J nctuncs? · · 

O Sn. l>gm.:rnA nA SILV.\.: -Eu ni'io sou n cn
tmwn. 

O Sü. l\b:1.W Ftt.\':l:t.:O: ....... . O nobro . dcputauo não · 
ó u cnuuu·a, uoni o sei; mns tom tnnln influencio. 
11t'lln, qttu st) 110t VOtllttt'l\ quizossc, nlgtt1uu cousu. 
llOÜt'l'it~ faze~· n esLLl tcspcito: ontrotunto eulltUtlÜH\· 
au co111 us itnpo•·hmtist~inms ntttorlsa~üos, sotü so 
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lembmr das .-ictimns do recrutamento I Não hnvia 
inconveniente nlgüm em que o nobre c1cptttatlo mn" . 
niícstassq; a sua opini~o co.nvidandc, n0 ~r. v.linis
tro da guerra para. d1scut1r um dcssc:J Pi'UJCctos 
que existem nr; cnsn. ha muito tcn1po ~~oro orec~·\t

H\ cum t'tuo 
bom o ~eu dever como mcnibl'O da commissào d\l 

. marinha e gncrrn. · · · . ·· . 
Senhore.;, cu sou o p1•imciro n. rcconhcc~r qno 

11a. cnmam numerosa c,,mo é esta· não c tnhro:t. n 
mai~ compct,mto .para discutir 1tma lei conto a c1uc 
tem de rcglllar o imposto de ~auguc. 

O Sn. FmuBrnA m; ~h:r.Lo: - NITo npoindo, 
O .Sn. 1\:ft-:t,LO FHA:-<co : - En tcspondt) a~l nobl'o 

dcputntlo, que me di~ o seu- nii.o Ullnindn -, dc
clnraido-lhn que a camarn é competente pm·a (•Xa· 
.minar c dcch~ir :;c csto oa !\1\\lcllc :wti).!o ~~ou nilo 
con\•cniuntc : mn:.; pnrn rcgu ur o systcma, for
nmlal·;\ · sr•gnrmnento a pratica é hltlisp:.-ns:wd 
pnr·a·· qi.to. u:}o. npl.>ar•Jça um nmuJgama inconve
niente. {A1wu.ulos.) · . . 

O Sn. Fmm·:mA n1·: . Ml!.LLO: ...;_A .cnmurn 6 com
petente para di.>cuth· todos os projcctos que inte· 
:rcssüo ao ser \'iço publico. · .· 

preciso hu\·cr nmn base. · .. 
· A!iSím, pois, tontimmrl'i o IJHC in dizendo. Antes 
que o noL1·c dr!putado fosse Hltcral, cuj:\ o em, o 

' 4 " " 

· tenho nu menos o direito 'ao declinar do. ct;lill>yten
cin do nobre deputado parn dar-tnc !ir;õcs do libe-
ralismo... . · 
. O . ~n. 1?1oUI::1HA nld l\IELLO: - Ell sempre fui 
liberal. . · · 

O Sn. nlKi.t.o FnANCO : - En não creio em uto
pias . o nem mrt úppósições do momentos, · ••u êln 
desabnf?s; l~rcio em c<?nv}cçõc:: I{ tiO s.o ronlh·miio 
na prntu·n1 ? so nperfc1çouo na nd yersu.lndo : por
tanto contmuo n fn1.er ns ohscr\·:u.:ocs que me pn.· 

_c !" ~ • ' 't • ·, ' • 

miltt dc\'or fmwr. 
Senhores, .cn d\Jillo\'o · quo · cssn · .lei <li) rcáútn

monto so aiio fncu quando ncst.n scs:ulo ni'io temos 
f i o cot a ul 'tlliül . l UlllHlo 11os Hmitamf•s n •lm· 
nmplns conc:::;sôcs no gú\'él'llÓ; a· del!lOl'O, Sr. pt'e- . 
sidontl•, porquo ccrLnmilntfl Cl' a n (!poc:l em . <ttto 
cadn um <lo nós podil\ uprccinr n imput•tnndt\ .d"ssn 
lei, por iss() quo quundo folizmoute . n:-~ pnixõl's 
osttlo culmas, o os lHUthlos tl.liu.t-tc npresenti\o t•~i- · 
gentes o iptol?t'utltc1:1 ~~ quu su uO\' t!l,ll discuti!· l•)ii:; 
dó o1·gnm~u~:l0, potmnncntcs ; s .•l'm por conso· 
guinb csln sussiió 1111111. · lhH mnis coiiVotliuntes 
pam S.! di.;cuti.t• O:!SLl llli, o cu nct'<.:tlito, scuhoi'Cl> 
quó 50,· Cúll\'.itli,ISSCIIIOS . tiO ~1', UlilliSti'O (h gll\ll'l'i\ . . 
ptlrn \'ll' tlSSIStll' O Cl:lcllll'OCl'l' COlll Sll:t~ }UZOS ll Cl\
lnni•n, éltc éortamcnto ni1.o se l.'CCU!:;ttl~ill.: cu t•ncon
ti'O 11 pl'O\'U disto no ~·ett . i'olatol'ió; pois qtto S. Ex. 
deplot'l\ .cn\ termos muito clnl'os ü fültn. dc;;sn.ld, 
e ilcclaro. ILÚú mnn da:;; pdncipnl'S chtl~ns pot• qllO 
niio se · póuo completar o exercito ü lL fnltn. d(\!,:Stt 
legislnçiio~ . · · · · · 

8enhorcs1 qunudo o pl'oprio g\wm·no. pedo, im;t:\ 
c exige quo se fa!;n nmn lei do t·oct·nttünontn, 
a cümn.l'a dos Si's. doput1ldos. diz-lho: Ntio I 'l'on-

as . o . o :n· 1 10, . 1 n;açnn pm . zet . \)' 
:ntonos isso, quo scrt'l .um nllivio pam o povo1 
que i ri\ pl·oyetüt• injusl,içns quo. su lü1o do dar 
talvez dnqtu n bom poucos tHozcs. pura quo nl
gum do uús pcs~m. cntt·nt• nos to l'ocinto. · .• 
. O Sn. PErumtA hA SiLVA: '-'.M:n.s sobt'C quo siio 
ns autorisn<;.õcs? . . . · 
· O Sn. lvft•:t .. LO FHANCO:- Eu !ti. vott. Niio dú

scspcro nindu; S\'.l)l'Osidcnt.o, o convido d o novo 
ao hom•mlo motnln·o .•. . · 
. O SH. · PtmB!tlA .DA S.tL\'A:- Nlío mo convitlc 

quo nilo tenho nmh~ com isso. 
'fOMO 2. 

o' Sn. 1\fEr,LO FnA~CO :-... pnril. que empreguo 
todo o SClL .. vnlimcnto nfim · de quo . seja di~cu
titla n lei de que fnllo, peço-lhe ainda que aprc· 
sento ns suas lw:o,;, us seus conhecimentos pratícos 
n rcspoito d.o .. cocligo penal.~ . · · 

. . 
r.ussão que cu daroi . 0 meu quantttm. · 

O .t'n. l\'{t;,·~Lo · J!~RA~co: -- Tt\mhmn o l10nrl:\do 
mit1i:.:tw tln guet•m insta por uma lei .c.tuc hm·· 
ll t> 1 Sl t. , C < .I 

do exerci to, c isto · tamlJcm está ui1s mão:; do 
llúnrnllo uwmhro, I{Uo muito pódo concorrer para 
quo essa loi sejtl tliscuti.da quanto antes, 

O Sn. Hum mo. nE ANDitAuA: -:- Apoinuo. 
O Sn. 1\lEr,r.o FnAxco:~::-:;1 .. prcsidei1t~. nn. opí

niúo dn. nohrc cnmtnissno .dC\'e n. cnm:tta con~ 
éedcir né gcwcrno : pl'illlcit·o extinguir n!l jttntas · 
de jtt;;tiçn militar: segundo, rcfornHl.l' o regula
mento dos nr,;cnaes . tle guct'ra, dn contadoria.· e 

. dn. pagnüoria. geml da:; tt·op:ls. Antes do }Ht~sar 
' \ \ ., ' \."' •fT 

missfitl i~ respeito desta segnmlrt · ant·:ri::nc:t!o. O 
ttltc se cntchuc, Sr. pr~sitlcnt<>, pnltl. rtlforltül. d•> 

· rcgulanH'Hto elos nrscn:w.~ de guel'rn? N:ttur:1hn~nte 
• ;--· '.. . ~-,. . • . , jl .. 

nulorisrvj:in lievin previamente ter discutido como. 
nobro mini.stro da guerra. . · · · 

O :->it. P~n•·:ua nA SILVA. tlá um aparte. 

o Sn. l\li;LLO FnAsco:- Bem I ncccito ll. c:ipli~ 
cnç:to tio tJobrc deputado, o neste c::tso demos 
qnu ficn o uohra ministr<l dn. gnet't'{~ tnú1h ;:ln 
nutMisndo pnru mu~nr o nrsennl ue guerra da. 

· corte pnrn o lugnl' nmis :lpl'oprin.rltl, pnr isso 
que o. nobro ministro ·instn pcln.mudnu~n ilessc cs· 
tnbciecinH•nb. 

P~rmitt..·Hlll.l o honrado mcmhro quo lho pcr
~ltltto n.inun :>o S. Ex. cnkulou no numos nllro
xi ll1Uti\'t\11lelltl', n des1ieza quo SO tem :.l. fatl•r CóUl 
essn nnulnw;a. . 

cln quo s'' or~u:, · 
gu01'1'11. tledni'Uil, 
uott\S Rubro..~ clla. . 

ns pli.ra quu nno so 

O Sit. PJWI;tHA DA SíL,·.~: - N;l sognndn íÍis
cns:;ito jll ;;<J t'ui! sttb0t' li (lttanto u1o11tn n duspu.sn 
quo so p::>dcr:\ fm:or cont cssn ttutot·isuçütl, c so 
quizut· Jl(JSsO thw-lh\! n exptic<tt;i\o. . 

O Sn. Ah:Lr.o FnA~co :..,..- bescjo muitn cotlhucor 
t) lJWUiliWI Ul\S düspuS!lS em til\0 O 11úbi'O uopll· 
Lttllo pres\llllll · i 111 pot'ÜU't\Õ ns nut.ol'it;t\'~Õo~ quo 
~o cr>itct•tl•)ITI no . g.lvet·no, púl't{uanto, t::únhorus, 
com a~ f,n·~·t\S de Ln't':l l~ t.lü mnr gn::;t.iio-sJ, uo 1·1 
n. l;,,uoo:uo;J,~, com'' !;O vê tios rnspcdi v0s ul\'iL
n1entos: üt:ts como su g!lstt~. ~euipro totl?s .os 
:tnlws 110 ;, a G,O~IO:O l:l,) m;u:;, nlem do vot:~c.o nns 
ot·~nmonto.~, scguo-so qno mnis <lo liiC!Itdu du. 
ronda or,liu:triu. do pttiz crscoo.·so Ct:lln cs::;a:; dttns 
\'erl;a}: do sPt'\'i~·o publico; e, son horns, 0111 um 
l_)llii~ 110\'0 cú\ltO o. 11nsso, . nonde t~do. c;;;t,_~·\ pot• 
J:\ZOI', o os lnolhoranwJltt)S npcnmJ l'Stao mtcutdos; 
po~ E>So c t eyc"so c cspr.ur ct· co 1 L:SS:ts \ , .i\ , .ei
Lms t::tnnrnto iuo nYttltttdtt som1111\ '! Parece-me; 
St·. 1•roshhmto, que os ropre~L·nt:mtcs dL' povo 

· !lo\'Cl\1 SL'r lilll !)OllCO mais SCYel'ÜS. IH\ tiCCl'eta• 
~no dcssns tlcspozns. · 

O S~t. PtmmnA DA Sn.vA tnnndtt nm pt\pcl t)O 
Ol'HllOl'. . 

() Stt. n·b:Lr..o FnA~CO: ~ Sl'gttndo o uwppn qüo 
ó noht·o doptttndo lHO nt:nbn tlo mnndm:, ~· u·so ttli? 
o uugmont.t, da dospczn llom ussns nutLH'rsat,:Õ('S o 
npNras do r,.oo~:OUO,'i: se nssim f(J\' niio htt nnda 
mnis btu•nto, o nem \'LÜtJ tt p;mCt qno so c.on in no t\ 

33 
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fa~cr dis(o qucstfio: Se por \·cntura. us dcspozns niio 
forem a mais cstinuwoi muito, porém desconfio 
muito dn buratczn de tnntns o tt'io importantes n::-

. fol'mns, ;Apoiados.) . . · 
Quando vejo, Sr. pro~iL\cnto, (g1e npcznt dn quan

tia < ttc rtnst:tiniJs coln o nosso cxél'cito, os milita-
l'CS s:io t:w ma ro l'l UIC OS1 ·ClllO .que novo ,\.U· 
gmcnto tle dospei.(l. com essas rüfol'mns VL'nha 
cmhnrt\Çil.l' nindn ·annis n cl'ise por qnn t:tl vo;.o: tenhn.
n\I)S de pnssnr em conscqncncitt do c.;;tado cxce
pctonn em qt e. n p1 en 1 . • • • , -

IllC q.ltll hojo ·~ mais do qu~ em out1·ns epóéns temos 
• o de\'cr tlo npnt·lnl' os corcloos dn holstl, e Pmprngtw 

os tlinhciros publicas unicnnu:mtc nos objnctos~lc 
cuja importundtl c noccsshl.ulo estivermos hem 
CvllYcncido;;. {Alu>iados.) 
Scnhm·~s. o nobre mi\\istro da gttcà·acnumctn 

as cnn:;as por que não tem podido completar-se a 
força dcct'0tnda, · porém S. Elt. n:1o falla .u:\ ·cxi~ui
d:1de llo soldo, cntrctnlll? me pat<:cc <JUC ú. Vtstn 
dos lucros que um opcrano ordmnno :pode cncon
ü·tu• em ·_qunlqacr parte, scrin. impo~s\\'cl que nl· 
guem q.utz s .,. - . . . • ' 
entro no~, porquo aléw de ficnt· sttjc~to a ensti~os 
arbiLmnos, a Ui\1 tempo fixo de sern(;o sem poact· 
retin.ir-s~ dc\1~ qua~fo s~us interesses ..:o aconsc-

lllOSfJllinllO soldo \lo GOU r~ . uindus pou~o mais Ot\ 
menos, 11Uando um opcmno <t\Htll}t\CI' ou sct\'ettto 
gilnlul. ü_o ts ,.,OO a!.'!$ po1· uin. Eu.t1csoj(1ro. porhtnt<;~, 
Sr. pw,tdculc, <J:'ttC s . · , · 
nisb·ó . tla gttcrrn cstivcsso presente, que S. Ex. 
descobrisse em . seu 2ntriotismo c conlíccimcnti> o 
meio de diminuir. n forçn sem prejuízo do san·i.;o 
püblico. }lol'quo nüo é pot.sive\ que po:;snroos. ml\l·· . 
chlH' como Yamos, go.stauL\o molt\.<lo O\\ mn1s dn 
ronda ordiunria com o· cx·crcito do mnl.' c tcrtn, 
qunu~o o Sr . . ul.iuistro, uos negocios csb·nngoiros 

· nos dtz quo cslaluos muttt> bem com todo onmndo, 
o o St. n1iuistl'o Jo. justh;a qtie a paz intc1·nn ó sa
Hsfl\ctol'in. l~elizm~Jntc jl\ uno existem ns pl·ozwgau
~cu; . ? o.pmz es.ll\ .ctn ..P,IlZ, c no cns~ d; pndet· son~ 

Sttltur OS lllClhbl'O.lnt:mlos . llll\.ÍS imperiosos, C R CO· 
Ionisuçilo. (Apoiados.) . · 
• Sr .. prositlo~tE!, tittha .m.~!s obsol:\·.açõé~ u !uzel'; 

senein do tio.bro ministro dl.\ guerrn > S. E~. unict\.· · 
meutúpouoriu, com conhecimento do.cnusn. llnr·rn\J 
as · hiformnçõcs. <t1lo ou 1)\'eioudia pedir~ lho ll ros· 
peito da mnno.h~ po_r quo ~o fn.: ulgnns sot•viços 
em. sua l'Opurbçnl>. En . roconhé~o 01::1 bons dcsc;us 
do S. Ex .• o empenho quo tom tiuo em l'Cgttlu\'isar 
nlg. 1\mns .dns l'CpurUçõos q_uv lho süó snbonlimulns, 
tou1wintinhanlgmnns cxplhJuçõcs upeuir n ~-Ex.; 
entretanto como oUo nüo cstú. proscntc concluirei 
aqui esl:;u:S po\\cns ohscrvaçÕ<.'S qnó t\ctlbo do pt·o
fCl~ir, HSlll\l'll:~~domol~O\' OCCt\SÍ~O }llll't-:. nprcSüntnr 
as corlsldornçoot1 t}\tll tmha em \'Jsto. fazet'. Oon~lno 
pois votando ; contrn estas ~utorisf.lções, . p_o1~quo 
estou convm.tculo doqno li VJSt.n dnconstltut~i\O a 
~:tmttm niio pódc dclcgn.r poderes, o Unàlmente 
porquo nito c.lcsojo ver no 1l!ot~ pniz o govcrnü nbso~ 
ltito, como ó o quiJ fuz us lt:n::;, decreta despczas o 
romw. ussh11 toda n o.ntoridade. 

Cnlln um cu1nprn. seu uovor, o n1t\uuo tlontro \.lu. 
• . · ( • · • •t\il ela consti~ui ·uo. 

(Al)Oiados;) E' o que to11ho u. l iz<lr. 

O Sl·. rUb~1ro dü A~·ub•nt:la. :'-Sr. pt~· 
.. sidc nto1 toüdo ndoptado multas dus idêns tlo ro· 

lo.tol'io sujeito ti. coasitlcrnçt'io dns cnmnrns p elo 
UOUI'u ministl'ú dn gtWl't'a, foi por isso quo rno 

· inscrevi o. pllt' daqncllús qtto so dcélnrt\tiio om 
ítW<.It' tlo l'rojMto quo so t\iscuto, s~m qli.u to~tnvia 
cst~jn. dlaposlo n au~:;tontar todas tis tdél\s üelle con· 
tidas, dos,1allldo poru,ln cgw n.l~lltttns dollns nlío tos• 
soill lllllt:IHins 110 olvalo, como o fori\o poln nobl'o 
conunisst'io t.lo tlll1l'iuhtl ·.o guor1•n. . . 

.A camm·a coutpl'ohoutlot·t\ o ncanhatnonto u dlf· 

. iiculdado em · qtle me acho quando tcnhó dê · 
luLa•· com. nrn. . <:onteridor tão forte, tão. vnlento 
o tão dustemido qual ó o nobre deputado pela 

. provincio. do Rio .de Janeiro;. S. Ex., quo não . 
tem unicntnentc rl)putnçiio feito. no pniz, mas quo 
v !li nlóm, que n . tum · espalhado o r. todos os 
pon ns o c o . . on 1n u o u e ·s , 
<(llO j :\ e'> mo so vê no tomo 513 a pa::;. 2..% . do 
Piccionnrio de com;c)•saçffo i.J lcittwa, no ~rLigo 
firmn.tlo e_lo cc~ebre psoudonymo Capadoc&o _de 
.· (, ''" . ..._ . ., 
que só appnrcccm de seculo em soculo. 

S. Ex,, que nesse artigo ô qualificado nuo sô 
como tun d'>s homens polif.icos mais uotavois do 
paiz, mas tambeli1 como um: dos seus litteratos 
mais tlistiuctos, pois quo o sou biogt·a.plio, pes-

. sún dn sua intimidado (dso) ... déclara,. depois do 
lho tecer os maiores cncomios, IJ.UC nil'ldn ó mais 
distincto littcrato quo volitico: S. E:t., digo, que 
Sú nchu. coltocado l'llt "taos circttmstnr1cins, sem 
duvida hn d<: de~uenhat· quando oncoutrnr no 
cnmpo pugnando contra oll~um pa.rlament~r que 
~ . . 

tmtado com tanto · cmdado, .com osso empenho 
de S . . Ex. do cx.plorar os vastos recursos do uma 
po{>ulat'idade ngeltnua com paternacs . · carinhos. 
1 Lcn~lo porétn n biographio. do nobr<J deputado, 
gloriei-me muito qne possui:-scmós entro ttós tal 
nolabilida~lc, glot'ioi-mc c t!lnto ~nais cspo.ntci-~o 

mn.is bem inst1·uidos do qUo nos dns eousns do 
nosso. poit. (!liso). Ahi, por exemplo, so. diz quo 
S. Ex. tl>i't\Ou·se celebro pela defesa da tnstitui
ção tlo . jU:ry. Orn, cu ignorava este facto, porque 
do 18i>O pti.ra. cá ó qu9 so tem b 'H.tado de ri!s· 
triugir as attribUÍ1iÕJs do jury, o nas differentcs . 
lois em que dis..;o ae tem trntndo não 'Vi ossa 
defesa fcitu por S. Ex. 4 instituiçi\o do jury; 
outros li . ou quo se llu.vliio cncnrrcg;ltlo :desta 
tnrcfn, o julgo (lUO css~s soutit'iio profundnüH.mte 
vemlo·s<J prh·actos da ttio poderoso au:dlio. (Hi· 
f • ' . 

. . 

Diz 11 biogrnphin Íllmb(lri1 quo n roputn.çfío dcsto 
.homorri . notavol do nosso pniz so tom· ospnlhndo ••. 

putu.üo quo ngorn trntn-sc uo tun•a em ;;a dlscussilo; 

O Sn. U.mt::mo DE A:st>11All.\ :-V. Ex. obriga-mo · 
a pcéctlr · contra os procoito~ da rhotodcn; . não 
hn discut'So quo ni\o tenlm o . sou c:tortlio (,·iso) .. 
o o ornllur ·tem a libcrdnc.lo • do escolher as c ir,. 
cumstn.ncins {1uo lho Cót'cl11 mnis fiLVOI"IWeis para · 
dollns tlror o mc.ordio do seu discurso. Niio quero 
eritrotRntó entl'l\T em . conto~tnçi\o com V. E:t. ; . 
accrosconllli'Oi ·apcuns quo em ullln luta com um 
politico o littornto celcEwo dcstl.o t\Grootandin utó 
n Ptttr.gonia (hilal'id(ldt~). aquello que lem de 
bater-se 1:om um . tão cstrenuo o tão decAntado 
lntador, tem do tomar · suas procnu~ões, lnns por 
mais quo as tome hn . do · aprcsciltat·-so com todo 
o ilcnnhnmt)nto, · com todn a timidez, como eu 
fuço lll\ presente qnesti\0. (Riso). · . · 

Mn.s, senhoros, bem diz HorMio o C\'eio qull 
muito,.; onppt·ovnrnõ, quo ús vcy;cs tnn:abcm dormita o 

om omct'O; cu < tgo -q e a ro -
só dormitito, como dormem a som no . solto, e ó.s 
vc~os nem so contontiio com isto, toncão pro-' 
ftmdnmcntc. (Riso) • . Ot(l, parece-mo (o o jtlstn
monle ngorn quo C\t vou cntrnr nn nuiteria em 
dis?ussiio1 • pnrn. quo Y. Ex. v~jn ~ue sou setnpl'o 
nuuto doml tis suas advertcncins)1 pa:rccc-mo quo 
o nobro doput11do. Homol'o do recente data. dor~ 
mitou bnshmto, dot·mio o até roncou (hilm-iilaàc). · 
qun.ndo rospondou ás minha~ ollsm·vnções rolnti- . 
\'nmonto t\ f1ilta. do cohorcncia por pat·to da com
tnlslli\o do marinha o guorrni que, tendo autori
snclo n rotorull\ da .. uos::~a egislnçilo ponal da 
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armaua, não qui~ fazer o mesmo relativamente 
ac exercito. Que razão ·apresentou S. Ex. para 
quo a crmrtlissiió assim pt·occdcssc? bissc-nos 
que a respeito do exercito j:'~ lia trabalho feito 
de modo !J.'uc, qunndo algumtL cousn cstiL jó. adian
tada, un.ndo se tem ostuJado ·:-~ 1~l"undanto uma 
ma cr1a, ·c nuo se em cs u a o ou ra, c me 1or 
iniciat· a reforma dnquillo que ainda não se cstu(lou . 
do que daquella tuuteria sobre a qual nlguma 
cousa jlt se tem feito I Este ai·gtttncnto, além de 
con rn.-pro uc.cu c, parece-me quo cvc cr os Qros 
de origwal, porque equi\•ale n dizer quo ê . . mnis 
facil fazer a<Juillo. n.· rcsjleito dó que absoluta" 
m<?nte nada ta do quo aquillo .de que alguma 
cousa jtt existe feito; o nobre deputado;· su niio 
pó<le pedir para o seu. argumento os fóros da 
valentia, póc.lú pedir-lhe os do. originalidndc~ 

· Nem, senhores, ~ respeito da elallornçiio dn lei 
do rcc•·utnmcnto, uccrca da qunl fullou o meu 
nobre collcga pot· Minas, serve a objecçuo que 
se lhe quer pót•; o uobrn ministro dnguerm disso 
mui c~nrnmc:nt<l .um seu rclutorio ;que (l umn d~s 

mntlifl•~t.ou umu \'onttalo inuHo tlccididn du IJUC 
cssn rofo'l·nli\ fiO rcnHsnsso! S. -Ex. dodm·ou IJUO 
niio só n. lcgisln~u(l ,·igi•Utü cl'n. doil~n~inrlmncnlc 

. ' . ., ..... 
soilctncs vam .ttno putlcss~ IWI' I!Unlifitmdn elo UJll· 
a propot•cwnnlulnde : llltuufcston S . . Ex. 1~unbem 
umr~ opíuialo muitu tet•minnnh~ dn colt\'l'tliellcin 
da rcforu; desta logislnti1o, Em ''istn do unu\ 
Opinilao lilO ~::q>l'CSRI\ púl' )lln'ltl tlu Jttiuistrll ua · 

· ropnrtiçiio cotnpctnntc, \'ülltfo l'll .n c(•mua\ssilo do 
tmtt'lnhn o gttorra npl'lltiülltlu· ullhH'tsnc:õu~ pnrn que 
O f{O\'ci'IIO l'cllli.Stli:ISU ll l'OfOI'IIIU i.lt• lfill'ot"CIIll'S 
ramos tln . ntlmhtll:ltruc:thl quo ontclltlitio c~l)lll n. 
roptu·t.i-.:ilo . cln guoi·t·n, pm•smull-uw ljllo ii\Cn\H\'(It
mento entro l!.'ISilS tlllluritiUCÕt!N SU . l'IICtlllti'Ul'ill 
algmim pnrn n rofonun tlll uu isu !cglsln-:tlo l•~·•utl 
milltur, pois que pnm · lftiU so ni\u l!ésso tmut 
tal nut•ll'isnç,\o, rui. • htwiit Jii.Jin sc•Ittür po1' purto 
da eottllllisl:liio 11 oscupntoriu do que n propostn. 
rclativnmoatto . n. esta nllltérin. om dll. privativa 
competoucin da · caliuu'll. tompornria i om tul nw
tcl'in, podia n collllllisstlo propor ti. cmlHll'a l.liÜtt 

. autot'iSt\ÇUO ao goVGl'ilO píll'l\ que \'('tlli<>::tSSé csia 
l'efonnn, sujcitauuo-u. oostoriormcnto li u · pront-
çao O COI'pO · cgn; ú L\'(), . . . • 

Mas nem nssim, senhores, ne111· tendo mats fa
cilidade lll'l. · proposta purn .. i~tJfonna dn liJgislnçiió 
penal do quo pnl'n. t\ liH do roct•utmnollto, s:1 
lcmbl·ou n COlninissi'io do marinha o gucrm do 
propôr .mno. ttLl mtto~·isnçiio, continunrei !)ois 
S.:lmpnJ a notar n. dcs1guuldudo qttc ha uo pro-

. cedimentn di\. commissli.o qunudo 1\}Wesontauuo-so 
estrenuoú10nto a cotnbntet om prol dn nutoi'il!lil,.~iio 
concedidu lló niinistoriü dit mtti-inhu pnrn l.'cfol'
nlar o n'gulnt!Hln~o do c~ndc do Lipp(' 1• quer cotn
tudq . qHO O C.XCl'CLtO COilhllUO R SOl' SllJCltO R CS!:lll 
lcgisln~uo) isto é, quer est:tbl,loccr uma pcl·feita 

pllm ó cx•wcit~. Assim ô; mas $~ fosse possi~·el 
rênlisnr 11stn reforma simultnncnmeillo mio só Jlnrn 
n n.rlllnda comv pllttl: o cxt)l'cito bra:zilciro, fora 
isto sem •lU\·itla 11mito mclh<it, pori']uc ussim so 
CVÍI.n\'n . n flagrante desigUtlldado de fic.nr o exer
cito · f:ttjcilo n uma disciplina inais so,·cra do que 
uqucllu a quo tem do ficar sujeita n nrmnrln na-
cional. · · . . 

O nobre dcputmlo ntt'sllln tlcchn·ou qtie j1\ hnvia 
trahulho . foitll, que jli. nlgitma cou~n Sé lmYia. 
ndinnt:ldo om relnç.uo J1t reíunun. da nossn lc is-

~ . '' 
llcputntlo pois, qno Hnlm sciepcia de que csto 
trull!llhu -se nchnYa 111nis allinntmlo em i·l•ln~iio 
nó exerdto qtte 1\ nrtundn, dodtl encoútrar tlun-, .. . . . .. .,. 
cito .tiu quo .em rchtçuu ti. .nl'l]ltldn. Nüo sei }\ui~ 
porqno o iwl•r-c tloputa.do ms1s.tc . otn collscr\'ar 
estn dcslgunldmlc entro n nrtnndn c o o:Xcl'Cib 
brm:ih•Íl\l, · 

Agorn, senhores, tratnntl•J dns :1\lt<Wi~nt:õr.s como 
nlg\i.t'lll tm1t cstr:mhntlo •!UO cu !Jllcit'll. cOn::wrlor 
n!J.':lllllllS no go,·crno pnrt\ cct•l.nR rufol'llli\S, 1lcvo · 
c:xplk1U~ n lneu comporttum,ntn }.lRl'a rtiW nilo so 
CliXcl'gnc udlo n opiniii.u flx:t c deeulittn pot· minhn 
ptlt'tc thJ tll\c o · co1·po lu~islnti\'o u~\'ll t'tlllllltdal' 
us sun>; atlrihuic;ões. · 

Entt•tHlo 'luo mnn tal Ct)l\ser1nêllcin niio . pôdo 
tle•·ot't'N' tl:ts doutriuns '}\ti) l(•\1 tú exptln,Jltlo n:i 
tL'illlllll~: o qno nppt·ovo s:!o uutot·isuçõcs tlndo." . 
no go\' limo, mns alfloi'isn(,.'Õos sujcihts :'t nppro- · 
YtL•;H,, do corpo l.cg1slnth'o; uiio roto pnm quo 
so coqccdu. nutl\nsaçno no guverno pnrlt clnbornt 
tt\l ó tttl projccto, c qtto nutos de ter cs:;t' pro
jodo pn»\'\;tllo pol~ cn1lh\ho . <lo ~oqm legislativo 
teuhn fot"n. tlc lct, mesi\LO mtoi'lllltmontc. As nu-
ot•tsaçocs cout:ol te ns :1..) goYL'i'lll.l parn proccrlol' 

tí. ttl~tuttus rofot'ILHts! titio lJ~Hlcndo essa~ :rcfonnns 
kt• wrç:t de lei soun~ tlol?ots do_ tot·cm s1Üó. nppru
\'ullus pelo co1·po lcgtslutl\·o, ttao podem otrcr0cor 
inebu\·oniontcs, pelo cuutrmio uiio suo uom utnis 
twm mono~ do quo u l;cnli~n('fiJ <lo direito do illi
cit\li\'1~ c do pl'oJ?Oslu. quo tctn o miui.-tcdo, em 
vitLndc tlo qun1 potlo snjcilfn• t1o cxnmo dn cnmarn, 
n stm tlPlH'OVn~~üo, qualquct• pt·ojecto tlo lei. .. 

O Sn .. ~t,AHA :-Enttto para quo osst~ nutol'isnçiio 
tão llOSltl\'t\? .. 

O Sn. lhmmm n.~; A:muJ.DA. :..-.Respondo no t\pnrto 
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do · nohro deputado que · e.ssns nutoriS!).CJ!~cs ~ão 
como umo. osvecie de conntc do co~po lcgtsl:l.ttvo 
ao go.vürno, pn.m que so ~c~upo sct'tnmJnte l\e tal 
ou tal tn.ntcria, pm·~ IJ~W sttJett~ .ao úlWmc d". ~~llnam 
utn proJcdo de lc1 Jt~ ftHto, Jt\ cc:nnplcto, Jn COll• 
, • , ' · · •rr· • '' • 

tenha uino. haso solH·c a qua.l pc.ssa ftt:r.ot· as ul- · 
tcra.;ões prcciso.H afim do.. (iUO esse projccto fique 
o melh9r. · 

. . . . 

o .exemplo ' do primeit'O elC.orcHo . do crmtinento 
clU'11pôo, do oxerçito fra.ncez, citoi as suas recentes 
JU.çanluts na 0rimén. pl\t'a mostt-nr . que não erão 
os csl>ol·donmüntos, qui) nüo eriio os cnstigos cor
porne3 qtto fazião os bons sol<lndos, pois · quo . o 

· · · · · " .elltc desses CllS-
tigl)s; tem. ntó t~goru rilcrccido a fama do primeiro 
excrc.ito . do munuo. · 
. :)uh·o:; clC.cmplos, acnhorcs, poderia eu citllr-

Por ex "lll l 1 · •· l · > • • • • o 

·mns tropas, niio ó ·!;ujdto tn.mhom no;; castigos 
· · Pc;·dôc-mc o ~obre depttlntlo, desde que n con corpor.nes: o U(IS J~stltuos-Uni<lo~ .li :i mesma fôrma • . 
stituil'iio concede no govct'no o dh·cito de itüciar () ., \. ·d · · . · 't 
qu:tlq~tét· projedo do lei, <le sujeilt~l-o . il. appro- · Hn. SK\Jt,\ :- ~ ·armo. n nmcncana 0 SUJei a a 
vnçíio dn cantnt'n, desde que lhe dt\ ô •llrmto de e:>ses castigos. . . 
proposta. liiio pod!!m tlcixnr uc ser julgaqllS l~acs . · . O Stt. Rummo nE. ANl>nADA. :~ Agoi·a só estamos . 
as autodsnc;13cs uo qu~ ~r~tto, pclr.s <1uaes nuo ~c trntnnuo do cxorcito. . . · · · 
dá a1.1 goYcmo núm mau~ Item meno:.; que 0 dt- Se pois, senhores, t.cmo<l estni; cxe1nplos; se 
rei to •.lo proposb: os lH'OJCClos nprcscntatlos pelo vcmr>s · exercito.~ di~Unguinào-so pela ~ua coragem 
governo no cxmilo d:t camarr.lõin de tJassar polus c disciplina :,;em que ~ejão sujeito,; a. ta.cs éas· 
disctissiics tlo rc~imcnlo, tctil de · sot· convcuien- tig9s, pot'qtic níio havc!ltós ·. uo ftizcr . um ensaio 
temente ox:úninntlüs pol' ambos os rilmos do c•Jrpo . • · · · · > • 

nistrn~iio, · 11\t:tllc.ló a cmPnm níiu to1u tempo suffi- .-Pnço ela c:unam, 23 do Junho de l&:>li . ..,.- j)fello 
cicnlo p~u·tt occttp 1r-so longamente do ditl'orclitês li'ran~o. il · 
mnterins que :>ohcitlio t\ sun ·nttenc:iio, ns uutori- E. t d - fi d' .1 1 1 
snçõcs limitttLltH concêllidns :\\) 'go\'úl'ito, isto ó, . • 5 o. IScnssao ca n · lllua po a lOto. 
lli.'io );>Uucll~lo tiS l'é,fot'UH\S por oliu fdt:~s ter fort;n SEGUNDA PAH.l'E DA ORD.Ei.\t DO DIA 
i.lc ,lc1 · ~t:llt\0 )20::>Lcl'tul'monlo ú ttppt'O\':\Çtló do. corpo 

. lcgtsl:dt \'0 1 llllU úffüt'CCOill O. llll!U V C I' 03 11\COll
\'CIIiClltCS quo os nol.n·cs. t.lot>Ut•tllos p.u·ocômonoon· 
tmt• n Jllns. · · 

O Sn. Dtt.\~u:\o :-l\Ins 1\fl,\\i so qnet• quo s~ ponhiio 
rim ~~x<.'cn~ilo logo, . sem npprw.·a~i\o do corpo 
legislnti\'O. · 

O SH. Htlll-:rno u~;; A:-:r·tt.\Ü.\ :~ :N"ão \'otd nem \'O- · 
t.m:Ci po1· u;sas üulorisa~::les que, 110 tnou cittmtdot·, . 

. in\':ülem ns nltrilmiçúos do cm·po legislntivq, qno 
pcnnitlotü :\o g1)\'er11o pôt• mn cxcc• .. wiio qunlquer · 
projecto })Or o~[,, l!lai;'Ol':t<~o unlcs do . }Hl,;s:u· po~o 
cmhnho do corpo kgtslntt v o.; quom putlo rovcstn· 

_.• 'l •.; \l I "'\ , . • \ " I , -· o :) 

:AS SOt.IEUAJH-!S lnt . CO~UtAN DITA 

. CoüÜnún á 2il diseussiio do projoclo n. O tlesto 
tümo relnli ''o t\~ socictlndes otn comnum,litú. Tt·a.t.o.· 

. Se do 1\l'l. :_!o (l UUS Cll\Cl\llns B clto ofl'lii'OCiUilS O 
n.voindns . .. 

O Sx•. SnyliO Lo bato :-N:lo .voltnl'in a esta · 
qtmsl:\o, St·. prosiucnte,st' niio ontondossó quo era 
dovor t\tó do pi·opt·.in ttignidndo nlgmlut cousu mais 
dizot• n 1 ospeito tia mntorin. sujcitn, nttentn. t\ lita" · 
noii•a pol' quo ~. Ex. o St·. m inisti.•o da justi~.a sé di.; 
gnott dm• t\Jspost.n tis poucns considm·nçuos quo fiz. 

· ' ": · . · · do 
gisln.ti\·o, O posbri1ll'll\ülÜO ú podül' executivo SUllC~ ÚCOl'Cil dO artigO Olll discussíio ni'íó merecia séria . 
cionaudo-a convetlioutetituntc; fúnt dc::;tns fot·tull· rofnttWiio; pol' i:-:so quo todn n. ininhn m•gtuntHtta- . 
lhlades . niío posso üliXOl'gitr (Hil disposiçiiu nl~tmm · çi.\o nt·n victi)Sn; e se prvccdoss!l scrin. pum qüo . St') 
u. f0r<:o. quJ dtwú tut• ümtL tlbposiçi'iu le~;tislatint. dct·ognsso a cRpccio~colllpanhias nnonymns-insti-. 
· Fm·ei. aitllltt ü\~ltlntt~ ousm·vnçüos rolitLtvüiucnto ttti1.l1t pelo coi:ligo commercinl. As~im pareceu a 

t\ nl•tttums constLtol'tlçuos upresonLttut\s pelo nobre · S. Bx. (!tto nonlmmn l'llZi'io ot·n lni~tei' pt·oduzir 
St'. ntinisti:u cln guorm l'CS).lOHtloudo n outms pol' onr dofesa do artigo om discussão, o ,limitou-se. a 
·mim oxiwnditlus nestrr trilmntl.. QtmtHl•) falloi u · sustentar quo d1t sua ptl.l'tú nenllumn mcoherencta 
pl'imdra ' 'úZ na !]a tliscu:->si'io c.lostoprojc1\to, oéctt· ha\'io. no quo thtlm ftlito cotrto ministro relntiva• 
pcl·mu dos cnsligoll cúl'pOl'àO:i ll}llllicnllos i\\) oxm·· 111onto :\ illtolligoncin qno flrm<>u o ti ox.~cuçllo quó 

· cito ht'tt%ilÇho; llx . YtH' ll,tto mesmo COl'l'u.utlo pod~.to deu nus n.rtig0s do coillgo do commorc1o quo são 
· do :;c1' ncuumulo tlu ulotHSitt eu 1111.l h a \'IIL tlu optil\t• modlllcmlú:i l>OI' ost.tl projocLo1 . pot· isso que . na· 
sumpl'o ú. upplica•~i'iu Lte Lttus cnstigos; cilui Ulllt\o quollo .to1n1>o llllo olhuvü pnm o uh·ulto constltuldo, 
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c dcvin sér o bom o fiel executor desse direito ; . 
quo ht.jo ~rntn.vo.·sc <lo co11:;tituir um novo tlirci tn, 
o quo l'Ol'tn.ntu outr•• era o campo, c:utro o arbitrio 
qu~ · lhe nssistia, e poy ollc cmtmt11in que muito 
CUL'til.huonLo se gunrtlnvtl.o tu·las as collvnnioncins, 
e .nttqt~d.ia-sc uc, serviço puhlico udor.•tnndo a mate· 

~ . . ·. . 
Sr. pt·csirlontc, posto qu9 tne t~n~tt\ cmmuilu 

pouca conin o forme de mnn um Jtuzo bom nca· 
· nhmlo; nii··· .::u lpunha <lllC fosse tt1o ~eco q~w no 

~ ' , o ' ,.. ' ".'J 

·artigo em di;;ct1ssão, quo tr,tl.a. cspocinl c ('roprià· 
nteutc .das s.-•ciodndcs em coumtan:litn, cu vie:Jsc 
e~qwn:let raz0es llUe st'nnr.nte tenrlcss..nn a acnllnr 
com ns. sociodntlcs. notitlnymns. Não s::1i mesmo •!lUlCS 
fo\·ão no:; primicias <~llo ou cstaholcci · G_UC' . . sc-rvi:\
SCI~ n S. Ex. para tu·ar 8cmolhantc illnç~o ; ta_l!to 
n1ms '}\lauto c cct'to que d1trnnt.c.n~ cons1dcrn~ocs 
que eu fada ti. cmnurn. discutindo o nl'tigo, por 
vnrius npn1·tes 5. Ex. ndmobsün·n-lno; o fr.zin sentir · 
gtte na in~tituiçiio elas socicdndos em comtrnl.ll•lib 
havifío outras gnmntÍI:iS rlUO llRO . Só r!U\':io nns 

., • • • I ' ' t"' .· l .• · I • 

})ro~\'Í3.S, '\'l\lltagCIIS ;;c~l\l'~t. 0, t}\10 e .l>Oi'6nt . Cól~
'\'CtliCll to C llCCOSSl\1'10 t.l IUIO nust Ul'nl' O CL•ll fundn• 
unln Cltn:·m com utüra, ·nem mesmn 6 possivol 
c.stutulr·so um pnrttlleln c• •nsldernndt> estas dun~ 
inst.iLuiçi'.cs como .ontitl:ulc:; homogcncn.,; clllo poss:lo 
soffrcr uma oxncLI\ C·ltnp:.traçiioi segundo a 9.unl 
se pussu: tliz.:Jr:- ta.l socicua.t.lo t.cm nulis gurrit~has, 
é tnl tem moi\os. 

.l\ht.,; se fú!:!SO o cnso tlo npl'Cchü·cm-sc m; gnrnntins 
quo ·.JIOl' vcnt. Ul't\ ,.ffut·ucem ns stldü.lh'\L\c,; em com.
mnn i ta, o o modo por quo ~:. Ex~ u,; cncam, .cu 
me 'ttl •n1·in nutol'i1:1nd•l coln hem hou& l'f\Zõcs 
PL11'B d~;wr . t[Ut' .~~ J.o.:x. , iTtosmo .. . quo: dcscolllia .dm.: 
gat•unhns proprms tlus ·S•Icicdndet; mn cotnllH\mhh: 
o n prnva ô. 'lUO sustunL:\ o ntligo em .tliscussi.i.o, 

elo ( unl su a·octu·u ntltltciotml' às soctctln<.lo . .; om 
cotm\\nnt 1l-n, propriamcli ctnc~ •. o pi.·t~ 1cn o o,;~ol\~ 
Clnl das CllJUpll.llhill~ llltonynllt!;, t!;to, ó, n nutonsn· 
çiío tlo governo. , · · 

E J>út' tu.l utw.to o nnllt'o uth~stru o. 0:3 1}\\0 sus·· 
toutuo o projocto diit~ h!l}lol'ltuu:ia 1\ t:.,;Lo t>~'otlk:ulo 
dn uuWds:tç:(O do govct'llo, t{UO ~;om cncamt\'lll a 
quot~ttt•) JIOl' tt'lllos os ltvlo:;, · sem \'ct•illcnt·om .:-:o 
pótl~! lct• cnhh.nc.ntl1 ~omo\hul\to c.o''.'liçiionas ~qde· 
d11llm1 e11t Ctllllnttuulitn, stnuoulclovmlns; aUmlmlo~ 
pdtt \'nnlt\g:.!m tJUll CllJI~;i1\ori'iü (]tlú .O)l. cül'rn uma 
int Ctllltli\,'t\u ,: tlllHS 11 (jtltJI't.•HI l) l\ ~H'OptliJIII llUt\d'; 2u 
Cóllh) cSsUIWltl\ · pnt'l\ •{UO U~ !:lOllh•dutlCS hnHé:\l'UlS 
om cunlltll\tlllilu pol>stlo dividh· ünt nc~üc::~ h:ttllsfo-
rivois o ~cu l'un•ln. · 

Son!un•us, eu outotttlo iilW prn· l!Sto t~wJo hr. tmw. 
vm·tlnduim c••l1Ílt.>t1o dó tH'etlknttos . tio cttLln ttltl!l. 
dessmi inslil1tiçõcs, il\ló 1\i\r, ~o 1\1hh.\ll\ mi~L\t\':W sem 
quo í.tllt gt'lWü incuuvoniont.o t'\Jsttlk,, . . · 

Souhoril::l, n 1\éC:h' :h1. gnvotno .· cnbo · o o mnito 
com1n\t-.11ló qttn.litJ tis conipo.nhia~ n.nonyntus, p~.n:· 

. l :oi ~> 

ó::~ cHl•itMs, nilo . nppnrocum il\tlividHOS1 nlío ha 
pessoas, nüo ht\ dusignl\çtlo do . tun C(!dO commct•· 
cinnlo_ com uit•oi~o~ lH'Oll\'ios, o. entttl~ cnbo bon~ 
a ncçt\0 dn ntlnuntstruçno pullhcn.9 v1~to como so 
figm•a n conn~ntnid1.1.lle . i} o cnpHuos ronnidó:;, do 
utilitltulo pttllht!rt. em mnwr ou monor escaln. 

Tal ó a müm•ozn das cl)lnpn.nhias n.nunymns como 
se achuo institnidns no ll(•S~o codi~o commet'cir.l 
o om todos os códigos do mttndo civihstldo. Mas üns 
sociodn.tlos oul. conunamlitt\, em quo nppnreoom . 
péssons tlotorntinutlas, . Mgochmtós co'ln fit•mns 
l>l'Opl.'il\s, l\ r.eçi\o <lo. govot'tio ó l.'opngnnhtü com 

n:l.u nfTn1nttu· tne,; direitos~ Dcpoi-; us atton~õcs 
quo em toda a pnttc c princip:tlmellte no Drnzil, 
tem Q goVul'lHl ~slicciulme~lf~ com ~nc~ e tMs inuivi~ 

• • fT 

ú nint a t\ü\t\ razão umito ct\1c.nz para qu{) l'eal• 
mente o gvvct·nt.> uiio hc.jn do estatuir todas as 
pt·ovitlcncin;,; stllutnt·c.; mrt ordem a prevenir abu-
so,;. . . . 
. . l'uuhnluos poróm do pnrto toda:; às difliculd11~ 
dos pt·nticns, quo são quasi instipcr:tvuis, piltl\ 

. se poder conlur com um rcsttltudo sempro van
tnjoso dn mcllitln propo,;tn, t) quo no. fundo se 
9sLntuo pelo nr(igo 6m discussfi•!• ~tlot\:3 sct~hores~ 
c quu o GOvorno tunhn um n1·lnt:rto tlc n1ms para 
regulur il1tcl;ésscs ospccines o muito positivos do 
cómmcrci I · 

J~ pódo·sú dnr t:uübóm o cnsp, S1;. presidente, ·do 
quo uiio sejn cs:>n. nútorisn~ão, ~cnii:o assim n 
tnodo dó t\1\\U ctwtn do rccommendnçt1o pura so 
>Odor uwlhor l'o utnr em ublko os cffeito3 do 
t\ma sociel\Ul\0 . li\'l~tt\gl :1.1 qum1 o e co\' o, seü 10-
l'üs, quo nãt'l so pótlo contnr n0llil uma providet1cia 
:;nlutur o sem pro cfficnz em resgum•do d11 publico. 
Mas, sonl1m-eo;, o quo ó no fnndo 11. medide. . em · 
discttssilo? E' o ditoito reconhecido o proclamado 
dado ao go,·cmo uc it· dictur u lei em ucgocios 
pt•opl'iltnlct\io dó c6mmorcianto;;, ê n intervenção 
1\o g<l\'l'\'HO 1\ns co\\sns llo con\mcrcio o <lll in· 
dustrin, om qno . pot• to'dos os principios ccono
ulicM; llOl" lOtlqs os LliCta'l\léE\ t\o boll\ Gl!llSO, llUO 
ó cniJh·.:it o · J(l tut>llo ulgtan con VeJtit\llto 1\ acção · 
tlo . gurel'llo i tnnto o h;Lo. tu;dm, ::;1., pro~idouto, 
qtto ott cslotl tJ•~l'cltt.ndido qttü 0111 pni~ nlgum do 
liiHnrlo civilhmtlo, óni qne os pt•inciiiios dn scien
cia ccouomic:t sojt'io dcv.tdo.montó considerados, so 
tl:í nmn idollticn ~Uspósiçilo. . .· · . . 

SciÜ\oru~, o colh~o f1·nncez n . ~sto l'M})(nt.o é 
tnnito t:XtJlicito o ~tgnificntivo: n.hi se diz quo n. 
sociodndo conunnntlitndn podo tlividir o seu fundo · 
elü. ncçõcs seln qttü sPjilo dáogttda~ ns l'ogras p~e, 

:Noto-so b~m . n pr~sct:ipçno do codigo. ft:!'ucez : . 
- svm tlv)·ogaçao . llas leis ostatttidas pa1•a esse 
gcltel'O ele .o;ocif:dad€! ; ....... c:\ p1·opõc-so jttstn.mente o 
coutrn.l'io ; polo nrti~o om disc~u~siio so diz:. cc. As 
sociúdütlot commnmhtns b.nncrWtM })Odom dtv1d1r 
o sou fllndo em ncçê)cs, dorognndo-so porém o. 
~ügrr~ gnml elos socicclado!) t!omnHlnl~itnrias, isto . 
e, comto.nto quo o goV?l'll() ns. nutonso! >' Vêde, 
senhores, qM n doutt·mn ô dlamcb•nlmonta op
postn, o n osto i·ospotto · clir~i : soji\o os nutoros 
o. pt·otoctoros tlo vrojoclo lnguJos . ú llonsoquon. t~s 
cntondotn quo mmto · com•um q\Hl l\::1 commnnth~ . . ' ' 
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ta1·i~s funccionem com o sim fundo divitlido em 
acçõos? Sustontão quo cllas tlão mais gamntio.s 
quo as socieuulles nnonymus? Entlio decreto-se 
frnncnmunltl •1uc possão as soci'cuades _commc~nditn• 
rias ter o seu funllo subllividido em ac~õos I Porém 

ouve-
niento islo, que ó estntuido no nosso codirro do 
conunerclo . é mnis confo1·mo com ns nocessiândos 
do· commct•cio c dtl. in<lustrin, o no entretanto í.lzm·
sc · tuua cxce ão · tic não é senão um tunalrrnmn 
o confust'ío de' condiçõc~ inccincilitlvcis quo nn 
pt·utiC!\ hn. de d(ll' pessimos rosnlt:Hlos. sendo .umn 
vcrdmlcirn burla~ .•. . oüso dizer, Sr. presil.lollte, quo 
é proceuimonto pelo monos muito hidisctoto, c quo 
do fót'!iia alguma ü .ncéitavcl. . 

O Sn. BAnXo n~-; l\IAu.t : -Do ont~n fôrma nindn 
menos o sc1"á. 

O Sn. !:h \'Ã•) Lo1u "l.'O :--Por cste 1nodo o 11obró · 
dcpuL:.ulo, . bem clnro, niio <li rei ingenuam,cntc, 
c,;tú. dizendo qüc o que oslá proposto nfio sn• 
tisfnz ; l'l'<\ o qui) pôuccse fazer un nctunlitl::ido '7 

em. üssc o }JJnsnmen o 1. n no ro ( cpu u o . n• 
roce-mo quo sim .... Jií. so \'Ô pois; Sr. prcsidcnlo, 
que ess.tl:Õ ctmcessõ0s esfarrnp;1d11s, concedidas in 
c•xtr(Jmis, nii.o .siio ns convtJnícutcs. Sinto que o 

O Sn. D.m:\n m; ~fAiJ.\ : .-Scrnprc so consegue n 
divisiio do cnpít:\1 pot néc,:õcs. 

n. L AV.\O ... o nATo:- ... JlOrquc n vez se pCiss 
mnl iltterprclm· umu obseí'\'R(.;uo que tenho dti flliwr, 
c que nuturalmcnte cnbu ll(}Ui 1 !iégundo ocOI'I'lH' 
do mc.n ntciocitíio. · 

Direi, Sr ... pl'csidentc, quo fantt) ê vonhdc qno 
o nobre uutor du projecto o . os que o sustentiio 
estilo }Jl•tsll:ulidos q no inwlll'l".mtcmcntc · se estn
bclr,c~ n douüin11. sujúitn, que tomúo como J,onto 

. princ~ipal da sua defcza expôl·cm-o como umn 
simpl<'s excopçi\ll feitn. no COlli~o do commcrcio. 
Sim; Sr. presill~ntc, cu mo .julgo nttio:·isnUo p:u·a 

. dizer-só St' fnz mna cxccpt:.i'lo, 1111\S uma cxccpcão 
em swga w·.... . 
SR'. i\;muco (mi.nislro da·· }t(xtiça :\E~-nmn. ·sin· 

gul!l.l'idndo que t.mlo,; os pnizcs . udmitt'cm (AlJ!Iimló.} 

n. Atuo nE 1 AU. : ...... •nz- o o m smo em 
t.odn.s ·as unções. · 

O Sn. S.~ i· :to Lotü'l'o: ~ ... c o dcmonstl'o; tnnt•:> mo . 
put·ccc i1uo e:>Sn c~C·)pçiTó ú bom singnlnt·, P'-'l'lllittn
mo dizc1', que nem hom·o o nccol'do d:J snh'tu't)llH:;o 
:is appnro-ncins, s~n:io explique-me cssn. contrn· 
dkçúo, <l\te para milu ü pitlpitunlc, comi) ó. qtto 
p~lo nrt. 111 do · pt·oje~·to vós ncdtnste~ o {lt'inl'i
plo do IJltú llt\S SOCtCtitHlCS COilllllHHcltlllS lllllllS· 
tl'iné~ ~í. cou\'etõiio cw ncçõl!s· trttnsfL•rivliis pudcsso 
ter. ltt.gàt' l<igo qltú htdndo <lo fundo r!npitnl fossó 
l'cnlisatlo, O COhiO .\'dS seplil'l\iS de~dti . pt'iliCÍlJÍO 
C}UUUlO 1\il Ul't. 2•', SC!Hlo llül'tü {{lté qtt•alo tlS 
socicdttlks illtlustl'ines ü mnis imporlnuto n rea
lisac,:iil) do Mpitnl por inteiro do quo ntL Mde· 
dutln bancaria? I (A110iatlo~'.) 1\as sociedmles buu
cnl'in ~ , com qn:.tlqn :.~r cnpitttl, COI\1 qunlqnol· <}ttotn 
a sociülinde !:clL·m o liiOIHll' iuconveniento ftulccioun.; 
.O.SSltlt ,Yülll(lS l}l\0 O blUWO dtl Hmzil ü O bnncO hypç· 
thecnl'lo com mctnlle sômouto <lo sctt fumlo cn u· 
ta fttzii>:o ·o fázem opcrnr:õcs YHl1tilJOSns. Pois vos1 
scuhot•üs, quo vos cuntcnlttis com mcln.do <tnrmto 
itH socicllüllus iu<lustt·ines pttrn as qnnos ovidon
tomcntc o fuutlo por iitlúirh o n condit,;iio imlispcn. · 
snvel p!ll'U quo n ompt·osn vt'i ito cubo; ú tnnto. assim 
quo t),; p1'imeiros gasto$ potlcnt sct' ol\1 pum pcrdn 
se taltn1· o n ocessnrio pnrn complenumto, como es· 
tat\li~; tpte em sociNlttdes bnucnrins so c~ij3 ti 
ontrutlt\ pot.· iutoit·o? Nilo so dii·á, . St·. lJresidonle, 
q!lo so. têv.~ etn vist.n umn sociedade. em éô}nlltnn· 
dltn . quo J a tem o SOU . fttndo capttnl todo l'éU• 
lisntlo? I . · · • 

.'Eu, Sr. presidente, tnlvcztcmHnrillmcntc nvon-

. .. ~" 

'\'Ciiiclltl.l quo cumpi·o dat·-so n essa cspccio de est.n
bciccimcntus que ü pt·oposta. 

A 11\CU Ver uinun llÜO . ostiL hem definida. essa 
ClltitlHJc sujcit.n i~ nosso. tblibern-,:iio : ê um curpo . · 
COIH ciUii.,'J cabeças, e UUl indiVillUO quo tem duns 
nuiün•ztLs, ti n. commnndila c nnom•tú:.t de rnisl:urn I 
Scn\ istc: tlt~t•ittt\·cl, sct·:i convonicnio, n,;tilril cl)nsn.
gmdo 0111 totlns ns lt!gisluçõcs do m~mdo civilisndo, 
como d1sscrilo ÓJ'n um npm·tc o nohrc mil1l:>tro dl\ 
.insti~:n ou nobre clcputnllo pelo Rio Grl\llllo :lo Sul? 
Sc1~1\ i~so ttécommoda<lo tiS circunlstancin:; cstHjciuos . . . ·_ . . . . 

. . ~ . . , 
lunntA.Judo por um lado . todns. t~.s gárantins qunntas 
ptod:c~iíu o comi11Crcio .n n hluusil·in; istil é; rcspei .. 
tullllo 1\ ncçüo hvtc 11Uo o gercntü tlcss:1s soei.odutles 
tlm·u ter, o pr>l' out~ lauo pt·ovlmi.utlo .a.uusu.~, cu 
Huo enio no systema quo o govúrno podo1·á ndoptnr; 

So vós udmitt!s n tlttorin omdul tlo govet·no no 
tcgimc11 oconomico do s'Jeicdndcs commorcitws etn 
quo t•xistom indivi!luos com o direito proprio do 
cxtn·cct· o COlltmorcio li nem ente, vós tendes exposto 
u.li\'l'ú o lllllito legitima t~cção. dosscs conm1o1·cinn
tes · n llmitos vcxnm1lS reaL'fl ou possh;ei:-;. 

Nem :;o difUl, scühot·cs, quo isso ó nm11 mctlidn 
de coall:ttt~ll dudn no govc1•no1 ili'ío : tnltu.-so de uma 
lcgishu:tt•J ,lh!l'mtmcnto que tlev.o nctuat• . o nssigna.
lal'·.~o llt\s llltlis iutnressantés fu11cçi'ics. da vida. 
social: tllWl'-Sl' tel' cú1 vistn qt~o ú fucuhlnllc t)Utor
gtl>Jn n. ll 111\llt·•S lllilliStet•ios Sü po ;;são le\'Ul\tlll'1 n:'io 
u qtto s.~iiü tl'nusittn'hl, n menos quo não se ontf'ntht 
q_uo Ó Ulllll IIHJl'tl cxcepçiiO SÍ1l(Jttlft1· do quo lÜ\o SO 
' . ' . '~ '\ "" 
filhllitth'. ... 

O Sn. B1l~:\o 1>~ MAu.\ : - E tictn Deu:> pot'l~litta. 
o sn: S. \'i.' AO J.JOlJ..\.'1'0 :- Senhores, n li Vl'ó . itO~iio 

no commcl'cio c i11ciust.l'in o negooio quo cumpro 
. muito o l~Htito sct• zelndo: uiio ntlnütto quo possu ser 
nppetcci \'Cl O Vtí.liOS:l J\ UCÇÍló do gLWCl'llO nctlllllldO 
soui·o o livt'ó cxet•cicio do certos iltdividuos~ qué 
te111 o direito P.l'Oprio de gerirem os SêUS negücios 
segundo n. medida do· !:leu.> intetcss~::: •. do quu ~em- . 
pa•o sii.o o~ melhol'os c compctontos JUtzcs. E estou 
quo, a (.•sto ruspoito ni'io posso dei:xur de ser muH9 o 
llllllto u,Puludo polo nobre deputudo que tüo excel-, ' . . 
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uutms ·como esta, se convier i!>lo nos interesses 
hmn ontcmlido:> . dos negociantes e cnpitalistas, 
n!lo podem nítida ser organisrtuns? Como poi• 

• · r l'O'Vndo Ue e este O 
nu~lo imli4ponsavel de 11ctú i.r-so !'1 neccssiundo da 
clr~uln~lio ele éa~itacs. no mercado 11! . · . . 

Sünhorc.i, ou nao _YCJO, o altamente o deelnro, 
nonlminn ncccssidndo nem vcntngNn do se ncó-

. t•oçNu' eatn transmissão ~c ncçõts. Etü outro tempo 
entendia-se, c . com razao, que a constnncm o a 
pctsevcrnnça ém qualquer .industrin . era umn con~ 
aiçiio pt·opria, muito racional, para se .obtrr em. 
qunlquo\' . mister . bons. rc!\ultados ; . dnhl vem o· 
dictnilo pópulo.r : " A J;>r.dm · mo>cdiçn nõo crin. 
lhno. )) Sei bem quo con\'cm nfin entender n con!>tnn
cin o. ersevcmn a ctn uma industrio. de um modo 
absurdo~ c~m9 seria o 9.uo con emnns~n n per~ 
p 0tpo. cnptn•c11'o ;, mas d1go que .hn.. nnquelle n.s
scrto um fundo de vúrduda, hn. bom conselho dll. 
li·udenciu .ha otnvol prova da experiencln; quo 

nos convence, mll1 .•J prmctpn n1cn o qnan o emos 
á ''ist.a os abt\sos do dia, que nesse vni-ven1 do 
transfercncins, twssu continuad11 trnnsmb;são do 
ncçõcs, não·. so faz obra. vuntnjosu no. commct·do o á ind.ustrin. Pnrn nquclles que qmzere.tü em· 
prc!7ar seus cnpitaos em· ncções transmissivúis, 
ba "'o grt~ndo meio, o meio por cxcellcncia, a.s 
companlnns nnonymcs i pnra nquclles quo provl· 
sorio.mcnte têm t\ sua disposição n\guUs iundos, 
e nii.o os quizerom ter inertes, dot~nlentos na ga· 
veta, l1a n . caixa economica, ha os bancos do 
dcpositos, hn tnntos ó\ttros meios. Onde está pois 
a necessidade ahs<Jhtta deste meio bnsttwdo e de· 
turpado que so nos propõe? · · · 

O. nobre deputado digno nutor d~ projocto fallou 
com grande pompn dos cs tnbolecnucntos do cre~ 
dito quo são chnmndos a. se rvir cum tllllttL vnn
tl\gom ns nocesgidnde.sdn indttsttit\ o do tt.Hnm.or~ io, 
fazendo valer o cnpttnl quo dcr rnmutlo em mmtns 
nt!íos, ine l'tc, impt·oficuo, toritíl.·SO por .elles ti in· . ' . ' . . ~ .. - . 
tnndo pot•em quo, sondO muito. wí'dndo o qu~ 1\ 
t\rimcirn fnco diz o nobro dopnLitllo, convl-m tam
'bem nt'to csquccet dns déYid:ts c~~utoh\,s ,,ni edinnto 
as ,Clm~e~ ~o ,podem . o se <le,·mn eontg~r gt·.wos, . 
pl'éJndlCmhsstmos abusos, pnra quo se u no o,;hm·t·o 
n osto t.l'iste l.'esultndo qtte, quercmlo-so chnmnt· 
esses ~~pitnes dormentes pnra sorom nptovéitnd~s, 
nilo SOJILO olles despertados on para sorcm dts· 
p orsndcs, . ou fugil'em espnvoridós. . 

Sonhot·os, qtter eu nttcndn p(\t'n PS cu·cnm~tan· 
ctns ospoci.nes d!~- qund~·u. ~etu~l1 quer c~nstde~o 
no fundo . ot·gmuco dns mstttuiQoes bnncRtms, nao . 
dl)scubro rnú\o neltlmmn que 1ne dcmovn da con• 

' •,. 

· vicçiio em que. estou de quo não co&rvém mudiír 
O que SÓ nchn cstat,uído llQ codigo COnHnercial érií 
relação ó.s commanditas bancarias ; estou que graves 
riSCOS ê prejUÍZOS SO . s~guiráõ da . derogaçii.o d11s 
l'Cgru.s salutares ahi estabelecidas. ·. 

que hou;.·cr .nm plano feito do 
acçõcs?.... · 

0 Ss. IhnÃo DE 'MAU.\ :-Mas ftca sempre COlíl 
a rc.;ponsabilidallo . 

O Su. SAv:\o LonATo:-Mas se ellc tom <>plano 
feito de se descartar dns acçÕcil lógo na primeiro: 
cpocn. da organisnção da socicdndc? E' o jogo 
da pnlbinh~ que se 1)nssn Cllt •1mmto . c:tisto o · 
fognchó. · · . · 

Sr . prcsiderito, comprelwndo, dou atá certo ponto 
m 'nhri. n rova à o em thcso t\s idéns da uellos 

que, ,enxergando na i~sti uiçã.o da ~oci~_ R.-do com
m crcl1l.\ em comm,md1ta segut'aS garnntu.\S: en
tendem quQ clla devo ter n frnnquézà .do JlO~er. 
constitnir o sou fundo em 11c .õcs trnnsfenvets; 
se se prcpuzessc uma a . . . oü t•mn, ou rn serm 
n quostiio, cu teria de encntnl-á débni~o do outra 
foto; por .motivos a quo. lig<? mnita importancia, 
(o q\to so rtJsumúm que nn ee.ocn ttctunl convóm 
usnr de todas as ·cautelas c nno ncoroçoa.t abusos 
escnndaloso;;) não dni'in por certo o rnon voto · 
l)O.r:\ mna inno•.-óçi'i.o smnelll.antc, mns n . combn
t.odo. por outms razões quo ngora er-cuso cxpcnder, 
l'ejoitando esta proposta, quo . niio ó admissivel 
nesta qundra, ne.m irtesrno ·em Q,UalqUOl' outra, 
poi8 .que verdndcirri.mento pata nmguem . ô sntis
factot·In, c 11iio pnssn, como Tmncnnumte o declarem 
o nobre dcputttdo, do tnlU\ forçada trnnsncçtio quo 
pretcndou(lO cotnbirtar nndt\ combim\... . . . 

O Su •. B.\HXo DB MAu,\ :.,....Consogtté som pro nl· · 
guma cousa. 

o Sn. SAYÃO . L o n.\TO :-E' nn vot·clndú jlOl' modo 
1nuito significntivo rovchtt• umn v oi"dallo i!npo- . 
nente, qno se c;;bnt·rou a um embnt'aço lltSU· 

ns!:litn umn cottsnqno pnro. nndu. prestn, pcrmittn-me 
o nobt'é tleputQdo quo o.ssitn nto. cx~rima. En-

. tondo, St·. p1·csidento, quo qunndo nuo so pódo 
obte\' t'ésultndús sfi.tisfaetO\·ios ou n'mn ou n'ontro 
s otltido, niio so omprolwndnn,!. liCiil 8? .àdmittem 
l'cformus, porque umn uo\·n.cao por YUl do r egra. 
ni'ío 6 ncoitnvol Mnno quniluo mnito sntis fuctol'ia .... 

O Sn. H,.1.uÃo m : 1\Lw.t :-So nUo ó · tadic~l • . 
O Sn. SA\'ÃO LODATO :--,:Nilo digo rndicnl, por

dôc-tno: so · so tt·ntnr do tun inconveniente tt\l quo 
ntreoto ató os nlicer cos do odificio sociul ·ou do 
qunltl üot insUtniçi\o, a r ufO\'t\\t\ dovo ser l't\dic!\1, 
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uma llléut mc:.ltdn . nno .o remcctto que su·\a com 
proveitú, ilcm (J,ue _ cô~p~-~so o inconvcnio~t~ 
que !!Clllpt•c se da .em toãn · e qnulqucr nlt::mt<;t~o. 
f:>e a c(lu~n uiio e . nbso\\Unmoilt~1 .sntí::iftll' tot·m, 
tt!m · no. entanto a seu favor o. ncdtaç.ih> whlica, · 
em a .pc..:;tlC quo sempre ot Hu tl i·cspt)l ave . 

N1io ao itmovo. r:mfi() : qunntlo se tem ce~-tczo. de · 
se fazer um mclhórá'mcnto cflicnz c !ii'gtu·r, ; al
tónir tliiHt in!':tituíc;ãó.<pai.'n pt'ojudicul~:l ó lll'l pl'O· 

... c c · l . :; c·cr .1 _o... . .. . . 

. O fn. I-(\nXo DE MAu;~ :-E:>qnce<J-se qnP. n. prn
tica ent; c nó:{ ot'it n di vis fi•) do cnpital om o.t:~õe::;. 

O St:. ·l.\. Y~~o . Loii;\.Tl' : .- Om; diz~!lic o nohrc 
dCpll~Udll .lilh~ - U.J)l'af.iCl~ entre HÓS era n. di\·i;;iio d0 
fú!tdo capital · a cociCdutlo em commnmhta . em 
acçõcs. Me~·· fUnhot·· ·~. 11 prntica entre IIÓ.~ n:io púdc 
sei' t\~sim dc.fini<ln; até certo lJtmto nem ::o fr.Uo.v;L 
em. suciútlmlt.;s tJ IH commandittL_ .. .• 

O .En. 0-I.RÃO m: ~Lw.\': _;...Apoiado . En~lju:tnto 
não so crigm'io em bn•lcnrins ; 11\tls· haviiío algumas 
COilllllCl'\!l:H·z Cln lllllJOl' an CS • . 

O Sn. S.wxo J.Jon.\l'o:.....; Sim, nlgtm1n:.; cxi::Wió, 
porétn ínPccion:ttHlu na mot!cstn. c~ph:rn cnt que 

o ' à • ") f ' t , • • : . ..... ·, ~ ' I • - t "\ ' 

lhantcs ..•.. 

O !:;n. JhnXo ·m~ ~L\ut:.....; Htwin. umn comn\crciul 
líll ri\l'i:.~ tnm i">flO:OO:.>,~ do ftmtlo, dlviditlo em llCf.'Õcs 

' 
.- O Stt. f.; A Y:\t• Lt'':.I .\TO i- E como fvi n ptntién en-
tre nós? Erigin-sc ~ma s~cicllctlc em CIIIIHill\lltlitil. 

. em alt~1 escnla.. . b pcrnnH:t·ll\lHl nob1·c ü1~putmlll 
quo com fmlltJllPZ:l mo cnaucic, tloYi' nn1n · \'éZ nor 
todas d::clnrnr alto c bom som que ni1t' é mca !;ro
posito, ni'io t;ódO cstn:1· em Jtlinhl\ inlcnt,~i'i•i irl'otrar 
o menor lkznr n.o nobl'i) dcjJt\tndo; n!;:;peiL~~-o, 
acntn•n e vcllcro-o como uni. cido.driu pr:' ::>to.11to <lao 
tcn'l titulü::; t'~ q;tinm o ccn::;itlcmçuo pnulkn. (npota
dcs) ; uub pcr111ittn-mo que c-Jm fnUH}tt::zu mo 
•nuuck ·a . " .. , · <:. l ''' · · • "' 
a minlm consci0ncl:l, o que nlh\s nolndamcnte tem 
é:ircnlniio pel!, ynh:. Qnmülu s_e instHnio cs;;.L soCic~ 
dad<: bnnl'llí' lll cn.1 t:ummlllldit:\ em · gt·:mclo cscnlo. 
foi (~lll nnm é t'l n ·mui no · · 1 • · 
o Jt)go uu. prn~n do nc~~ões; n. · tr:~nsmiss:'io d.} 
ncçi.'k s qu•' f':C ft\z llOt' occnsi:io <ln crcaçiio do banco 
do Dmzil clwg•.IU iL uni ponto ttll quo rc~lmcntt~ su 
toru&u lllll:t c::>!>•.~culn~:1o hord\'cl1 nH:uncnt~ rlotri· 
mcnksn. ú ft•l'lttu:l . dt~ muitas íntniltn!:t (npoimlos), 

· nltnmentu ptdtttliCial tttó para do:-:ncrc.litai' op.;m-
çõo$ quo dt•yiiLo i~ernpt•e se conscrnu· pura:. . . . .· 

O Sn. BA\t:\o bt:: 1\L\u.l.: -1\lns os gnl:nntos dccln-
r{Lriio · n suo. qtto;n t! ll.lli~:tl . intran$fct'i\'cl. . 

o Sn. s,\y:\o LoliA'l'O: -'Pordôe-mc.o uobr~ depu-
tado, ní\o tome o rccnuo l\n porta da escmln, f:tt:o 
justi~,~a i"1 sttn péssoa c t'ts sua.; int<:nçt'•1:s. Por t1SSO 
tc1npo viLH;o es se ühÜBO tltt . íransmillsiío de :;c~~ucf. 
do l.inuco dn Brnzil, G c11Li'ío, '81·. prcshlcntc, muitas 
<inl-1·::s sut!icumlcil quo jú htt viilu 110 !Jíliz, flUH 1lOI'~ 
miii.o o somno <lu lelhnr~in, so litl<' d:l. morto, fot•i'io, 
por a~~;im dizer, galv:uii~:ttln~, salt:'triio tb.rcpcnto · 
riS l'üS'}lCGli\':l-> UCt;ócs, de uvpr~;dádns <jl!C I'Sttt \'tlO, 
num fallulollo preço, rue . úrn. ntuitns ntü crit do 
ga 1 lll il llC\'0 . l!XCO~SlVtl; l\ l\HIXHO O J''go JU t\Ol'· 
rendo ins<.' ll!4:lttt. com o.s lH'tmeiras <lrJera<:ues da 
.venda dns ut\t:õc:;· tlo l•nnco üo Bmzil 'roi ~ttbindo 
cotn t'S~:tt~ ont.rn~ ner~lim~ , ent.mndo po1· accessol'io 
<tU:l.lldO Ullll fazitiO UWS!Ilú !HU'tld:l COtnpleL:t nCStO 
jOg(:, . I 

Poslcrkmucn to a i.; to, mns nintln. con tinu!lndo 
css'.! Ps-btt ~ ó d\J cotts:ts, foi cons tinid:\ a o 'cin(lnrtc 
em · ec•n,mmHlitn. 0111 gl'l\lldo o~cnla ~ Mnuú, l\fne· 
Gro~or-, o sogut·mill'nto ns po;.:.,;un;j <lHO ~o pllzol'i'io 
ti tl~Btll ll c:Hto él'lnbolccimonto c t·:io muito ei lmpó~ 
ton(.l)i; O íluh )'itit\tlns [l:ll'a l'Ct~U liiH!CIHIO.\'ClH·O ll 

· ncdtt\t,~líu do lúthl~ ns pessot'1s tlttu th·ussout fttntlo~ 

·. ····~- .. -. 
uísponiveis c :pt·ocurnsscm em.prego lucrnÚvo:: ~f_!l~~ · · · · 
11 Vcl'du1lo b:\tt:;c tnmbúfl\ ttue se dcclat'::l •JttO nao 
p:Hlill ser cstl'tüthu nússn ÔJ•ric(l .o plano c calculo 
i.lc inult!;S. <1uc Johrigavii'' ~nnl1os c"tmoi'dinnrios . 
em o pi'Cr~o c.l(Cctlcnto dns ncçnclS. 

J I •- 2J . L 

quo a·; ncções t'-:•l;scm tio 1:000.~, o ~.im tlc ~Uil.)OO{). 

O · S:t ll.\n:\o ns l\hu.\: -Asseguro rio nobre d~
putn·lo que n .io h\.ltn",l nnü~ .só trnnsfcrencia, . 

O Sn. S.\Y:to l10llno: -E~ vcrdnâo; não hn,·cri3. 
realizat.ln nma só tram;fl1r•mcia ; más V. Ex. não 
ign.,ra l)tto se f,t\lóu em ngio qtH! jn tinhii•> cssil.s . 
1\cçõcs, con t.·utrlo-sc com,, ~orto grn.n•lo lucro que 
lngo sé colhi.ll'in f11ütnd(l .<>o t\btissom ns transra..: 

. r~ndn-; : tnl nra :1._ cilnyicçfio bcrnl. 
m!> . àctU:i, pOl'Lillltll, nt:~\\S Si.lllhores, n explicação 

verdtul1Jim tiUJ vn <1ou, süm I)Spirito npah::mauo quo 
. .- .\. ,') . .. .. .. . l . ~ii:J ' 
· sinc,:m o Pl't>fumln.; ci:> ttqll..i n .!Tl'>l~:'li~h~tl:) qull tiro 

tlo fa::l.o not:wd nlhgndo, . n Instttmçno da com
pn.ühiu comn'lnntlitn.ria- ~(nm\. Mnc-Gt•c;:tor. · 

e · ·nm~utl) roi um!\ instlhttÇtlo iitinn. c unp w-. 
·. tnnte pnm ·o r.lJmtit<;i'ci_o ó industrin do ~tth:_, so:;rt\~ 

tnmultté os sons ptliiClpncs gost•Jrl!s sno homens 
· muito illih,dtH o tligrws do pt•.usidirclll a um:\ tal 
iu~Li!.tti\i.io ; li ias tltlu .tn pr!\tica ufio putlcsso h a ver 
o p\tm\l da · tr<llL~missih, d,ns ncçõJ~, quo ni\.n hqu- . 
\''Jsse o· cnlcnhl 111tcresscn·o de · cxtrn(lrdu1Ul'lO:!t 
gnn!1os pot· nn~·õus tt'm\~Jfcl'idns, ó ti 'luo ou l'lito 
potJ:-;o l\llmittil·. 

Orn, ~;o n•~ssfl cmpt•cz;l tilo s órin, ti'io garaalidn. 
pelos nomes honrados qnc a syntholisuo, pm· cs~e:l 
rctptisit·l~ Hn su!ditstituiçi\o, como o que foi roda~ 
m:ulo pelo nobl'e llt:>pulado tlo qttc Clldttacçiio fJ SStl 
th1 Vl\lm• sabido dJ l :oUOS, OOUV!~ todavia O plni\O l}llO 
serin l'tJnlismlo do gnnhos .nn cspccul:lçi\o <ht ''t:ndo.. o 
cotltpra tlns neçi>e~, o qnc niio ~tn·t\ em t:mtn~ Olttm~ 
s odt•tlntlcs em ec.mmnndi tn qlto ~c po1::sfio lo\·:111 tnr? 

· ::-:.on hot'e!':, n pr:~ticà ricttin1 t'still>cm tlc.l':cnhnutl. pelos 
fncLil . .; vcrt(!ntes ' que se cstih1 dnndo 11n pt·nçn. Eis
nhi c~tt1o _dtit~S .SI)ciodntl~'s ru_H•nymns qtt;\ .lli:;putii.o 

o .Sn. lhn:to D.<: ?IIAu-i: ;__ Sfio socio.lauo:> nflo
ri~·mas, n•Jtl) istú. 

.·O Sn. MrNtil't'no nos ·l\IWocros E;,;•ruA~ogrnos:
Com t\l' ncçõos dodtlt~ socimhúlés ó que so Í()m l'oíto 
t;l'illllle jl)go . . _ · . · · · ·. · · · 

... q . Stt. ~.\ \'Ão r..oiiA't'O : - Mns lo~o que _ l\· ll~ úin~!'l 
fmataltttlo nsse mdo tltt tl'llilsfOt'eiiClfL dnt. nct~u·.'S for 
oqtul'gttdl) ... ( digo 1\1nis fttci\illntlc, c 11i'ín titu'O<:n. 

· qtt J hn ll'illÍ ottnh·ucn nn minh~t propu.~•içflt1, pnl'tJtlo 
es~o ,l'orloio llo ~tmdo pt'llOt\clmlt~, etc.·, tle •tuo f<lpa 
o pt'OJo~to, tttllo tssosoYe nee, o vouco-~c nmlt') lH'l\1• 
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. }:.::;.·~~~r~~:-: .. . 
'./ • ' ' I 

;~:-i;!~it~ .... ~;.:~-:: . . . . . ·.. . . . . . . . . . . : fk~.:'' -~> 
2:'..\i~~p~l!}ientc qunndo se t~m ~t·~disposto o_ngeitado sentir. que o nobre dopütado .·pelo Rio G11~de': • 

·· · ~;,,plnno seguro: de. ganho, a appt•ovaçao 1!o go- do Sul, qtl_e énu~oridade p. r.aticà notavel em qhi$~ . ·: .. 
yerno, quo se constdcra como um grande cnstello qne . tões clei!ta ordem, entende ,(}Jie. não deve dar'?dm ·, 
ha de dofc~dcr .ab~.rra das especulaçpes piJrigosns, · te~te!Jl~ilbo . publico. ~.E!~~P.PJOVàçno a urna t.nl in·' 
a. npprovnçao do gó:v~rno, meus senhores, poln; me!: strtmça0 • . ~ " ·:.- . . .· · 
d!_da roposta niio ha de paS3âr de uma formalidade:,.· . 

, o . rn mero nppara o. crnpre quo umn so~ .. -
cicdado em commnndita fôr orgnnisada no paiz,jt\ 
s" vc 9u} os ;:>()c,ios gerentes sorrio homons de tal ou 
qual 1mportnrtc1~ ; comparecendo üstes homem; pc-

. . . • vn1,mo, acre-
ditai, senhores, essa. approvaçiio sor-lhcs-hn daJa. 
E lambem, ~e ni'io tivcrém tal approvnção, scr(l. · 
porque latet ang1,is in herba, será. po1·q ue tJntão ha • 

.. 'Vet·á má vontacte da parte do govcmo conlra tal ou 
tal individuo. . . 

O ~n. MtNl~Tuo·nos NEooctos EsTn.\NGEmos:-
Boa theoria de governo. · 

• O Sn. . . SAY_Ão LonA.T~ :_-N~ ó pela thcori.n. que 
cu 11vanço csb propos1cao, ê Sim peln prattcn do 
dia. Pela. thcoria nã.o chego.,·ia lá, não atlmlttindo 

I . 

sobte ta.cs concessões. O que ó certo ó qUL' se dão 
na pratica tantas autorisncõcs conceilidus llor um 
moa~ que realmente não sei q~~aliticar. . · 

ano-

·O Sn. Sü:to LonA To : - E pois, observo ou, se o 
governo llO seu terreno pro_prio barutoi.a por asto 
modo.semelha.nt,es n.utorisncoos, .. o q~e niio setA a. 
respo1to das svclüdades em comumudtta? . 

·O Sn. DAnio tm 1\fAul:- O quo ó incoillt)stavol 
· e (!UO . Ulll.lL . fort.e companhia. <lo seguros Ol'l\ uma . 

necessidade dn praça do Rio J.e Jnucü·o; .. 
O Sn. SA.\'Ão LOnA To:- Mas V. Er. dt'l a slia ap-

pro\·u~iio a cssn. que so nchu instituidn? . 

O ·Sn. M:x~ISTno Dos N!!:OOClOS EsTnA~m:nnos :
Foi examinada por p3ssons muit;) compct•)ntos. 

o Sn . . SA\'ÃO LonA'l'O : -Eu creio que o uobrodo
putadó ·pelo Rio Grande . do Sul niio saueciona-
1'ià eom o seu vot·) \tma tal associação •.• 

necesshin,do .dl\ praçá a lnstitui~no dú u:na fot·to 
eompnnlua do sc,gtm)s. . 

O Sn. SAYÃO LonA TO:- Cr(Jio isto,netn eu ústou 
. agora para sustento.t aqui thoscs thooricas : cort.n
mento ufio cstt\ ·no meu proposito refutar a orci1.· 
çiio do cstnbelccimontos do credito do scmelhnnt-~ 
or~cim. . · 

o sn. MINlS'l'I~o Dos NEaoc tos EsTnL~o..:tuos:....:... 
Tambolu não dt'l a razão da sua critica tlO governo. 

O Sn. S.lYÃo LonA'rO : ..._ Ootltento-mo em ftl.Zcr 
TOliO ~. 

Cjtll questão ás 1]-ltitnn~, e ~onsh'nugcto nobro tlc
putado :1 algunta declaraçno talvez menos convc
!lie!lt~; póde ser quo toilha ido nlr.im do quo dtlvin, 
lllSl • . 

. ·Mas dizia eu, qtiknd'3 VP-ri1os quo o governo por 
tal .inollo b.nrateín nutorisaç.ões parn a instituiç~o . 
do companlnas · anonylllli.S; c quo se dt\ por seguro 

ue o overrlo lt:\ de corn Vüntade s · · 
ac~-Rú oncrgicn, resi~tir t\s prcteucõcs de socicrladcs 
êm comn111uuita em que t\pparccern nomes proprios, 
em que ha brio e pi.mdonor individunl a rcsvoitnr, 
em que havurã. deznr irrogl\do a cssc4 in(lividuos 
se comparecendo ~oran~e o grrv+Jrt1o com uma se~ 
mclJ~antc reclnthnçno nno puâcssPm obter u re
q_uerHill R(lpro\'nção I 

E den~ms; nem o governo, por v la de rcgm, .podia 
nt~gnr setnelhante approvaçüo. Se vós, ostu.tuindo .. 
a âisposiciio sujeita ti. discussão, entendeis quo ó 
uma convcnioncitt, guc ó mntL fra.Ü(llll'Zn o lnrgueztl. 
( lle se uo.\·o conceder ao comtnorcio c ti. industl'in 

• t l 's~ 1 . O S ~ ClCl a CS ClU-COlllllll\\1 \ t\ 
a omittirem acções trnnsferiveis, como em llm 
caso dndo ncga_r-so n mcsm~ fí·nuque~a o lnrguczn, 
quo proclninnts . çomo mmto vanhlJOSa. l'lllnti.vn· 

. , l . -Cill 
pre~llchid~ todas ns .condições, e <1ne tcmporsi a . 
presttmpçt\0 favort.vel do re.gularlnonto Sl)mpro 
p!·ocedor? I . .· . . . . · 

E pois com rnzão, Sr. pr\!sidente1 eu insisto que 
~O a IIIOUÍdO. pr<'ll_)O~ti\ C lll\i l~l\!il\ lH'OftCUO I) \ ' E\1\tl\-, 
joso. ó umn neco.;;slll~de qtH).llltm·oss:\ il.o comm<'r
cio c industrio, ont.iio sôd9 cohcrentcs, orguüisai 
ns sod,~d(idcs éomntnnditt'\s tendo por· si niüsmo 
e~se~ direitos,. o~sa::; ft•tmquozns, pnrn <IUe melhor 
fnnt:cioncm ütn vn.ntn•;Ntn proprin c do publico · 
vist-J quo l'l}conhecois o" pl'ittcipil);' nc~oitai~o é nppli: 
eni-o ; e n.iiLI vos lit11itcis n fa:wr tmla cxccpt;ão que 
~ómouto · lntpLH'tn dota,r ao governo cóm u pod~t· de 
oüu· o do.;atar I HnVOl'll\ o plnllO Üllrtbont dll VIStas 
polit.icns no projecto, prctonder~so~ltn filZCr Ull\0. .. 
tlietntltu·o. d.J g•IYerno nt.e uns coltsns t>oculinros do ·• 
connnN·cio ll intlttstl·;n? Eu nfio o <.:t•cio; · 

Emtii'n, St•. ptllsidente, cu üovo tet·minnr o rnt'U 
discurso, mM não queto sentar-mo som dizot 

-~ · '~ ; •• ·1ro • ·._r· · • • ·· • 

ll!scttr3o âo nobro deputado por S. Pnul() em roln· 
çao no banco do Drazil ; dêl'o d izcr nlgtHllas palt\
vras, porque a opinii\o do nob1•e deput~\dO 1\0Stl\ 
cnstl, os sons conhecimentos profissionaes, c o sot\ 
tcstomuuho, ó muito nutortsauo, o pois ctnnpro 
quo umn propos ic,:.:to que proforio, o. qnc . tal voz. · 
tonhn t\111 corto c;onticlo1 não tonhn uma intet•prett~-
çfio muH '> dllfúronto. · . . . · 

O nobi·o dÜpatndo disso, filllnndo do banco do 
Br.nsi~, gnt.\ ontendinqno nas ~pocns de ct•ise e que 
pl'lllCI pnlmento oi:l · os tabelecli'nontos do . credit-o 

. como ello devi ão Íl'unquc:u.• os s uus fmulos em 
. 3':! 
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';à.juda ao comtnorcio c :í. indttstria; qLto mni!:l pro
cisão em monicutos dó cdse, o que J>ort.auto não 

- podi:t udmittir em tóJ. a n sua pletiittl'lu o principio 
aú que o bttnco do Br~il muitorügulat•mento con
servo nlta u taxa dos seus'dosconto.~, porque uma 

__ crise s~ tinha dado ; que qcntnis, era mli_ito · ara'~ 
~ . "' ... 

fazct· o que .t•Jm feito, .o molhor acudL,;sc ti.s neces
sidades d., commcrcio u du. industrin.. · 

Sr. prcsiJonto, ess~s ob ~et•vações ll? nobtc ~~~-
, 6, . l ~ • 

pardcer, ~1u reulmeri~':são mnn. dccisfioingmtn n. · 
l'cspllihl da ndministráéão do banlio,porquo parece 
qtte S. Ex.., tmtnndo. dosse pontll, sct·inmúnte se 
ocêttpou da quc::~tiio ém concreto, considcrou -as ci.r
cmn~tnncins do bn.nco, considct~ ns circurnst~n
cias du ncluri.li.d:~d~, o com tinnriza c scgu\'ancn 
emiUiv o seu J ntzo; portanto me pnr(lce inettlcnr 
o ilotwc tlopntailo ()uo . n. crise. d~da foi pro,·ocadn · 
. pelo banco, purqm•, dtz ~\lo, ü mtster. quo o banco 
ll:"lo se poliltt\ 111~ neccssHlallc dü fazer o. qttf.l tem 
fdto. Om, .n. n:lo ser nmn b:mnlhlndc, '}UO não 
h1Ji:\ st•r thLt )Clo twbrJ dü uttdo o seu ro mro 
oi qttu o lmnro, pt·occdl'ndo mnis nssisndnmonto, 

o\·itariil a posiçfio critica em t]l\e está: e a sua 
obset' mt;iitl nintln foi qne nestal1 critii:ns circnm· 

- sttütcins é uc os csl!ü)o]ccitn~ntos do Cl't,dito de-
YCil\ ft'lliH]HCar seu!:: capt ne;;, e flJIH nr no cotn
ltl.út'cio c 1Í industl'ia. 

Se tal Í•)Í o i't!pnro <l•) noht•e depulntló; uiio 
obst:tnto t ~tln ~ snpel'ÍIWitlndu ilc snn instrn:cçfi:o 
nc~ tS 1na enn.s, r:n, aü somcn :.i. <'SClll a t'> ta 
\'ürd:tue, quo tem .um vl\lcir 11cimn. <l11 t.udo, on
Bt'l.tt~i coutestnr ao tllttstl·e dopulndo. Eiltendo quê 
não l'nui:\ · nn.s f~,,rçns do l.lahcú do_ Btaz!l em 
éi!·culnstimdns da . t)Uadrn.· nctual que o banco 

. dict:\s3ll n lt•i; .o lmnr.o tinha c · teve de accoitnl-n. ; 
1\ütil tfi•J pot~CO Íúi ~~~O quo pro':OCOII t\ el'iSO, tctn 
pelo conh'lll'IO n lmttgaULl dopots quo olln nppn.· 
rccctt 1 ú nisto prest:ulo Yl\lio:>o . .:; serviços. 
· Eu, cnteutlo, · ·~r. prcsidento, quo nc;:.sn conser~ 
Ynçã:o du in.xn do Jüro tnl l}Ut\l existe, jú. hu um. 

mnd.c bcn,•fido P:"rn o commorci? o p!lrn a. in-
~" t l .. • .. ' .... 

não -cxtstitH o o bnncü, outro o muito mais alto 
sodn o j1n·o: ê U;)Cessnl'io cnlctrlat belll ·tu cir~ 
cumstnn~~il\s) o npuro dellns o ns C?J~Sé~ltlencias . . 

O uobl'o · cleputn,lo pelo Rio ·Orando do Sul havia 
dito Lunlle1n, · ft\zcn~o _ pf!ln. sun. parto um relJal'l> 
gJ':l\'ó 11 e::;:>e rcspmto, rlU•} 110 tmnp<> om quo !une~ 
cionn,·:io os pcqttonos hnncos r.oullnercincs, o o pri
tnciro _ b~t.lM do. Bt•azil, vio-so. que o juro sa 
conservou abaixo nte il.f> %, o couto o quo au do pois 
dn t~rêaçiio desto estnbelccimont•l em gt·andu escala, 
tão \'antajo:ninlento dotthlo,- o juro~ olo,•ott-se por 
um modo V\o consiJor;>.vol, subindo o juro do 5 
n 8%. · · · 

O St<. BARÃO tm MAuÃ: -~ Eu niio dis:;o isso: 
a difft.!rún~:t <ttte estnboloci niiú é tiio gt·audo. 

o Sn. s ... \'ÃO LOYATO: - PttrcCOil·lllO ouvir cln
l'!illll1lltO o nollto düputttdo por este n1odo exprimir
se; t.eud1) ns suas nrgui~,.~õe,; fPitns ao banco seus 
pontos do cot1tucto cotnM observaçõea do nobre 
llopntndo 11ot' S. Puttlo, a que ultlmntncmto eu 
i'eilp()nui, sonhot·es, niil"~ so pólio matel'inlmonto 
Mnsiduti\l' o facto l'l 1 1 t , · · 
tovu n. 5 %, o hoju so conservan. 8 % logo Ul.'l ustn
b olcchllei1to do ci.'odito da cnpucidado do banco não 
tom sabido rognlnt· n circulnçfio1 niio é raciocitlll.r 
com ju:;hlza e acerto. _ Nào s e põJo esLu.belccer osso 
calculo do proporção, poi•qunnto u indu. tlRS praças · 
Ol1do es:>ns cousns cor. i'ctn, o deve cort'er mais regu~ 
lnrmente, Yisto . quo. u. melhor ~·egri\, ? mcllior 
modo uu coulmeretnr marca n. mcdtda da ctvilisaçi'io 
do um pO\'t> , c nós não uos podemos lisongear da 
occnpm•mo'!. L\ vang11arda do mundo civilisadó · . 
n ossas mesmas unções, primeirns om. civilisaçüo; 
npparocmu taos a.Hns o bnixns do jut o quo sõ.o · 

muitas vezes determinadl\s por causa-3 natit-raê~i- · 
que ni'io podem ser r:>movidns. Cumpre comparar 
fi:i:l êpocns o a~ . circmnstanci!i.s1 discretamente à.va.
lHL!' as causa~, paro. bom se · J!llgar j compàremos . 
po1s as épocas ont que func01onnrao · flSSes. dou3 

:·~ptJquen~s ostabolocimonto.s bnnctlrios, o· eni ·que () 
. . .• } 
mrcumstancta3 
élJOcas o juro 
stn.ncin.s doriio 

' s:Io mlli · ditrerentes, o so nessas 
esteve baixo é porque as circum
nntnralmente purn isso. O nobre 
' . . - . . 

a cessação ~o tr:'l.~co occasionou quo os capitaes 
que· nellc orao hnb1tun.lmentrJ empt•cgados, faltan
do-lhos cs3é emprego,. abundn~sem, o dahi a baixa 
dos jli.ros, e rlafti a clovaçiin ex.tra.ordinaria dos 
fnndos publicos. _ . . · · . · 

Por fallar na élevn~ão dos fundos publicos, não 
deix:u·ei dú commcmotnr uma citcumstnncin apre
cia.\'01. Os. fundos ,public,ls, qt1.c n~s:~a. época su::
bit·ào oxt:'aordinnrtnmentc, e subiri'io. n:1. rnziio 
dl.' 5 % pois qu,, as n.policcs· do gtwerno claignriio 
u ''<mdcr-so n l:Uhl$ é .a l:lOOS, tem-so assim conscr- · 
vncl.) n 1 t t r·~ o tão alto · • 
dis~t·ntmntc do preço oruinnrio dO tlinhoir(\ que 
so ,)btém na prnt;n; isso te1n sua- morulidndo 
mnito uotn\'cl, quo convém b.~ rn nprocinr; isto 
tn IStl'll.- ( uo o instincto ublico limito n ·ic: · 
elil zolnr os sctts mtl'nHsus, duvida seriamente 
dt~ssas empl'•)sas tomornrins quo se tõm lcvnn~ 
t!ttlt) (nrro rtpoialios), c que of!erccem. grandes 

anhos, u J rcnlmcmtu imo mnts a 1 arcntes do 
que rcaes, ou pe o metw.,; n.n·tsr.m b~nmos.· 

O Sa. llAnXo m; MAuk:-As du. estrada do fün·o 
tõm a garantia de 1'% e c.;tiio no par. 

O Sn. SAYÃO Lom'ro:-Pordôo, _ n sut~ objoeçiio 
não cont.-nrin. a obs ·rvaçiio quo faço. O ttuo signi
fica isto? ... 

O Sn. B.\nXo ti~· M.\UÁ :-SigniflM o . nugmento 
da i·iquc.za pilblicn1 q11o npresuntn sobrtlS quo so 
empregiio ncssJs htulos. · . . 

o . Sn .• s ... yÃ•-> L?DA,To:-Ouça tnmbont a · minha 
.a • t • ' . 

rocummondndn o futidada como ó n estrada de 
forro de D. Podl'o 2o não so põdo isolar tanto 
da ~archfi a_~1'nl do empt·esas quo lho fazçm 

que so h·ivt\ dns outrtlS. Na multid:'ío, lllOUs se-
. nhores, niio h o. bnstanio discripçiio e pcrspic.ncin para 
bem nvnlinr· e pesar as dift'ul'oncns ossi~nciaos que 
se dão ontro umas o ouh'ús ompl'CSILS ; ollns se 
misturão, \ullll.i participao do outras, As~im como 

· a ompresa da estrada · do 'ferro do D. Pod1·o 2., 
rt)cobo ntó certo ponto t\ infltú.lncia ml\liJ:(nn das 
outras otnprtlsas ._ contompo1·anoM, assim tn~bern 
dcllt\ l'ofloctt.l algttm beneficio . pfit·a ns outrns; 
algumus · so fortalecem, se Mrc.-titlio á sombra da 
estt'Rlin elo ferl'o. do D. Podt·~ 2°. Esta ó que 
o u pm·a vul'dndo. · . 

Mas, Sr. prosidol\te, continuando no quo dizia, 
tlovo . conchur :-o bimeo tal qtt~l se acht\ con
stituido, ~om os meios qlle tani n sou dispór, 
lliiO faz n. loi , nceita il lei. So o bancO, obede
cond•'> nos .dictnmés do nobre dnputn.do por S. Paulo, 
cntontlesso qUé dovii\ • fmnqttoat· sons cnpitacs, 

. pot·qttll ii.'ll. occusiiin de acudir á iudttstrin. o. no 
• · 1. o io u · · o -o ·· 
que ncontocel'in.? O banco veria hnmedia.tnmente 

. sons co(l'es esgotados ... 

O. Sn. B.o\.nÃo DE M Aú,t :-Não ha crise. 

O Su. SA.Yito LonA.To _:-. .. os recursos de quo 
dispõo seri iloimmediatamento oxhanridos, e quando 
chegr..aso a occns ião, pntll ello fatal, em q\10 os 
portu.doros do bilhet.os (e · nesta hypothoso segu
ranlúnte teria feito o ma.ximo de sua omissno), 
quando chegnsse o molnento fatal, dos poi'tndores 
dos ·. bilhotoe vir . [,\O troco, e oxhausto seu~ cofres 
se nno nchnsso o rieccsstwio para esso troco, e por 
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out!o. lad~. tend_? seus fundos derramados por 
mmtas maos, mw podendo nem dcvcntlo mesmo 
tratar do cobrai-os, ·porque até p~t·a. ser .cobc
rento não dev!n cstim '!_lar m.uit•.1 seus dúvedore:>, ·~ 
porque se o ftzesse nno farta n obra do cari-.'· 
dade de acudir no roximo o biL 
cii'cumstancins que rnva infnllivchnente. As:'lim". 
nem esse .banco tar qual. tomos c que sempre 
offerece um tal ou qunt . recm·so quo bem pro
.veitoso é c odera SOl' ao .commcrcio c industrin 
po Cl'H\ va er- ws nn. mo lCl\ éscnla em· quú lhes 
presta. · · ·· 

Conclúo portanto que n ndminh;tração do banco 
foi sensala. .c avisada, devo· ser acoroço;ldn no 
comportamento que teve: pela minhn. pnl'te, cru 
vez de reparos c criticas, não tenho senão lou~ 
vore::; n tdbutar-lho. (Apoiados.) · 

Tenho conclui~.to, 
Nilo 1m vendo mais quem peça a po.tavrn, e não 

se podendo ''ohu· por lliio )l!l.Vt)l' casa, o s.·. pre
sidente c.leclam a <hsc~ssão cnccrmdn, · mnndu p1·o· 
ceder i~ cllnmnda c levanta O. sessão. 

Sessão. em. ~::; d~ Juubo 

t•ImSIJ>E~CL\ 110 Sll. VISCO~DJ·: l)t; U,U:rllNDY 

A' hora do costume, feita n chnmnd:t, e nehnndo
sc pres(mt~g os Srs_. visconde do Bnepomly; P:utln. 
Cnndhlo, .\Vllkcns ·<lo l\lnttos, LiwiunMt<~, Scúrn, ·. 
nnposo du Cumarn, Corrén dn; Ncvcs,"Ch1·i~pim, 
Poreira .Jot'gt!, .i. J .. da Cunh~. ThMphilo,ytcury, 
Prut.cs, Paula Bapt1sta, bnrao de Mnroun, Pn
cht'co Jordiio, A.\igusto Ghn.vcs, bn.l'!io de ~Inu:\, Si-
queira Queiroz, Leitão tlt~ Ouuhn, Luiz Arnnjo, l\ta-
. .• • • • • • . 'I • 

xoira de ~ouzn, Silvn Gnimnriios, conego LenÍ, Ri- · 
beiro ün -Lurt, Pnuln Santos, Percirn. da Silvn, Ri
beiro do And.-ndn, Lisbon, J. J. d:t n.)c!in, hnrf'io de 

I , • ..... t 
0 

• .,"'I ):.. • I 

Janscn do Puco, Cnntlhlo Mendes, Brus,lU•l, Magn
lhito.s Castro, Arnujó Limn, Antlt't.i B1\stos, !IrJtLn, 

· Edun1·do Frm\çn, I .. tliz 'Soat·us, Dlttra Rocha1 ::)onza 
Lcfio, .Dins . do &\'valho, Montcil'o do Bat•t·os, An
tonio Cnmlhlo, Attg\tsto de Oliveira, Finsn, Snyfio 
Lobnto Juniot•, Pinto do Campos, Mnce·.lb, o Pn-
rnnhos, nbro-3-J n IIJssilo. · . . . 
· Compnrt!c~rno · depois do r.hortn n sc~si\o oá 
Sr~. 'l'H:\rn, D.n·bosi\ dn Gunh:'l; Hodrigues.tla Silvn, 
JncinLhu do 1\Ioitdonl,'t\, Mendes d:l O:>stn, Góos Si~ 
qucirn1 Bmudtio, Sillhnbú, B1·L'tns, Pnclwcn, Zn- . 
cltnrius, Snrni\'!l, F\)t' l'Jim ~lo Agttint·, Rogo I;tarrvs, 
Ptles Bnn'l'to, Nubuco, Ftgtwu·t~. d .:: i\IcUo, Sobrn.!, 
Angelo Rmnos, D. l<'rnncisco, Pamnagu.á, Josõ l\1:\
thins, Antonio Cnrlo~. Ptntla Fonseca, Cnnditlo 
Bot•gos, Gomes H.iboiro; t;uyii:o l..obntó, Pcdl'cirn, 
Litnt\, o OttitiHt Fignciredo. 

Lidn n neta. d:~ scssitoant.~codenle, ó nppt•ovatln. 
O Sn.l11 SECIU·~·1·.uuo chl. contn do seguinte 

Um officio do ministro· elo impcrio datndo do 2l do 
con0ntt>, l.loinmmlicnndo que Ho remcttümao n1i
nisterlo dn ftuwnth\ n. corti<liio do. Sútlton\,\1\ <)t\U de.>· 
pronunciou o. con•.inno dpst.n cnnuu·nl~t'!Ulctsco Gil 
Vnz .Lobo, nflm dú que, a v1stn delln, seJtt ollo pngo . 
do ordotwdo c grntifieaciio qtto deixou do l'ccebol' 
om virtude. do. pronuncia.':- Ficn inbirl\dn. ·. . 

Um toquerintetito de F .t·oderico Su.~osl.lt•onn, ema 
prot.estEtnto do Novn F'nbttrgo1 podmuo quo so lho. 
li.ugmonto n congt'lUl.; igttnlando·t\ t\ tios vignrios, 

n uma indemnisaçiio ~ela ditrcr()nça que de .monos 
rccebctt.n téngoril.- A commis:;:'ío de pensiJes e ors 
denndos. . · 

M1n'ldi'io Pl\rticil!ação do ihcommodo os Srs~ Ta~ 
ques, Gouvôa, e Costa Machado. . · 

ORDE"'l DO DIA · 

iS SOCIEDADES .E:\1 COM:\IA:-.Ul'r."-

Pt'?cell!m-lo-~c á votaçã9 $lQ: art.;. 2o do projecto 
r~luttvo us sociedades em ·commnnc.litn, cuj1\ di seus
suo ficou nnc ·rradll 11~ sc.ssffo n:utm•ior, ó nppro· 

. vn.da n emenda subst1ttltn-a dos Srs. Cnrnúiro 
·de C~mpos eP~rcirn tla Silva, ficando prcju.uicauo 
o _art~go do proJ eu to . . Passa esto p:~ra n ~ln ·di seus

. !:!no, 1.n~o no emtnnt 1 i'i. c0_mmbSfi.o rc.;I>ücth;a . paro. 
o re<llgu· confvnne .o V..!Ucato. · · 

1-'IXA.~ÃO DAS l•'OW,'.\S · l.H:: TBRIL\. 

• 

cc Dopai,; das t)nlanas-tica o governo nutori:;ndo 
-accrc .. ,;cenlc-se-destl~ já. · 

(c 1\0 lo ~· 1!111 \'•~7. tl!!-pela lei de 8 do Súlemhro 
.- ri - s ..-.,.em \'11' ruo a. e1 c c H o· 8cL•jm-

uro de Ur>:~rm·tJil•ct da Silt•a-SeJI'(t , ii . 

(>Sr •. Bt•andt\o:- ~:io. teuhJ o~p~~rnn~as 
do. t;on,;•l~llir oh~b~ . t.~•Hn ns ousel'V!\t;Õ.::; IJ~Úl v0u 
SI\Jt!l.tiw :\ npl'úChl.~:w. th taru:\ra, n 111 fraeçnQ quo 
su pl()tenc.lu fuzer n le1 ftmtlnmen tal ·do a.4nd•) com 
o u1·tigo iulditiYo . aprcst•ntntlo pela hoHrntla cóm
missii~.l dnmilrinha c guerm: petli. nnles n pnl:n~m 
pam lormul1~1· um prot.~sto. fJUü ~1cgu.e no conhe
mcíito do patz, contm c->s.L mfracçao iln nos:;n con-
stituição. · . . .. · 

D1 o l lle n:lo tenho .es P 1 · 
f\ gum do que \'nu oxpcnllOl', JHH·quo quütro nt111os 
fll7.o.llll que, l;üiFió llnUl bt·o Ull ~ta CIH>a, t~nho Co-n

. stunt~tncnto ol.l:wt·vndo que tut.h> quanto o govemo 
u~r faz nssn.i· ncllii. llü!ll so vê oi ' . • 
lS o mw prJsso ~~pct•at· .<tliO cs·m ~l·tigo ndditivo. 

quo roJplltu maui.teslauwnt~ oifoustvü da llossn lci
funtlmucutal, deixu tlc pt~s•ttr em \·irlutlc das 
minh:H ol.Hci'vaçõd o das tlo outros hulll'tttlos 
membro:; qttú iguultllt!Hte o lhlllluulên1o. . 
· Sei, St'. pl'e:;i'tlunb, qnc .o~ tempos si:o tlillic ,;is 
para ll.q n~ Ues i1uu, r .:spni tmhlo us d ictnnh)3 de snn 
const\ioncitl,, so opponm ~·~ \'•)ll.tado desrt•gntdt\ do 
goVel'llo:. SLH rtuo c . .;t•.•s sno tnm~n.s Yczes cnltuunit\-

. dos, o uLoot:cultn.lnetlto pt~l'iWguvlos: nt;lH otuliurn I 
.collocaLlll n :.~ tt·ilmua IlCln cdufianc:n c vonta•le tios 
m~lB C•>mpatl'lOtas, opposit'iunisLn ,lenl, eü acut ti~-
1''!_1 tl'nll•JI~tll•: t•Jd•t~ :IS ~uttSCtttiOIICI,HS d~!Sln, pos:
ÇHO, ,.;egttl\'\)1 . meu c:wuuho; c tl.•txrnet no pmz 
(jl\<l. nprecie sv emupt·o ou não com os mens dé
v~t·es: qwmto a. mnn1 procedo n:io ohstnnto ns 
d11lit.mlt.llllles q ltc lllt) rode:.io. · . . 

E um.·• \'OZ ·quo nsslm m.o QXplico devo nntes do 
expor H~ oonsidet'nçõos <IUC tenho n fazor contrr~ o 
nrtigo ntlrlith·o, d:u• ulm~ ex li c ac:fio no honrntlo 

· t e 1 l ' 11 em < o . m ns, q no nn u llllR-
sessi'iü so oet:up,m do ttnui. pt•opoS:i(,.\'io po1· mim emit~ 
tid.n, qunnllo pelE\ pt·imoim ''eZ foi (liscntido o 
pt•ojocto do !ix·lçtin de for.;as de toJ'l'n, . . · · .. 

.Eu disso entilo quo nfio considol'ttvn opposic.io
nistn (~c_ll?~l fé ni1ucllo (lt\C Mga>á1. pfio o ngtUJ. no~ 
qttú dti'lgmo iumo do cstndo ; o o nobl'O tloputa,lo 
entendeu quo cst~ nleu onnncindo não or:i ex11cto. 
q~to tllitl estavn moSI)IO do :tcr.onlo cbh1 os pdnci
pw::; que tonlw · const.nntomonto snstcnttldo nesta 
cnsa, CCilll o mrm ·compot·tnmt-mt•) dLU'alt,to os qnntro 
armos tlit p l'CSCl~ to logishüurn. _ Perm itt:t-mo p ~lrom · 
cll1<1 qno .lhe chga que me lmo t'otnprchcntlcu, o. 
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tkstn. tJ:ilJtmn R dissiplldOI'R i\;.l~uini.;lrnçno, .o Í;l· 
qtm li He:t \'('I poli! ira d,o nctu!_ll ~abinet•1, t!lda via 
il,·,·o t'.onfüs,;nr que nmdn nao JUlgo o pmz col-

. . . - . .. . . -
~nrllr; se porem ella . . esgt·açad~mento cheg:n·! 
at\nnço no Jlobre dcputauCI por Mma~ que. t.crm 
a coragcln do. nffl'Oiltnl-a, c do nrrostl'nt mesmo . 
os Jl\nií>rc~ }Wrig<J;; pn.rn dofondí!r as libcrdaues 
puhHcas c os direito~ dos meu:J concitlncit'il)s. Nesta 
tristo cmerg<'ncia negarei ao . governo tudo, pol'
que, ·alimentado com as idéas constitndmulo.s, 
d(•tust.u o dc~;~potismo é · tyruimia. . 

Dnda esta explicliçiio, pnssnrd ·a consider~r o 
nrtigo nddltivo qno presont •mente se discute. 

A nohro con\mhsi'io do tnllt'inhn e gttcrrn .pro-. . . . . ' . - . 
mnrl\ esse nrli~o nri~itivo quo nm n "inenos contóm . 
do que umn .iimplA. nutoi·isnç.ão dada no governo 

· para · revog11.r n~nitn~ d~s l~is quü fnz~m ptn:~o 
l 4 ' • 

no .gubinote o direito o logi~lnr, n rn.cnlrindo do 
lnüdat• n face da nossa l~Jiislnçil.o admini::~trátiva. 
c jnlliciarln nn pnrtomilitar; mas ou lhe pergun
tnroi ~ (}llCtn !lOS deu O direito do udcgni'll\0~ O po~ 
d~r que nos foi dado. do Cl'lllcnrrcnnos pnrn. a 
Cl'onfucçilo dus leis'! A const.it.ui..:iio? Niio. So pois 
olla no!l n:i<> conroro o3tn faculdade, como n podo
l'l'mos lcgititrtnmonto exercer? 

Me pn.roce, . sonl10res, quo a questão cstnbolocitll\ 
nest.) tcrroll?, ~lém do srn• .muito di~cilrpu.rn li. 
noure conumssuo, dovo oxc1tnr a mn1s Vl\'a nt
ti!ncfio un pm-te dnquollos quo prezurom. n.; in
StítuiçÕé3 livt't'S do . sou pniz; pMquo ó corto t}\\o 
dostló ó monu'into em quo os eleitos do povo, os 
ropt·esctltnntes hnmcdintos dos interesses e ópiniiío 

. nncional, delegarem . iL faculdat.lo · I}O~)stitucional 
quo lhc.s Joi dadn pelo p~iz Je coúcorl'~rom pu m 
n .confccçao das leis, n hherdtuló p\lbhcll. ficará. 

· nnicnçmh, o sy~tema quo uos rege útlsvirttiado, o . ~ - . - \.... . . . 
h ) lU signitica~lio alguma. 

. · · ·~ 

· .· Sompl'o entendi, sem h!)J:'os, quo a bellezn 'To bon~ 
· dn.do ilo governo constiluciounl, dosso governo 
tão caro, .o que exigo dos diversos membros da 
sociedade tantos sacrificios, consisWio principal· 
mente na repa~tiçã_p do impossto . com igualdade, 
e severa ··ftscnhsnçao sobra . o . seu tlso, .na llllblici• 
dade dos debates, liberdade de imprensa o âivisão 
dos podet·es com attrihuições tloftt'l.iaas ; mas dosdo 
quo um . destes podetes, o le~islativo po1· . exom• 
plo, dolegn no outro o exormcio das !ncttldttdes 
que lhe portencom, o systenta truustotna•so . o 

. ', . . 

dosn.pparece, a liberdade puriga., c a 1mção fica 
e~ posta. ll incnlculnveis soffdrnentos .. A doutrina 
da · nobre commissno contém em si estes tristes 
resultados. · 

. , , Domais, uieu~ scnhor~s •. ententlo ain~a que um11 

·. maioi· gmvidnde n.o paiz. O governo, quo vê que 
O . COI'po legislativo âemittó do Sl uma attribui-

. çiio quo n~o · ôde delegar, o . paiz quo obae.t:va 
. . t 

moitlc dcscrêln elo sy~;~tema o dns im;Mtuições, ~ isto 
pó do uur lugllr ü. ülguma. tontnção.. . · . · 

.P<mso, poi'lanto, qttc o artigo additivo deve ser · 
rílpellido porquê imporln umn viqlencia evidente. 
de nossp rnanrlnto, uma · oll'tms:\ uotorin ú con
stituíçiio do estado, um perjttrio, c mesmo um 
pcrig(í, \'i:>to cofiio se rt.lvesto o govm·no de uin 
(~tlplo po<lúl' pari\ ínzer COIH}Ui::his nos dominio::; da 
libct·undc ... 

o Sn. PJ.ml!:tn.\ l).\ Sn.VA uá um npnrtc. 

. . 
antros. fizeriio, ''é certamente pol'quo niio ha nmi\ 
rnziio, porque ni'io existe uma argmncutaçiio .. bi:m:. 
fnl'ldntln com qüo se. possa ju~tificar art~illo quó 

' . . 
antüeedPlttes a.-:sim se procedeu; ma:; Íiunbom é 
certo quü pntticou-so um nbuso, e o abuso pra-
tic:tdo n:lo justificn a eontinunçiio. . 

O nobre r·~lator . d n commissiio telli por mais do . 
uma vez dcdnrado nesta casa quo nós tOino,; .feito 
progressos t1n seicncia constit.uc~ohal', quo estamos 
hoj.J muito mais ndlantndos do q\lo nossos pais; 
ora, se assim ó, se. conhecemos Ii'lolhot• do que elles 

. a fót"tll:l do governo que nos· rogo, por isso mes
mo ton10s O dever do ll no abUSI\l'lliOS dos bons 
principins o do emprc arn1o.s todos o.~ meios no . . 
nos dins do pcl'turbaçiio, do desordem da socto
dadc o.dl1 anarchia n.->s . .tctn .por mai~ de Uu1o. .v.c·z: 
salvado . . 

~ ' ' • t ' • t. , 

é os rcm:!ios <1nu nutro ninda, ac~ü\o a sua confir
·_maçiio na histol'ia de diversos povos. So t·ccorrornios 
a ella vei·emos quo muitos dellcs, quo al.iú.s possuii\o 
governos tompC'mdos é mixtos, viuriio u pordcl-os 
pcll\ iudolencin dos seus legiüm•.>S roprosoiltrmtos; 
~s~im ucontcccn. á · mór pmtc da~ sociodndo:l po
ltbcas cut•opôns, o dnhl rosultou ta·iuü1pho do go
vorno absoluto. . .. 

O pÚlnmonto irnncC~z, por cxotnplo, no principio 
do Slln il)slitniçi'ío crn U:!ll corpi) ltlglslati\•o: n.s an
tigas Ctn·tC's_ de Po1·~ugal poi~ mais tio umn voz oxer· 
cet'lio funcçocs lcgtslntivns ; M nssemblóas do no
to. v ois . dos tros estados, etc., lcgi!da\ri\onós tempos 
primitivos em outrm:; nações; pot·óm .a negligencia 

· ile un~, o a cl'iminosa condescend,mcin <lo mltros • 
. fizoriio con\ que o olomotlto domocratico !osse 

absorvido pelo execntivL\ o assim potocesse a 
·liberdnde civil: dahi rcsttltott quo o parlamento 
!t·anct..!z pas.sm~ ~ sor uma Cl!-tnata de. regjstro, 

exercer a. faculdade l!)gisla.tivn, e !oi neccssario 
<1ue cm•rcsse o .tempo para que os povos, com o 
Stlcrificio do scn snn~ue, puaossem reconquisto.\· 
aquillo que a indol~;Jncul. do seus ropresentantc.\! os 
fizt)ra p~rder. . . . · . . 

Pal'ecé, scnhot•os, que nós desgraçadamonte Ya· . 
mos lnal'cl.tnndo naqu.elln senda. Diz•se hoje o que 
110. 20 nnnos passados ninguem se atrevia. a 
dizer ; allirma-so, e n.lguem que· so qualifica de 
libet·nl sustenta, que o poder legislativo nl\O é 
llabilitado plwa fazer ce1·tns .leis; o tudo isto pata 
que? Parn dolégar-so ao · executivo o poder do 

.. 
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l~gislarl. Tnes propQSiçõe~l'sáhida.s!..pdncipalment~, 
dn.s boca d~qucllcs que ~ustentuo o. actual nu-. 
nistol'io mo .fazem desconfiar do·. que .elle rrianso e 
inanso vai explorando O. torre110,. para opportu
ililrnen.to dar um assalto segul"O, e Deos pcrmitta. 

un. ' · •· · · - " · ~· 

hsnr-se. 
Nem. no menos se quer mais l.tm correctivo que 

as. logaslaturas .Passadas .· accrcscentavuo a somo- · 
l"• ' • ._ . • .... . 

fi~avn ? governo qe trazer no corpo "'legislativo ns · 
lets .feitas em vartude dessas dolegnçõcs, pnra 
serem Ylstas c approvadas; não se qQcr mais isto, 
tanto quo· dcspa•ezou-so a emenda r1ue neste son· 

~ tttlo offcrecêra o nobre dcpti.tudo P.ela. Bahia I Coh~ 
fere-se . no govea:·no uma plena <hctntura; o o o na 
dcYe esperar a na«;ilo de um tal procedimento w de 
seus representantes T · · . . .. 

Meus senhores, prescindindo da qualidade de . · 
opposicionistn, eu Vú.s declaro cóm franqueza, que 
allld!l quando sustentasse o ministcdo, não .teria . . 
sultn tb- c.mccssiio que a no tiro ~ommissuo lt<~ fuz, 
pOl'(JllC me pat'eCC QUO ella ha ue S!Jl' tremen(ht, 
e assim dccididnmente nego o meu· voto !ls auto-. - .. . . . . . . . 

Ain..ia mais,. senhores, outrns razõi)s tenho que 
mo lcviio n votar cClntrn. es;;;ns uutorisações. Vejo 
que além da inf~·ncçiio da con~ti.tuiç§o. que so n~s 

id~n~ quo 'suo dinmetmlmc'nto oppostns a intcrc's· 
scs inui · palpitantes; entendo, por exemplo, quu 
a . (lrimoira, que vem a ser a. quç diz l'l'Sp.:ito t\ · 
cxtanccão das juntas do justiça, contém umo idón 
pornicios.t, . o que . múln monos ó do quo o priu· 
cipio do o:.ccuçuo uc uma outra quo lt:l Hc,;s:lo du 
1851 nppnrecuu nestu. cnsn quero fnllnr dn n.u
sorpçuo c cone 1m lruçiio do todn n vida Sl'lcinl na córtu 
o secretarias dos tniriistros do estudo. · · 

Scnhorcsi tomos juntns do justiça dcstlo 16'27; o8 
rimch·os le isl[ldol'os !lo 1Irti7.ll, os homens •t no 
a v ao nsst~l.t o · poca . g or osil · la ·nossn 111 o• · 

pclldoncin. os ~rcndorcs do syslotna co.nstitucionnl 
ontro nós, forao os quo . 1\ztm\o n lot do . W do 
Ontubt'o de HN7: cuti\o foi or olles reconhecido 
nussa p 1cn, em quo o sop usmn po t c tm a 
niio. pt'0\'1\lo!!in, quo Ol'n .mistor dlsh'ihuir a justiça 
por totlns ns provinclns, o ncsto senHJo ntLendut• 

· 6o~ mllitilrcs quo nol1ns se nchnssmn, ca·ot\tulo esses · 
tribuunotJ quo os julgt\s&om t'm k'cgundu. inshtncill, 
c~mt n mn\or prostozn o monor incouunodo pos· 
stvols. · 

Asaint pols rorito orondi\.'1 nquellns jtmtas nn 
. Bahia, ~m Púl'itnm\luco; 110 l\lnramhi\o, o posto· . 
riot·Jnonto no . Ptu·l\. Do lt.N7 ptu'n ca\ funcchm!\· 
rão cllns constnttLomonto, o nonl }Jot· o~tnt·oul 
collocndns f61·a . do contro . quó orn lho quol'êm 
dar, houve desord~m :H\ disclplintl uo . oxer~ito,, 

. sendo que ~o ulgumn quob1'11 houvo .ncssn dH:lCl~ 
plinà . provmo du outrM cnugns: t\ssam tnmuom, 
não mo con~ta . quo ollas pr·ní\cnsaom. cscnndalos, 
e àO por ventura houve no1:1 seus JUlgnmontos 
um ott ot'ltro düSVio1 não mtceden ·no quo acon· 
toco n todos os tribunàes bumnnos1 ainda mesmo · 
a csso supi·étno . co!ls~lho militar que hojo. so 

() ' . 
militar do itnporio, e do qual ~enho visto dicisõcs 
e consultas, como n de :!0 dó Outubro d.e 18:H, 
que consngri\o uma bem e:xquisita ju~·ispntdcncia · 
militar. 

Ora, tondo por P.Sto modo· sido creadns as juntns· 
de justiça nas provincia.s, pnrn }•~olhor ·e mais . 
ra.cil julgamonto . dos pt•ooessos nuhto.res em se· 
gundn. instn.ncia, e não existiildo clamores cont1·n 
€\!las, niio vejo que outra razão pos~n húver para 
supprimil·as mais do quo o ospirito de ubsorp· 

. ção, l:l o desejo do co!leciltraçiio de todn a vida 
provincial na côrte e s·ool'otnrius dos Srs. ministros) 

· QC3Cjo este quo ha muito ·tempo olles por SCUS 
acto~:J manifestii:o ..• 

O Stt. I<'raUiunA .o~ MELto:~ Apoiado. 
O Sa. J3n.t,NoXo :- O nctuàl niinisterlo é ) ·t - .. . . ' . . . 

~hcg~r . o dia em 9,1ie nas provb1cin~ se não possa 
tesptrar som sua hcençn, sem um aviso que assim 
o determine. . 

J.unta.a do ju~tiça,. parec~~uae . que à ~ttzão em que 
se. funda n commassi'io o deduzida dO: .f:!.Cilidade 
dtts· comrnunicuçõo:; rtHo hoje existem ·com ns · ro
vincias olll que cllus fot·:'ío crcadns : mas Nevo · 
dilWl' I.1. . cnrnnra . q.ne, segundo eutcmlo, não foi . 
ccrt.nmcnte a. dafticnldad~:~ que . em outro tcn1po 
h!lvaa nessas communicaçõc3 quo mo ti vou a ct·ca.-
ção do sc111clhnntcs tribU:uaes. · · 

Outm julgo. tm·. si.ilo n razão qÚo deu lugar a 
serem elles mstatuados, c Ycm a ser n obsor
vilnpia ctttc. o. legislad!Jl' . mnntcvc do . principio · 
c · 1 al e uns r - · · 
sor.julgad9 o mms pt·~ximnmentc po5sivel do)ugar 
em quo fot commetttdo-, o p~lr certo ó cvtdento 
que o crinle praticado em qunlqucr dns.provincins 
do Ceará arah ba Aln óas o 'u a · · 

u JUsilçt\ collocuda cll1 l>crim!lllJur.o, dcYe 
apreciado com muis conhecimento do causa 
quo 1111. cMtc. ·· · 

' 
tlcstn · \'onlada ; htl poucos 

· nttmbueo um facto por sua nàturczn ridiculo, mas 
que motivou unt conselho de guerra ; fôi um nn• 
ntmcio <le jorl\1\l sobre ne~ocios de fornccintcútos. 
Matori~lmcn!o .o faclo e~tàv!l .. pro\'tldo, porque ~ 
nrtnlmc.to O)(lStan ; . mas moralmente, sogun!io ns ·. 
iufornlnções, ·.c um cedo concurso do circumstnn
cim; <tne so anbiilo na cid;•do do Rccifd, elle não 
envolvia insubordinação, nito importava indisci
plht!\, niio estava nns condições do um crime ; 
o conselho do guerra~ que est!lva a· pat· de todo . 
o · .nt' ocio absolveu o otllcial nccus11ào o a ·unta. 
de JUS tça con rmou a seu ent;a. . rn, estou em 
con\'caciuo do qü.o naquolla hypothcso se o pro-

-coi!sO, em vez de ser julgndo pcln JUntnde justiça do . 
Pe~:ftatnbnco, viesso no conselho supremo militar, 
o o cau 1 quo era v1c IUUl . o ma mnc unnç o 
taoebrosa, hnvin . noces~ilrianu.:uto do ser condem~ 
undo... · · 

U~t Sn. DEl'ITr.\no dá um np::U'ie. 
O Sn. BnA:om!o:- PcrC:oc~mo, l\SShn indubito.~ 

-v01tr\oulo. nconlccorin, potquu o ~onsclho scpt·cmo 
militar, nuscuto do lngtli' Llo supposlo crimo, nilo 
snoin das circumstnnclus c pormenores qu0 hnviiio 
dndo lugnt' no 1:irocosso, ignonwn ó. móralidnclo 
do ro.cto ... 

Ül! Stt. 0El'iJT .\DO :- E outros l'ollmn sot nbsol~ 
vidos pelo CllllS~l,lto s.upreino mi ihtt.· o sor con· 
dcl\inRaos lJelo.s Jnntns. . 

O Sn- BRANDÃo :.:_Nilo julgo isto muito possível; 
tQpttto mais. hnbilitndos pntn julg,u· o facto nquel
los gue estão mnis pr9ximus uo lugar om quo 
so dli~ tor elle ncoutcculo... · 

O. Sa. Ptml::mA. DA S1LYA dtí um npiU:te. 

n. RANDAo:- apal' c to no t•o opu a O: 
nilo conh'at·in sol'inmel1to o que ncnbo do dizer, 
noilt sustantn n . sua opiniuol porque jtl. dis;;e que 
o fncto cril\linoso ordinnrimnclltc se compõo de 

. dQUS clemcntos1 o \ltateritil o o moral, . o o con
selho supremo militar, collocado. como so acha 
eln tiío ·gÚ\ndo distancia, niio pódo certamente 

· cmt1·ar na apreci~çüo oxacta do segundo... . 
O Sa. M'J.NISTno DA · JusTIÇA:- Julgu. pelo nlle· 

gQdO e provado. 
O Sn. BR~o\.NbXo :-Respondo n.o nobro ministro 

que nio ttcabn do dar o npnrtc; dizóhdo qM o. thooria 
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do nllc<Yndo c provnclo csilL suborJinado. aos pdnci
}Jios gerrics <l::l. rnz<lo,_tlml quacs ncnh,um jui~ pódc _ 
prescindi!·. J~u ctlmo Jnlgndor sou obrtgndo n J ttlgnr 
pela-nllegndo e proYnLlo, é vord:~dc; mns nu nprc
ciãÇ:"io clcsso all(\gatlo c provado · posso mmtn!:l 

!': • ·esclarccitlo JOt' motivos muito nttc!ndi~ 
véis ·c. logicos, que _ nio ddernnnctn, por esc aro

. cimentos que tenha ou! hlo,' n dnr ao docnmcn to 
t A, por ex~mp~o, que. se tiulgn,·n _ter _ t<><b a forcfl. 

um valot• mtcu•nmcnte lltvcrso. Pot• consequencm 
aindn. mmmto . nn · t 1eorm o a cga a c lll' J a a 
invocnua. pele nobre ministro da jusli<,:n hn. isto 
:\ COilSidél'U.l'; 0 juiz lliiO Ó. Ull\ aUtoniatO n (jllClll 
M deva Llizet· .-.. cst:'L nllc;:::n.tlo -, log0 deves julgm· 
desta mnnein1.; cstú. provmlo, logv. tlcvcs tlcchlir 
por c:>to modo. 

Em tnes ncto.s entrão s.ubstttncinlmente o dis~ 
cernimcnto c ,oritcrio; o. csto ó formado peloS , 
csclarccitnentos que o julga<lot' pos~n obter de 
fontes legitima~ quo preput'em a sun eonvicçuü. 

A rnziio . portanto mvoca<la para . nutl>risnr a 
t' C fiO tl:I.S 'ut\t;lS de 'usti .n lililit:u• CShtbClC· 

cidns nas provindas •lo ltor.(l o fi\ sn, assnu como 
to.mbem o Í.l mna outro. qnc se allegn do qtio cssn 
cxtiucçil<l conv,;m pnra lori\ar uniforme. a juris· 

rudcncin . miUlilr. A cst1~ l'·:S oit•J o nobre de m-. 
t.nd•) pcln :t ua, qu() "P llll!ullcn o it ou ;:;Q wc 
n 'l.l.10.teria, jú tirou · n i.'ottsccpwnci:t muito logicn. 
do pdncipi•) (·8tnudedtlo pc.os nobr~s ministros 
Ull - uerrt\ é CSll':tllgPiro!'!, 

Em \'CXdnrlo; Sl' n. <.ioutrinn ele SS. EE:-:s. c o:\t1cta, .. 
dc\'c ser npplicnvcl n to(los <,s julgl~n}Nttns_ ct.ri
bunncs ; . c n<'sto caso toda a numuush·no;.uo da 
justio;n se devcn\ reunir na côrtc, p.1ra quo so 
uô unifórmiJ:tdo nos jul~nmcnimJ, r: 1\ jm•ispnt· 
dcncia do. to:lo ó paiz seja :t uwsmn, l! mltctulitla 
seni n mcilor divorgencin: cntiio sc1·1'L mist.e1'11nu 
hajtt igunlm~I\{(J ttlll grntttlc jury nn cnpit:ll · do 
impcrio pu1'n julgnr to.lo!'; os criuws quo se .Cmll· 
mcitcrem 110 pniz ; ln:1s clt ct•cio c}UC os nohrP.s 
minist1'03, npeztu· . do todos os seus ucs('jos, uiic) · 

uct·crilil cm·tnm(i'nto nccihu' cstu cousequcnci:~ lo-· 
g cn. < c Hün 1 on nnn., n qunt so 1 r to a a 
m·t·nsttu·n o. p\'O}wio gov<>rno nos 1nnis lMi.imn\'ois 

·· übsurdos~ · · - · · · ·· 
rt•s os J1(lUl't'S minist-ros do ('stndo lTm-

çndos neste ~rando occcuno • o 10 . · o an('Ji·o, 
distrnhitlot> por muito~ bailes c olitros diverti-
11\0iltos, ndu1ndo.~ por un5l, cngnníHiosJJ:)r out\'o!'l; 
Ho isto ~~ .Possivcl, ,orcupn<los com a _ istribuit~iio 
dos tliuhmro . .; pubht~os, do:; fa\'or,•s (lns comm•·u
dns, dos Un\'úllUtos, ~te., etc., qunsi Sl'ntpt•c nt.:L· 
l'cf:\tlos em fttZCl' prmi!es~as tis polmn pnrlt•!'l, cuj~s 
rcqnerinwntos gu:ü'·lno mmo:; c ntmos nm suns 
pn.8tas, unlliào o Bl'l\zil to1to pt'lo H!o ~ll' Jn~toit·o: 
cnte.mlc~n, P~''.l'. úXúllll)lo, . qno. RI!Jilll'tnlll' ns Jllllitls 
do JUSttc;ú liHhl:tl' llm; })1'0\'lllClflS O lllllll COI\~IL 
muito tdvinl, qt~c p0s~t\!'I}H'O\'incius nfto hn 'ltll'lll 
penso, qut:m l':lclc)t•mo, qnom de n t•stn~ _ cf!tt..:ns 
o sctt de\'it.lo vahH' : mns tY.t julgo quo SS. Fgx. 
estiío pei'foiltmwnte ongnnados: nns pro,·inciH$ 
nunlysh>·Sú totlos (•ssos · nclm;, conhccc•so n hlll· 
derH~ia do governo, sabu·sc fJUC élto quer cuneeit· 
trnt' tudo em !;:Uns mílo~; qt\o .tem \\IH cortn nnnol 
d~ f~l'l'O com <! q_unl vai_ ptol)urando .sufl'ocnr n 
.'Vlinhdndc ptO\'IIIt!Htl: tudo t!:.to u l~~nhsndo; o em 

./ ~ ~ t _. L 

o systcmn quo no;;sos pnig nos },!f.::lhi'io, nuo posso 
deixar de ntnigir~llll1 1 qrt'uldo Vt'ljo quo nssim so 
vai nluiudo o ubsso cddicio sodul, o dnmlo Cntlstt 
o. queixas l'tl\\ito gmn'S .o 'bem fttnlla<las. 
. Tem-se feito CL)nslimtcmento lois no sentido do 

conccntnw tH•1o nn. eôt'to ; 11. do thesouro é umit 
dcssns; c nilo .· s1ü.ist'i:Jilos. com h; to · nindn. q t\OI'ém 
conccnt.t'ltr nm.is li Si\11; qnot'el\1 concontr~u· n. jus· 
t.iça ntilitnr n'tun trilmn:tl qtÚ'; . ~om lho fnzct· 
injuria, qmtlifit~n 1'ei do COI'lVtctitii ica I I Qtwroui quo 
ollo seja o ttnko n decidir dtt sol'te tlc todos os 
1ni1Hnres li Qltnlifico-o de co,·tetoem ir:a lH.Wq uc mo . 

consta que tmhnlha <lo um modo inquisitorial 
de portas trnncndns, .co~ um cnidudo ejtraordi~ 

. n~no, _ com _um_ po~·tCiro mtnrno pm·n velar, co!no 
n mn templo maçon1co, que as columnns mi.o sejiio 
profnnadas. Orn, se sii? ~xactas estas informâções 

no se mo tl'ln dado du·c1 meus senhores, ue_ isto 
o as nn c nslo, que c uma llllscrm pnrn nos pos
suirmos nindn depois de 30 c tantos anltos do 
systt!mn constitucional, depois de tanto havermos 

· lutado, c do nos acharmos tõ:o ndinntàdos como 
tts:>o o no Jr cpu a< o. pe o 10 e nnetro, po!'l- · 
suirmos, rcpib, upl tribt~nnlq~é trabnl_!:ln de podas . 
tra.n~ndít!;:, ua cnp1tnl do .nnpc:w, quo nuo.tcm atlri
lnuçocs cxprcs:'iamcnle dcfimdns em ler alguma. 
c quo exerce um pode1· snpel'ior no que ó concedido 
·ao chefe _supremo do estado, porque creio quo a 
eumur;\ nao 1gnorn. qup o supl'cmo conS11lho militar 
agracín, nggraYa as penas, e us modifica como bem 
lhe parece, etc., ete. U 

O Sn. Rm~::mo DE A~onAo.A. dó. um npill'tc. 

• . .. t • 

)lolmu salvnl~os de algnnm ·pot·scgniçfiü injusta· 
mns o mesmo nã.:'l nconteco com 0-3 ui felizes ütilita: 
l'cs t.las. pmvincins: estes cstüo lllnito longe do 
ccntr.: dn·.~ctor . . . · · 

O Sn. ·Pl·:l:i·.líil, o.~ SIL,.A :-Em l\Ilito-lh;osso uiio 
lw. jmlt1\ .de justii;n. . .- . . 

O Sn. Bt•A:o;PXo :-.Esta rnziio é ttiUito hon, t~ns 
para se crear alli uma juntn do justiçn, o niio pnrri. 
supprimil· as que cxistctú nolitot•ul. Porém, t\omo 

. dizilt, os militarl's que se 1\~h:lo nn corte témo.lgutno. . . . \ ~ ... -
gmçilo súbtennncn ·os vcnlln sorpt•>ndét·, porquo 
sito conhcci(los dos .. homens q\te du·igem os nego· 
cios do cstn<lo, mns os dns provincins : não cstito no· 

Porem sn tliz ni,Hln : 11 N'ns provincins ntio hn 
sulllcicntcs militnn1s pnrn comporem us juntns, do 
jllsii~n O OS tlüscmllUt'gt\dOl'OS QUO iutct'YêUl ncllas 
silo homens l}llO não ~o appliciio. no d ireiio militll:r, 
·~ . t}U•! pot· ron~cttll~tll;in tuio csh\o hnbllitndos pat'!\ 
Jl~ lg:w nestn CSJ;e~mhdntlo. >J Con~esto os to. pt"~1post
çau llt) 1111bl'ü Hlll\tSLl"O doS tH.'gOClO~ CSh'llllgoii'OS O 

ti~ ~cu cn}lt•gn _5h gnum~: priliteirttl_!lCliL~, u. dh·oi~o 
. tntht:u· nn•' u tai) comphcntlo neut hto 1ldfuso; uuo 
1!d1\ ~~Ap•tlhmlo em tnnto:i livrus quo um homem 
qunl1iner nã.u pos~n nxt\lninnt-o, pl'illcipnhul'tlto o 
(k;;oml.nrg:tdtll', 'qtto t~m o hnbito do estutlat• ó 
jnlgnr... · . 

U!.t Stt.Úl·~l'Ll'l'.Wo :-Nitó npoiutlo, é . tiio cmúpli
cndo tJUo liindn utô hnjo umn cvrllmissi'ü> tmlltt1ho. 
om colligit• ns lds mili,turcs. · .. 

Ovmu Sn, DM•U'l'.l.DO :~Isto é ironin. 
O Sn. HnAN l•Ão ;-O dcscmburgntlúr ni1dn SOI\1}l'l'O 

n 1 ; · ' -: .; .... • 

gnlnmento do com e de Lippo sej n co asa tno ditncit 
til!Ú. ellu o 1\iio possn compréht::!llit!r. EiiH!ttnnto ilo.-; 
nuhtnros, pelo menos nn. provmcm do Pel'llnl\lbuco 
conl~e<;.o muito~ CHJ?Il:'.ús pn.l'n sct'virl1J\l •lc. \'ogn'?s 
das JUIIÜ\S tfe JU~Ll~U 1 O lllO p:I.I'CCI} l}llllllll "Btthll\ 
tumbom os hn 0111 nbunduncin, ns~hn eomo rin Mn· 
l'anhfio. Poi.' col:scguintc osso fundanlúllto tlllll so 
uxillo pnra cxtincc;lio d:lqi.ltJilrts juntns ó igtullmento 
íalso como o ont\'o do que jt\ tl·t~lci. . . . 

S0 eom l'ttzõ.os uestn ordem so pódo :.utorisnr o .· 
gorà1·úo H t'ovogn.r umn lei, c'ntiio, mous senhores, 
to moa chegt\do 1\ épocn om quo se de,· o dizor no 
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mesmo governo ....:..ra~oif;'~:.':ciM:·9,iliierdf:)s, quo nós 
soinos eompl(}tas nulhdad~s;:: .• ~ · : . . 
· O Sn. • l)En~InA n.A Sti.vi :''2Aquillo que está.. 
(lscriplo quer dtZ<ll' tevogu.e·se i:l. lei .? . .. 

O Sn. B.aA.Ni)ÃO:- O ue se mttorisn? não ó 
revogação da lei? ... 

O Sn. PEtümu · DA. SILVA:....; E' uma futmula ... 
O Sn. BllAND'io: - Ni\o 

O Sn. Pé:nr.;rr~ I)A SrLv.\: - E' como .se usa, . 
O Sn. BttA:wio:- O-nobre dllpntndo não do\·o 

dizer que a;,;im se usa, deve cingil·-so no. que a. 
constituição mnndn. . . . .. 

Estou attonih, Si·. presidente, com n.:> thCori!ls 
que de novo tem surgido nesta cnsn I Nà? p_osso 
dei:ttu Jo. Cúnsural' aos muus lentes de thrmto o 
dizer quo ellcs nndu sabi:lo dn n1aterin, porqúe 
ouço agora tnnta doutrina qu~ ignom ~·a_ II Ft.l1avn 
eu, por exemplo, em d~lcgaçoes; .o tirz1t\ qn~ n cn- . 

. l I .. & 

seu porl6r tiimbcm .cr_n. dclogndo, e cn L:\o rcspo.n.d~u 
U!n do .• nol.n·('!s mrntstros quo na Fs·n.nçn lVSam se 
pratica v~, e citon-ziw I•'oucnt·t c Lufcniêra ... 

O Sn. PAUL,\ . A~'rJ;;TA dt um aparte. 
O Sn. Dn.\NO~o: -floi dtl ter muíto prnzct• em 

ou vil-o . ~Ias, metHr senhores, · como dizín; foi n . ;. .'\ ...... 
. ' nós que ltm10s uma constituição tilo.clnrâ, cscrrpb 

em Iinrmagom tão corrente, c:nucemos por ven Lurn 
das ?~>lk.il<;Õós. ô~ I:nfMricro i]nà csc•:ev..Jtl tcntlo 
ctn vt::;tl\ a conshtut\~ao francczn, . tnovcthçn como ns 

. ar,ias, p:tu resoh·tmM.s Umtl quos.tão como cssn. 
que nc~unltnet'lto s..~ ngtt~\ 1 Pela manha p~trlc pelo 
monos niio I\ tm;ttirci como cxtllicaçfio de art:go 
algum dt\ constilui~~ão do meu pniz essas tloutrin:li 
que .. se procun\ pô~. um voga, c. a q~o os nobr~l 
ministNs so ag.m·no p:lrn darem mtuor cla~tcrw 
e força ao seu l!odcr. lroi. pois . votttntlo contra 

- . • L ' . • I . i . . -
constitucional, e nssim tlcnl'ci trnnquillo por tot• 
obrntio o qu~ dovo. . · . . ... 

' A canuià\ mu (lesculptirt\ se tenho übttso.uo dn 
' I ,-• I - ' ,· • • -~., ' ' 

toria, ô no r;witos urn tlcsnhaftJ d~ minh.l con
scienc.ia, um prlltesto q\l.e r,\ço com toJa a !or~,;.,\ 
dollo. t:ontrn cssn tllrl'eutc qne pat·ccc quo . no.{ 
quer ltn•nr no ~bysmo. Hojo t'nttotisn-sc . hto, 
amnilhii so anlor1sart\ ontm cousa, o. tlepors do 
atmmhii o pótlor t\o h•gislnr lui do inloit·mnento 
passar ptwn o governo! . . . 

Do:~tt\ manuiru, . Hunhi.>t'os, 11\)lll à•J mcnús !>U~ ~ 
lüntrn·onhis n ol>rn l\u nusSús -pni~, {l\.lt\\ (1,\l\) 
tanto cu:itou, eonquistl\ (jtt(J hourn t& t•sto par~; 
não a snslcntaromos·, P•llo contrnrto seremos,. como . 
so. disso ttiiui em uma tlns scssõiJs pnssndus, seus 
nrchitocloa do ruitaa. . . . · 

Condito po:s · St·. pl·ostdente, trntn.ndo nindl\. 
das junta~ do 'jnstiçn, !J.Ue m\o tléscubyo l'aztlo 
alRuma enpittll quo nutonl:lo X• stq>pressao ul!s~lls 
'tr1bunaes provinciacs. Se houves~énl csstts mwo~ 
eu me cnlariu diante dell:ls, e rocúnheccntló n 
nccessidmlo votaria, ltiio pola nutot'hittçtit) quo so 

\ ~ . . . ' \ \ , ._· 

cutida Qnestn cssi\,. quo ti vosso P?r fim rovorrilr 
a de 18~7 e suppr!tnir n~uclltlS Jlliltas: porém 
não vojo essas razoes, uno descU!H'ó e ... ses mo· 
tivos do ct'nvcnit:mci•1, essa urgencu~ quo t'oclamc 
a ínoàitla quo n nobre conuüiss\\o pl·opôz. .Do· 

· cisivamcnto. t·~nso·lho o rnott voto. 
.ÁqtÚ, Sr. prcsidonto, sor~ levado E rupo~ir uma 

ohsol'va.~ão que fez ~1n. ,ultnmt sçssno um, tllnstre 
deputudo pela prov.mc~ _do ~{mas, o o 9,lto. ~a 
nobro cotl\\nissiio .· fo1 . tno mfohz 1\n org_nmsaçao 
do seu nrti~ô additivo; . quo nlón~ .~do vt?lar t?X
J)ressa. o endontemonto a constitmçno do 1mporto, 

propôt. ri.utot·isnções intoir,lmcnte dotoctivns, e que 
nem no menos tõm npparancia de bom publico. 
. Diz .ella no se'l\. 7·• ·~ que fwa o governo·tam
bmn nutorisnd~ n reformar o. tabella de 2!3 de Março 
do ll:l~:) na pt\rto Uüicamentc ro!ativa á giatiflco.ção 
de commo.n ' · · · · • · · · 
quo n .nobre comtnissão c~tendett qu•). o. m{\o es
tado do pesso:'ll do exot·ctto só se hmttava ás 

· :m~tificar;ões do commando o . de excrcicio 1 
· . , ,· . aeto qu•! todos 

sentimos, rcconhccenr,lo a evidencia dclle, dissésse 
que o governo flenva nutorisado a mclhomr a 

. ~ol'to dos officiMs .do e~e~cito, e mesmo das prnçns .. 
dél prct, mostr:\l'ta una tllterc~e bem entendido 
pot' cssn impi)rLallte cln.sso ·.da nossa socie<lade; 
mas ~elo. contr;tr~o entetidou quo ,Lu;lo.q~e havia 
do mnn .·no oxúl'cllo a este rc . .;petto lm11tava-se 
às gratificações de conmmndo o cxoa·cicio 1 Eu 
ni\o sei, tucus ~e.nhoros, qno infelicidade pesa 
súbre 'R. classe nHhtur, ·que flllUeUes n\estnQs que. 
twt:1o delta· em urna on outt·n oi:casi:io {fnllo dos 
qtw dispt'OI\l dn inftncnch~ uOil> meius d f7 • 

sempre o .ttzom com uma. mesqnuth:trin, com um 
t.crto ncanhametlo que apcn:ts P')UOtll snn·ir para 

. aggrnvnr os sofl'rimente.i · do rnuitos e fuvorecer n · 
um ou outro individno I 

Com clfeito o nrtigo tln Muro commissão pôde 
muito aproveitar uos .qtto comm!lnt.!arem, n este3 
póde ser ,que ... o·nobt·o •ninistl'o da gnonn, usando 
da nutOI'ISU ao fn ·a bem au *tnct • - , 
grn. ~ ll~nçoes, etc.; mns pelo quo tlii l'úspoito aos 
tttte não C<ltnlliJUd;\o? . . ·· · · 
. Er.tiio a tubellll tlo 25 ~lo Mar9o só O ruilll para 
nrittelles quo conunnmlao, o o bot\ pnta. os. ou
tros? Pois os primeiros . tõm iliroito n goznrom de 
gl'O!';~os vcúCÍl\\entns, o. tercn\ bons meios de vidn, 
n niTt·ontnrem n. caro~tiil ~ns gcnoros nlimenticios, 
c üe todos os objoctos prec1sos parn o seu uso, o os 
o/li c ines <!tto não cnmmanJ:io iuto têm direito ao·· 
Jhenos a uma subsistüncia sul'ficiontu? 

·O Sn. Mt~IsTi\o_, l>os NEo0c1os. E~rnANoEtRos 

Sn. PEnEm.-\. nA SILVA :- Pt'Ol>onha. 
Sn.. ~~~ .. l~nÃo :-Oh I ·mou ~onh2r, V . Ex., 

quo cJJ·O{flcto pl'Opu7. cst~s a.utl)nsu.ço js, ó o foz 
som dtwHla pol' estar conwmcitlo dn ,utilidade 
dcllas, porquo ntotivo ni\1> 1\S ampliou? 

O Sn; P1m~mA tiA. StL\'A ~....:., Ntio .lho tiroi o di· 
rnito de }lropôr. · · · 

O Sn. BnANoXo ;_,.. Propõr I Eu f Gnhirin na pri· 
mciri\ discm:s~'io. . · 

O Sa. Pk~tum~A l:>A SrL>;.A :-N tio diga . isto. 
O S1~. BnANnÃo :;- E\t disso no l>i'incipio. do 

mctl dt:;curso. ,< uo mfoltztucnto hastnvn um dep\t· 
, u . no mt-

nistorio; ba.stavt~ sor c(\l\Sidemul) cumo opposi-
. c.ionistn,. p::wa quo ns snas idéas ni'io pudessem . 
sor adoptttdtts ; po1· isso ·~u, que . ru1o <lnóro pro
jndicltl' tnlla cl\ttS!t smüti, doilt.ü de apt•osou~ar essa 
pi'O{wstu ; convido pois o m>ba·o dopntndo pll.ra q\to 
t) ft\çt~; chu.mo·o :\ discttssuo nosse totrono, . qü.o 
é muato nobre o gonot'oso, o o con::ruro .n-,Uito e 
muito porquu no sou n.'·t\go mldiHvo só ao lem
hl'Ou daquelles quo commnndiio o nii:o dos quo são 
comn)al\dados.. . . 

E', Sr. · prl)sidonte; quo esh\s cottsn:~ quo sito 
toitn.t~ som direito. som ostat'ütli basoadas nil lei 
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furulmncntlll llO pniz, ~;cmprc SÜO <~efcituo;;as; pol' exemplo· bolccimonto q11e joga 
soinpl'o qUI.!lll as .fn;r, tn·occde com mUlto reemo, e com fnndos , que tem s~rnpre em 
por .isso c)cixn de ns comP,letnr. · . . suas cnixas . . l'eseáàs"~· ·' se ·uchtt na 

PO:SS::l.l"êl agoru, Sr. prmmlcnte, u tratar de umt~ J'UL~. do. Alf:l.l . ter . t\. s~a 'portá guarda 
outra destas aulodsriçücs, n saber: da que tem alguma, sein ser v . do por soldaaos I · 
por flt~t n .re.for!lHt tios rll's~llnos <!o s.ucr!·~· Como .. O Sn. PmumtA DA Str.vA : . ...;.. Nem recisa . . 

< 

lllOUida qtto mo pnl'CCO estar CO li tidn. 110 pnragt·n· 
pho quo ~:t·ntn. tlestc objcc~o, é dclln ql\ó me vou 
occllrlar, 1~to c, lla remoçao do nrs6nal dl' guerra . . . . . 

O .Su. PEliEIRA nA S,(LVA :-Porém nilo se tmtn. 
de rcforn1ar o ~r.>i;!nal de gn~rrn. senão qtirmto ao 
sou regulmncnto. · 
. o Sn. Bn.\NDAO :.....:.: E a remoçito não está compro· 

hendidn. ·nosso parngmpho? 
O Sn. PimEm.t IJA Sn,\·A :-:-Não senhor, enti·c· 

tnnto é uma gt·nntlo idéa quo deve ser rcalisada. 
O Sn. Hu.~:o;u:\o :---:- Vi::;to como n. proemincncia 

da comtnissilo doe lata .... 

miüenciu, gomos touos ignat's. 
O Sn. l3nA~DÃO :-••• visto conio, srgnndo de

clnrn _o nohre <lo mtndo, que o::;sa medida 

rid - ttivo; n c.amnm permiltirt\ (lU!l cu fa;;n uma 
li~ciru rcflcxiio sobre a resposta que o. nohro 
mmistro tla guêna deu no discu~so <JUC proferi 

· .. . 11n occnsiiio do. discus~iio da fb:nt:ão . uM for~ns 
de tcrrtt .. Sinto que S. Ex., não esteja 1irosento. 

S. EJ" ., rcsilOndendo t\s minlu1s observações, 
aprcson ton unu1 .nünuta que · fazia ver o nlodo 

·por <luo so achn. clistribuida ~ ~orcn do exercito, 
cspccJficon ns dtvcrsns JH'O\'lllctns pelas qnaes 
es:;a rorçt\ ostt\ dbse:minnlln, c enttio concluio, 
de o~s do intcnogar individunlme2lt~ ~os uevu• 

. ' 
a cnixn da mnodi:mçãs. 

O Sn. Bn.u.mío :- Aceito o aparto do . nobre · 
depttü1.do: vejo qttc n cnixn drt umortiuçiio t:nn 

. um grn.ndo ntttnúl"o. do ~oltlndos i\ pMln do sou 
edificio, quo n. tcpartiçiiô do. thesot·n·o. tnmbem con
~cn~a uma gnnrclit considcrm•ol, o assim outras 
repnrLiçõcs, c jttlgo j pol· uma considcrut,~fio quo 
passuroi tl npl.'l'SCnbr, quo cssn. grande forçt~ c1n 
tnos ostu.belcdmcritos ô irttcittnhOnto desnccosst\· 
rln, qnc podili.'scr upplicnda a. Ottiros serviços. · 

· · · Aconsidcrnçuo ó u seguinte : o banco do Brnzil, 

O Sn. P.RA!WÃo: -·Nem precisa, diz o nobre depu
tado. Ot·n, se o banco do Brnzit, quo é um grn.ndo 
cstu.llolccimcnto, ue tem so.m ri_) em_ seus cof~es 

( 

tct· á. po1;tn . umn gnnnln, o todavia ntó hojo tom . 
sido· conservado· em toda ·. a segllianç~, pnra que 
ess•l upparnto · de forÇa militar, essas guardas 
crescidas nesses ·outros ostnbolocimentos? Não é 
uma superfluidade? Não se Nuba o banco do Bra
zil, e hn ôo se tcccinr qtto se possa ir. roubat· a 
cnixa da amortizRçãó I . · · . 

O Sn. Dus I>E CA.ttVALuo: -:-O banco elo Brílzil ó 
guardnllo por l>ntts cmpr.)gndos. 

O Sn. BR.I.~nxo : """" Ellcs rondão? 

n., SJLV.l : - E tõm ·t·c:lponsabi-

gon'rno tomnsse us precisns · ctLttt•.)!as, coino, por 
exomplo; mtmdnndo pnrt\ alli umn cnixn forte em 
quo cllo fosse · gtutt·dado.. • . · 

O Sn. PtmmitA 1>.'- SILVA t-A c!í.ixa forte do 
buncu é todo . o · cditicio. · 

O Sn. BnANoÃo :- Eu act·o.dilo quo o ütlificio do 
· hnnco niío ó mais segttl'ó do qttó o uo thosonro . 

. O ~n. Pmn:tnA DA SJL\.,\.:- Oh! so é. O cdificio 
tlo bnnco !oi ft'ito. ele prtlposito parn. osso fim, o 
com toda n solidor. o s cJgurilnc;n. 

O Sll. DJt\:-> DÃo: -Em fim, mo pn.rccc quo pollol'io. 
hn vor muit.n uconoinia. do homons1 queo~su nppn
l:ato do íot·ça de gl'l\ndos gunrdas na~ d11Tonmtos 
1:opm•liçõcs publicns niio pns:-:n do mur.qJnt:H1UilUR, 
quo podia gor ovitndn. Julg\1, St\ prêsnlcnt .', qu.o · 
hn mt\ tlistdbult:.uo . dn trüpn nii~ sô nqüi. como 
mesmo nns provn\ctns, quo contmuamos a os to .. 
rospeito em mna ro.~ina quo' uiio tom. razuo :\lguma 
I}UO a JUS 1 tquo; e .os tr por 1sso porsua 1 o1 
quo s J o n9bro ' ,mimstro da · guerrn dus;;o n essa. 
distl'ibuiçlio. uma. dH·ocçiio ~nnis convcnictüo, mais. 
poupmln, cei"tnmcnto ·nuo nos .vil'i1t dii:or qne 
ttpeznr do tGt'rivcl flugello que nssoto.n tiio for
tomont.e a nossn populnçi.\o, n:lo pouimnoa dis
ponstu· um só homem, nom dinfhmir tllnn. só 
prf1ÇI\ da força que S . Ex, pedio pura . o exer-
cito. · · · 

A CBt~nurn conccdett ()Jsn íorçn no. qnnnUdMle 
quo . o .tiobto ministt•o exigio ; poróm ott tonho a: 
niais :P!Pfundlt. convict;ii.o do que, ou S. Ex. uiio · 
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ha. de p~·eench~lia, OU sií.N~~Í. .. ~ ·fazer ha de parto d!tS províncias, , e de nu:dliar , da policia. · 
ser á. custa. dEd1i\,litas lagri&js;~ãe. inui~as viol!'!,!l- Dnhi :·esutb que ó cllo composto de corpos.Jnoveis 
cias; . de muitos · a'tropetlos . . ·Homons nao se enao das r.hff<:lrontcs armas, quo são os quo de:melhor 
de 'Unl parn. outro dia, e o cholera arrobatott disciplina e instrucçà9 mni~r s!\o suscept!vcis, e 
muita' gente. · · . d~ corpos .c companluas fixas de guarmçao! q.ue 

Sr. resi e. uao o tem Üir a uollo n n . · 
·scrvaçõo~, e· deixando a ti'ibunn devo dcclat·ar nqu~ a insh·ucç~o e disciplino. que formão. abase. 
que collocado, como me acho, omopposif;üo, não dos rpos ui·rcgtmontados. . . 
é simplesmente como opposicionistn _ que ·ncst:\ E' de cedo isto uma anomalia, ma;; as circum-
occlisiiio · me ronuncio contra as ntorisa õo~ stattcia do o.iz d'vid'd · ,· •· · · 
que se quer dnr• nó · inisterio ; não I Seja o go- sem força propria policial por falta de recursos 
vcrno quem fôr, ~1cu · amig:o otl inimigo, ntmcn. provinciaes, e mesmo as difficuldades de cmnplelal' 
lhe . concederei · senão aqulllo qut~ devo, nunca rt força ptccisn, justificüo ntó certo ponto esta pro-
concorrerei com o meu voto parà que a consti:. vincinlisaç:~o do exercito, .este fmccionamcnto 
tuiçii.o do . estado · seja violada, para . que soure mu:.tl) prejudicial ó. sunbon organisnr;ão, quando o 
as rui nas das lil1erdarles publicas c do systema exercito devêra ser um só,. geral emo,·cl. . 
quo nos l'cgc os. ministros da corõ!\ levantem o Exnminc-so a distribniç:'io do exercito, visto 
edificio (lo seu poder. . como não póde estar conccntmdo em um,· dons ou 

O Sn. StLvA GUI!IIARÃES E ouTnos Sns. Dl!.:- trcs pontos, ~amo fôra de mistci·, e siln se acha 
PUTAoos:.,.... Muito bem. derramado yor todr. n. snpcr.ficic do impcrio~ ·o não 

á. cnm'nra para, nà qualillndo ·de membro da sua 
commissiio <lo inarinha. e guerril, r~sponilcr àos . 
douf! impol'lAnlcs discur.s?::> ,Proferidv.s1 um · pelo 
nobr\3 deputado pela provmclll. de ZIIutns G0racs, 
e o . outro p elo orador a quem succctlo na tl'i- · 
buna, digno . rcpt'eJent.antc pela província de l'cr-
nambuco. · .· 

Os honrados membros combatérão taúto a pt'O· 
posta do govomo fixando ns terças de terra . para o 
anno financoiro do 1H:>7 a 18$, como · o artigo 
additivo, contendo · diver,;us nutorisnr;õ~s que lhe 

· ~ ' ·~ - . 

honrn du fazer pnrté. . 
Trataroi primeiramente das obscrvnçõos produ-

zidas contrn a proposta. · . · 

1&>7 n lB~1l:) n força do lô,ütiO praçM dê pret. Os di~ 
gnos dcpntntlos nos qut\os tenho 11 huma ~e rcfel'il'
mo comlmtêriiü esse ntuncro como supct:wr tis .no· 
cessiua.dt~s l\o sorvi~·o, e supol'ior mestno ús íorçns 
actuaus do pni?.. . . · . · 
·Devo em primeiro lugar.tlizcr quo a fM~n pctlitlt\ 

pnrtt 1~)7 u H;;,.~ •i pouco ttini~; ott ll~t~nos il fll'.;n jn 
\'Ottldn . pola cnlllllra, u cunvurlitln umllü, t>f\l'll v~.itJ 
n lt\:''f7, o iur ·t·itlr 1\ '}Uo tlot.urntht :JU o cnt·po lt•gi!'lln· 
Uvo \)1\\'\\ lK-11. 11 \::\~\7} o ll;i.l:) 1\ \l:\:)l\, e ln tpto n 1\xaQfio 
do for(,'u,s ftim <ILI ~ll,oOa pt·n~ne u..1 lli'Ot pnt·a a-l cir· 
cu.mstancla~ ot•tHnnrins. · . 

Já lõo n' pórlu11to tpto houve mnn dimiunit:iio. ' 
Protendot· tlimhúur ai ndn. n~pnt n foi\'n, qtttnid o · 

jâ, niio us ilCCe8sidndt!s do pniz, m ns a~ lwe, •ssidn~ 
des do economia, otn·igár1i.o u tliminni~lio n quo 
àlhidi, ê .· dosconheccr o .setviço e n.,; üxigcncias <In 
administraçfH), . . . _ 

Actunlmontocstiio com pl~nt;a 15,'381 homc11s; não . . ' ~ - ' 

vic.u, m;tito nindn uolle cmpregnd~s !)~!) pcdestrds, 
o 2,~.>-42 gmn'llus Mcionn.os clmmndos n di)Stacn· 
menta ; prüfazcm o lllúnet·o uo H:l,55 l pt·nçus. 

Os guui'clns nncio~ne~ c!Jnmnd?S no dcstnliamonto 
pertencem tis pl'OVUHllfiS . do nw Grnntlo do Sul, . 
~!ato-Grosso, Alngôns, Goynz, P ernntnbttco , Amn.
zonas , S. P aulo, Cul\\'1\ ~ Rio G~l\UUO UO;'No~·te... . 

Disso-so qno o sorv1ço esta mtll 1hstnlnudo, o 
quo, quando bom organisadó, pl'C~to.r-;,o•hia ó. d i
minuiçúo da fon:u, 

O nosso oxo t•cito ~ sonl1orcs, o.lóm do sorvico pro~ 
prlnmcnto militnl', presta o do gunmiçtíú nn mnior 

'l'Ol.tó 2 . . 

só na~ CO.{ntal!s das pr<.wmc1ns, com})(HHlo col'pos, 
ou . com J!l.uhias mas até em destacamentos elo 
m et10r .o paiz. nas villas, noc; municipios, c nos ·. 
lugares aonde tem sido llt2ccssuria a sua presença, 
parn bem da manutenção da ordem publica, da 
cxecuç:'io das ordens dns ntttorida<lcs e da risão 

os cnmmosós. 
~· possível Ct'liScrv:lr·SC nlCll\0:3 de 13,00,) praças 

na província do Rio Grntülc . do Sul? . 

O Sn. JACI~Tno DI:: M:,:;o.;JJO:\Ç.\ : -:-_ Niio ó. 

O Su. PmtMitA nA ::5ILYA: :...,;, Creio tambctn que 
u:io ó, A prt>vincia do Rio Grande do Sul 9ccupa 
o ·extremo do . imperio; conft'ontn con1 a Coilío
dcraç.iio Argentina o o Estado Ot·icntal, 1mizes em 
gu.IJ u. ot,lQu\ publica. tcn\ e~iauo G con.tm\\n illfo
hzlltcntc n cstnr compromcttidl\. e esta ctrcumstan-
cia atl'ccta o · hupúrlo. .. · · . · · 

E' possiYcl ter-se · nn côrto, Centro domlo do· 
~ ' , , · · · · ~ ~ ·· · .. ·· .. ~ · · · rtl 

qnnlqner ponto em quo haja ncçcssidntll', mnn 
furo,:a menor tlo 2,000 praçns do lmlw '! Do Cllrto . 
quo .nfío. 

. " ; . c ma com u. 
Bnlivm. c o Patagnny, o quo r~dnma consianle
ineilto a ntton.;.i'io do governo. pela influ~:ncia qne 
Scibrc elln lllJtiO . \!Xt.)l:eer qttl\Jquei.' O.C?llt(lllÍI!WlltO . 
•1uo se l'L'nltsl\ ll!l.f1UC1lns duas rúpubhcas, tao su
jeitas n th~sot•tlcu:;, cspecialú\Culo nn.s fronteiJ•ns, 
pôde ter unut fOI'~!t liHliWr llc 1 ,:>1.i0 pl·a~·tts? 

A do .P<!rnmnllnco, t\ dn n nh ia, t\ do P:m'1, ·11 
n do Am:n:oilas , podem ter l m ut fot·~:a Hwnot· do 
-t,OllO honwns? J) ~,, certo quo uüo. 

·O t~t\0 ri_,stn pnm todas as mnis provindas do 
Ílltpct·w, o tlllC por oll ns .so <lis lr itnw }Htl':l o sor
\~iço do gnt'trni~~:lo e dú )Jolit'ia ?. A)Jotuts G,tiOO 
honwns, u silo Lllt.rchmto l:l pt'O\' i l lelns. 

U o 1110 molhor dividit• e Cnilút' 1t distdbui~ilo ? 
0 qtte SllC~t)tlô O qtto \lUO pàSS:tntlo (\ f~WÇn do 

·HnlHt tlc lt>, ~l87 p1·w;ns, cstú tJ contim'm :t ost.n.r 
· a gnntltn .lincioual il. cm•regnr com n }h JSo onormo 
ut' llnl' destnoatnontus pnm ::nn:ilhw o <ll.et·cito. 

Orn, senhurL•s, todos nôs sntiet11os _qüo j:t bom 
p OSlH lt O t: popn ll ÇU í\ Ol. t n !jUHl'llt\ lHH'lOIIU , 
ll\'io uocess1b\ llc ulguns l'doquos; clln enmm pl'o
juizos no comnHn·ciu, úit,, di,·potwalillL' os tmix<.Ji
ros bm zileiJ•os, chtsse imp.orla11 te, o t!ltL' Hi'ín ,pütlo 
concot'l'~l~ com os Cd~t·nngon•os, tJultt SH(lt:dut'Hiutlo 
de pOSIÇHO . ÜúSLt.JS, -y,tsto 1~01110 S!\0 .Prl' ÍOI'HlOs lll!l'll 
o coutmul'~o P.ot· 1wo estmmn SllJ Ol~o~ no t-:t'I' \'IÇO 
di\ g \\i\l'dl\ 1\\\\.'.\I)UU.l; . ~\t:\ ~\\\\St't. }Wil. 'J\U'lúS t\ tl~Ü- , 
cultlu'n, n cujos tm bnllios m•rtmca os tl'abnlun
d oros do qttnudtl Clu qtmndo, ptU'u condttc~i'io tlo 
presos, pny~ · tliligencins, o out~·os ~ot;viços; . clln 
cn usa pt'UJ tu :.:os nos pollros o mfohzos obroH'os, 
opomdus .o !H'Listns, c1no com o suot· tlü Sútt ros Lo 

35 
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ganhão 0 a.Ümento din1·io,.c ~uc s~o di.s.· tra.hidos tcrritol'io brazileiro: .' (AjlOiados.) E não convém 
dos seus trabalho:; que os alunentuo e a suas .fazer outro en~~i9 que. póde não ser tão feliz. 
familias. . . Assim, porta'ntq~ tivemos em. armas erltão para 

Pois bem: ll.inda em cima exigir destacamentos cima de :H,OOO praças, como podem os ·nobres 

da. guarda na,cion'•ll, levn.n.do-a P.ara longe de deputados verificar dos mappas·; entretanto que 

en. ore., 
10 leiro contivesse menor numero de praças ; ou 

12,000 homeús; mus tp~icamento oecupndos no 
serviço proprimnc!ltc. nuht:tr, formand.o uma fôrç.a 

.., especial tl::l.S pronncu\s para o servtço do gm~t · 
niçiio e de· polic}a; mas ~ntão o nn~net·o prc.ctso 
s.erin lll!!.ÍOr, unuto . suporto r no ped tdo pelo go· 
Yetno. . · . 
. !\Ias, sabeisvôs o resultado v·untajoso que tra,ria 

ossJ systomn.? Em. doüs ou trcs pontes do un· 
pe1·io se collocaria o cxercit~'; nssim em . nucleos 
numerosos, equivalentes u bl'lga•lns, ou regimentos, 
po er-se- lUl. . • • . "' " • . • .• · 
ndlcs se cxl:l'eitnl' a uossn tmpn, ndqturi~ m~a 
mais sulit.la insb·n.;<;ãú, ubt•)r nmn org~u~1snça.o . 
toda milib.1·1 con .:erva r nwlh:Jl' ns trnd1çocs d!i 

I 1 . . . ~"' t. . ~- '" • ... • ' 

que siio o gramh• mnl 1l1) ttns,;o I'XPI'Cito frnccio· 
nado c 1'1'0\'Ínei:lli~ndo, e at1'· ··~~:.:'\ · 1 . c:·('nr~sc o 
syst!'mn de liecndamcnto, < tH' p '''l prc~onden . - ' - . . . ' ) 

L J • .._ .• 0 I 1 , ' 

falt>L du for~a. sy~l.l·mn .'ll~(' trnyin grandes vo.n,
tagl'nS por'lue nlém de dwlmtm• os mmos obn·. 
g:üotios tlo scrvi.,;o, tiult;L ú m:io, pata ~s occu_r• 
runcins cx.traordinarius, hmue!l~ uguorrHlos, JIÍ 
acost\tmiulos à. vida militar, c u:io. :;oldudos no· 
vos e bist>tlhos que potlum sei' muíto ''lllentos, 
mas quo· ~o · co:n o .tentpu adquiron~ o~ habitos 
da disciplina c sohdcz, que constttue.u a base 
do hum sl•hlndo . 
. Nüo te1nos porêm força para conc<'ntrar em. um 

ou outro Ptlllt0, nntln_ podellh1S . f:\7.01'. pnrn ou ter 
<'S C 11 C u , 
recll:unndos pelo exercito c p9lo p~iz: U~lil !!~qner 
pmlcmus reconsttuir. o comnHSSttrlll.Jt), que o umà 
tnstitui~ào uecéssul'in pura fnzt;r Yiver c tüovot· 

I • • '\"' 

os cu . . ' 
mns t1ue o mcthptlo. udUtLlmcuto udoptnuo f:1z 
improficunmcnto perder. . · 

Pois so ntio podu1uus obtcr . és te,; . beneficios 
pot• n~o p•ltloruw~ ~.levt~~· o ~~et•ctto, dnr-_!hu outtn 
orgmusl\l,illo. quo MJa a uuhh1~·; s~ n.uo tcn~os 
t•cuwJio scnií.o cm·,·uruu>-nos as ctrcun,_:;t.ancms 
tlo puiz : so o utuucro do 18,;)00 P.l'nçlls. nno bn.stn 
plU':t todtL:i u;3netc:;sitl!:'dcs ,\o scny;u : stm,.\'optto1 
IIÜO UUstU: SO Ull li!W t\0\t lliA.IS CIO go' úrllO O 
pot•que pdOs J.mios qlle tomo~ n~o Pl•dc!n~s o.btor 
lllllior UU!Uúl'O; C0lll'). (IUCI'N' l\ll11lt1 dl!lll~Ulr 11 
ful\';1 1 qtutllllo o g•n:·~l'I~O lnnl JlOdút':\ :>O.hsf:t.zcr 
u stta impod:ullü nnssao com tuo pc·lUl'llll foi~R? 

biss•1·!41l, pot·ént, quú ,]l in?.sma}~.'réU }ivcmos 
qnaudo uos nunos do l~-i; ll, lHv:2, lM::I o lb5i mun· 
d:lmos nossa~ Lropils IÍ.s mn1·g~ns U<.• Pn~t~, o no 
solo pstt•:m~oü·n hzemos r(!SJ,ulltur e hom ll.t o os· 
ttmtlnrtll bt•a:lileiw: •J que hoJe em tontpos cnlmos, 

· m ncrm estmn úim, oil intm·v~tH.)tto tH\\ 
HR\iÕús u~ttunhus, o 8om u as. ctvls, po crmmo 
di8pensnt' .tn:o elü\"uuu. forçu. 

Silnhm·os, pnra ft\zer valor esta consid~rnção 
sotin pr~ciso quo os íactos so calassem : e ver· 

. dade fizemos honrosnmcutc n cnmpnnha no Estado 
Orie1ltnl e tlí~ Hopublic!l- Ar~ntintt, 1>nrn faze.r u: 
gUl'l'l'll nos genornes Ortbo e ~o.sas, qu~ t:y:~anmsa· 
vii.1) então ossos povos uossós vtzmho~r.. tttq, dtgnos de 
uln bom gov~t·no o do n.mu. bon !'l_frle. M.llY chnmúH}OS 
pnm o servu;o para cnun do 8,000 gpo.1:dns nnc1<;>· 
nnos quo forltó desto.cndos na J,>roymCla . do ~10 
Gmndo do . Sut, o om outms provmctaH do tmporw, 
c tivemos do dosgum·uoMr impol:to.nt~s porções do 

hoJe, or serem tempos calmos, contentamo-nos 

podem npparecer em momentós 'em que menos se 
espot'em. Prevenir é o grandem~o degovernar. 

Disso-se quo com o. meio do recrutamento quo 
Vigora llUhCa poderemos C()nSeguir O aesid.e1·at·um 
quo anhclmttos •. E' verdade que, se beni qu.e a nossa 
lei estabcilüce êJUlO buso .da ot·ganisaçiio do exercito 
o engnjamentQ voluntario, todavia. o seu principal 
alhnonto em mnis do tres quartos talYez e o recru
to.iuo"lto forçado. E' com dôr .qttc o digo. Lamertto, 
coino o nobre deputado por Minas, qtte continúo. o 
actual systema do rccmtar-se; com(). elle, deseJo 

. Eu &néio porquo algum deputado mais ·habilitado 
tóme a si oRLa tarefa, porque realmente, con.1o o 
nobre deputado, deploro este. estado de. c~msas, e 
desejo molhort\montos i no em tanto pcdirét ao go· 
verno que 11a execução fa~a. com que o re. crutameuto 
tenha lugar sempre,. const::m~ement~, e om to~~ a 
parte, porque o exor.ctto prectsa e nno ha me1o _de 
aispe\lst~l-ó1 nuui c~m monos voxatno da. popul~çao, 
omprcgando nulortdades moderadas e unparetaes. 
o fucilito.uJo melhores com modos para a conducçii.o 
Jos. recrutas, quor por mar, quer poi• .terrll,, vara 
tirar tlO povo ó horror que tem ao ~orvtço mthtar, 
pelo espoctaculo Jo qu13 vê prattear-so cotn os 
recrutas. 

Já asShii lílO~In01 Séllhores, muito temos ganho 
nestes u\thnos seis annos; com melhoramento 
de soldos

1 
. com' grntifi.caçlies tlitlioros, cotri.o sys

tenm do · ua1: baixa apenas acabndo o serviço mi-
.litar, ji~ unsi uma ~1unrta par~o do exercito se 
compu o. 
tn.nionto fo1·çn~io nào traz todos os 
àntoriormel\te a 1~)0. · · 

Polo que acnllo do oxponder, paroce-tno ter jus·· 
tlfiel\dó á proposto. do governo pedindo a fo~ça 
do 1~,r~oo pl'llças de pret :pnt·n. o anno financeuo 
de 18..'i7 · a 185H. 

Tratarei agora do artigo additiyo quo a com· 
mif;si\.o julgou convenionte l:lddioionar a pr. oposta .• 

E devo fazer no nobre deptltn.do IJUB acabou 
do fnllal.' uma obsetvnção, e é que o artigo ad
ditivó; · ha.vond.o sido pela ~amara approvado em 
3« diseussi'ío, já . n:to pettenco á cotnmissiio, ó da. 
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~SESSÃO E~l 25 DE JUNHO DE 185G 
camara ; a ·commissiio não ·se fogo á.· sua·. res
ponsabilidade, foi quem o propoz, porq:ue o julgou 
util. ~. 

Ha a.ql!-i, . senho~es um. f~cto o.. notar, e·. bem 
significativo. O art1go addtt.tvo de que. se trata 
fo1 apresentado . n_ a 2• discussão dt\ . P_. ropostn. 
Não .. foi. combatido senão por inc()nventcnto ; . ~
debate foi todavia prolongado; eu tambem tomet 
parte. n~lle. Agora. poróm, na 3• discussii~, já 
não é so irlconvemcntc, é taml>em coutrano fi. 
constituição politicà do imperio, Segundo os nobres 
deputados, o nrtigo concedendo no governo di
versas autorisações é inconstitucional, porquu a 
camara não pôde dar autorisncões. · 

, . pa . . . . 
nada ha nelle qtte offenda ·o· · pacto f!ltHlamon~al 

· do paiz, que f!U não menos resp6Ito . do que 
qua~'!uer dos illustres representantes quo mú con· 

, Em que· offendc 0: con~tituiçit~ o artigo? Se
. gundo o nobre .deputado, p'orquo dá uutorisaçi'ío 
uo governo para fo.zer leis. · 

on o, em quo var e ou ~el'l~ o o . ar ISO 
achou o nobre deputado autonsnçn::> ao go\'erno 
para fazer leis? · · . 

No primeiro paragrilpho so diz q.uo o go•:~rno 
nca aulor;sado para extinguir as JUnbs de JtlS· 
tiça. rriiliiar que ex.istotn na · Ba._!lin, Pernambuco, 
Maranhão o Pará, com ex.copçl\0 daquclln~ que 
fossem instituídas em · virtnâe da. lei <lo ltt!l l. 
. Não ha aqui, senhores, autorisaçiio propriamente 
dita. A pnlo.vra !>.i.ttorisação exprime umn fori111tht · 
de legislar no . nost:;O parlnmonto. Folhêer~-so ns 
collcc ô~s do leis o notar-sc:-ha em ( uns1 toJas 
cl as a e 1bcrnriio . egis at\Vn com essa ortnu_n: :-:: .. 
Fica o govel'11o ,autol·tsado a fnior}sto ou aquillo, 
a conc.cí.ler }lJlOr!!lS lL ·tal cstnbch.:ctmcn to, a crc1.1.r 
um cor >o fixo nn. roYincia tnl, n ordenar esta 
ou a nquc n .J!l'0\"1 cncta.. pa aYr•t au Ol"tsa o . e 
a fonnuTa. A_ssun se exprimh~do.z segund~ n fo1·mu~a 
adoptada, .n:IO teve u éommts~ao ~m Ylsta ,scnno · 
dêl!bcr!ll', rc~u!vcr quo He llxtmgm.ssl'm ~SJ\:Utns 
de JUstiÇa nuhtar cren~ns pela le1 d~J 1H2t~ Teu~ . 
ou niio a: éRmarn poder ·. pnra r.eyogar. utna lm 
~uulq_uor? Tom, e .· usou deste dlretto: mnntln ex
brigiur ~as j ut1~as de. ju~tiçn m~titnr. _Jt· om un~ll. 
resohtç.no I)U lo1 cspec1al esta dohuom~no, ou add1· 
cíona.•·-se elln a uma ~roposta do governo . ~omv 
additiva, niio e questuo que morCÇI\ SOl' diSCtl· 
tida. 
· Nito ha portanto noarLigo nntori~nçiio ao governo 

para fnzenuua lei àfim de e:dingnirn.s juntas de 
JUStiçil. militl\t ; )ta s}m uma doli~letncão législntiva 
da· cu.mnra cxtmgrundo essas Jtmtas, o portuuh• 
revognndv a léi do 1821. Eis~ltqtti o pc11sament.o 
da commbsão, e que, qaando upptovado p olo cm·po 
legislnth·n~ o convcrtid~ oni lei pola sn.ncç,ii.o imp~
rial1 ?onstltttü ttma 101 i'evogruldo a do lH:21,, oo1'1-

g Os plWl'aphos (l\te ~'1.\t.odsito o go..,·orno l\ l'l~odl ~ · · 
ficar os 'l'l~gtümnontos _dos n1·sonncs do gllt!rrn, rltt 
contndorin gorul do guerm o d!t. pngndnl"in dos 
ttolJRS1 os cstntutos tla~ oi!c~ln\i nuhtnr ü d<! mn;rl· 
nhá, e Ult nttltl da ,apphCll,~ll0 1 . O . dtL O~fOltt do In· 
ftintnriu o ctt\'l\llann. do Hto Gl'ltndo do Sul, tamuom 
não tondom n l~Ulol'isnr o HUVel'l\0 l\ ru.zer leis. 
Todos osses regttlnmontos o estatutos fot·a1o polo 
governo íoitos om virtude do nutoi'~Sll'.~Cios .lcg!s
Iativas. Agol'a por uma novu. autonsa~.n'? ,, loglS• 
lativa so dà diroito ao governo . par~ !_nüdJlwo.l-os .. 

· Tnmbem os. l}tlt'ra:Rhos quo_ mttor1sno o gov?l'no 
pata umplinr o quadro do eorpo de engonho1ros, 

275 
o dos ofliciaes coclesiasticos, e o dós officiaes de 
saudc, niio dão- dire1tos ao governo pará fazer 
leis nlgumas ; tnmbem foriio trabalhos já feitos 
pelo governo em virtude de au~orisnÇões legish.\
tivas nnteriores, e nos unes nara. elle oder effe-
c nar mo 1 caçoes . cnrece de nova au Ol'lsaçao. 
Nfiq.~ uma lei que vaifnzer •. · . 
O~r)nrmpho que jtpprovu definitivament·) a orga.

nisação do cor o fixo do Amazonas crendo elo 
gov. emo, rmo e tnrn iim um u·m o para o guvtlruo 

.f4,zer leis. . . . . 
O pm·rnpho que autorisa a transformar o com-

. mando das armas da côrte em l'épartiçiio de aju
dante-general do exercito, extinguindo a cmnmtssão 
de promoções, e annmumdo {1, nova l"ópnttição as 
suns attribuições; niio dá tambem direito no gover· 
no para fazer lei.s. 

TOdf\<; est!ts autorisnçõos sito deliberações legis
lntivas tomada~. sobre .. objiJütos ndmini,.tratbros, 
da pequena administrnç.ão, permitta-4e n . oxpres-
si'ío e níe arnce • e se ni'fo e t 
camnras o ireito do sobre cllcs elihern.rem. 

Admitto, sónhorcs, quo so houycr uma prnp1sta 
para quo o governo fa':"a uma loi do hYpnthecns, 
I I ·~ ' 

tal ncct-ssi adc publica, ou uma lei orgnnicn. da 
sociodnd<l, se sustento a doutrina de que constitue 
tal nutorisaç!io umil verdadeira dclcgnçiío, quo o 
cor ó lc yislntivo niiu ôdo e nem d ve a7. · · · 
QUlUIUl' !30 uelibcrlllJU•Jfi•!Uülll cxtiucbts :h; juntns 
de justi~,;u. militaa·, e <(UO o gov')rno modifique os 
re~ulnmento~ do urseunn8, pagndodas, contado
rins, ou est ttutos do nulas espccinos, · on · elo\• o a 
maion~umoro o nnmot·o dos officincs do eng•mhnria, 
dos officincs dá . snude, ou do éorpo cc'clcsinstico, 
etc., niiu so póde ntnénr esta provostn n prctl}xt0 do 
delegnçiio. · . 

(lia t:m·ios aJltlrtt.:s tmt1·e os · . Si ~s. F'iyw:i1:tt .tle 
•. \lelló,1Jut1Yt Rot'lta, Bmntlüo c Lt:ilão da Cu11ha.) 

E$bu conv0néiuo -qnc )H\ rrt"llndo ditft•rcn,•:t. 

E n. rospüito ulosmo do · nut.)ri~nç.õos; · i;enhorcs 
j:\. tn'l ftqui. dl~se ni\ occ1hii\o tlu Sú .tl!scutir n. fi~ 
xn~~:lo dns fnt'i,~ns do mur! ...... A OjHIHtlo dos que 
'\ \ ' ' - ~ · ., ~ · ' • • I 

cutlt\·;~l'h\,L\ llúlvs netos cO~lsümt~~ o l'cpdido:; do 
corpo lügislativ.o; d0.:;do que funcr!uun, U.es.:c quu 
gúZt\lllo:; UO systollHL l"llpl'0SCilt:ltl\'O; ptll'(1Ccl-l1l(.' 
quo l\1\ll'u a ''l)iniuo 'h.1s quu nog:ló este direito ao 
corp'l lcgi~lnttvú; e u nu\rchn constante do pnl'la
nwnto conccd<•udo nnto1·bmções pnl'n 1Mlh1.11'n1Hüllto 
do lUI'I. ôu ot\tro 1'1\\no do son·iço especial ndmi~ 
nistmtivo, 1\ opinb\o quo so llovo co)i\si<lernr 
interptct:lção ntttht~iltica. d :t doutl'iun co:tstitucio- . 
nnl é n. qne tl\m iliVló o có1']m \egis\atiYo com os 
sctts neto~, por tnnis cómpotcttto. 

O Sn. nnA:->D.\0:- E' um pe:;simo modo uo lo~ 
gislat;. · 

O Sn. PElll;;IUA DA Srt.vA: - E, sonhor~s, esta. 
c n. intelligm~cia quo o .Ptll'lntn?r~tó tom d1ulo,. qunl
'lttúl.' q110 sojn. (I p:whdo P,~lltaco q U? ~R~nJn no 
puder <]ttae~qnor quo SOJ'tO os pl'lllctp!OS que 
vicrot·cn\, . · 

)~1 Sünhorcs, fallomos frniWlillüllto: tom t t!tn o 
o Clll'}lo cgts n tvo 1 o ru nt· . o \'oso vot· om o as 
t\~b\s poqihli\1\S qnosttm~ d.o admini~trttç•lo'? 

u~t.\ voz:...., E.' UUII\ Íl~uslicn quo Y. Kx. !nz t\ 
. Cl\)liHI'I\, 

O Hu. Pl~lll!:llt.l tlA ~nNA : - N1io1 sotlh•.lt"us. O 
uris~·~ tompo o pouco o lllll'to1 o por . il:lso, o pol' 
COI\1\0C\l\'IHOrl UÓ~ \l OS IW!:>~US tüllecu.~~Ol't.l~~ tlUI.l IH)~· 
f,tts rpw~tõc,; . t~lhlli!•i?h'<ltinis . og,lWl'tiO tum l\ sua 
disposicao maus copm do Illetos o elementos pam 
so\1\ul\umto t\·t~bnlho, quo tlonm1H.h\ lt1zes esp!:l· 
oi no~ o ,cunhocim<mtus pt•atlcos, ó qtt•) tomCis nd· . 
mittido os tos pt•oendontüs, d0s quuos nonhuma uus· 
\'1.\ntttgmn nos · totn \'ll1lto. · 
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Nilo quero <J.Ue J corpo · lcgislativp delegue no 

gove1'1tO anto1:tsuçoos para fn~cr !l';s, nao ; nms 
nenhuma. duvt<.la me n!lsnltn o csp1r!to trntnudo

. se de objcctos semelhantes úqucllcs de q\le trata 
. o . artil:\o a.Lluitivo. 

• s u~ nn on,;açoes usuo-se em pa!· n-
m•mt?s da Eur~p:1,. no systctM reln·e~cntatlvo. 
A unwn cxcepçao e a do padltlnento mgle~ . A 
razilo porém é clnrn. O gov~rno ingl~z ~ um 
governo P,: l ' amen ar;, o oss . ., v . . . - . 
famcntar H ropresentuttvo : ha um~\ gt·ande d1stmc-' 
ção . entre cllcs. O ~~womo inglcz, isto ê, o poder 
exectttivo, t'lfio tem direito de fazer reguh~meatos e 
avisos pata n exücuçno das leis : . entro nó:> essa nt- · 
tribuiçào foi consngmcta ao po(Lcr cxecuti vu pela 
constituiç:To politica do impcri~>. Lá pois s_o n~o ad
mitte o qüe urJlÜ se adopta por convemenc1a do 
serviço.· .· 

. E . depois, quo differtmça. nos . trnualhos rlo par~ 
. lnmcnio bl'itannico\ Trabnl!u\o com qualquer nn~ 
méro r0scde, dl}cidcm conw em commisSiio geral 

c o os· os pl'OJec os CJ.!l" ;to:vos, Alllll" no para 
as s.~ssões publica:> ns · tlcbnk.; l?Oliticos, trulln
lb:'w m•iit:1s horas s.:;;ttidus: c no:>? Nii.o sd abro 
n . se!;:;.í,, SL'lll \1m numero fixndo, lii'io so chc a 
f\ rtl.lltiJH r li H 1'0 ,OI! S C llll li•!S!>ll • (j • 
qu ··r ohjeet, ns discussi)és ilolit~c!\.> sã. i ad!niUiuns, e 
o tumpo si.! ·~onsotno e se gastu nnpr,Hlncttvamcntc; 
mP.l temo)~ lempv tlé f;lZ•~l· as leis 11111Ht:lOS; isto o 
que u . v.c t 1 t 1 "· ·I. 

Disse·so. que admili.i.la i! . .;ta opinião o governo 
con;lulstar:'t to.lo.~ os ilia:; :mbt'tl o patlil.illento o 
sobre o.s liberdades publicas.· · 

Mns logo. que. as R}ttori!';açõcs s~o ospedtH~!h c. que 
ô cúrpo l••ípsl:lh\'o c quem ns cl:1, n~ 11ódo rct.trnr, 
póde C<'SSIH' .to eoncedêl-as, quando for convt:tuento 
aos inH~rússo,; 11uulicos: quo conquistas faz u go~ 
,·erno, se r~sf!í. dü})endcnte sempre do corpl) · Iegisln~ 
tivo 1 A tliscnss:1o, senhores, qne nos cumpro .\'011· 
tilnr ô su é coúvenicnto quo· seja npprovo.da . a 
mate ria dos nrti os. Deste oh' octo c uo anorn mo 
pnsso a cccupnr. . 

A l'C~~tcito d!ls junt:l.s :lc justiça _nlilitar. con_vóm 
qne sr..wo c~hnctn~? E1s n qtt•]st:~o· Pela uunh11. . . ' ~ . 

Exist.(1lll qucüt-ci juntas do justiça militar; nn 
Bahia, Pcl'l\umbuco, l\Intnnhi\o o Pnr:\. Si'io trihu· 
nnes rle scgunJn instnncia pní'n os ctimcs militares; 
fu·nc.chnt:lu nos seu~ tlis trictos com ns mcsmns uttri
buições Jo coliselho supremo militar. 

Para. quo ilm forão · ctcn.uas? Para jülgar do 
prompto os acct\snuos milit.aros 'l.UO pemnte oUas 
fossem i'óSliOlhlor. Qtumdo su instituirilo crào lor,. 
gns, bem longas ainda ns viagens uns províncias 
do nol'lo Jjl\l'll o. Rio uo ~~nciro, aon.do csttwa ct·cndo 
o Slllll'emo eonselho nuhtar; cm'eCtl\·SO de tomar a 
p1'0Yhlo1l:lia do so ürcnr nll~ tribLnme.s : mn.s actual· 
mente, lluo o vapor upproxnnou ns dtstanCJt"lS, fôl-as 
mesmo ( esnppm·ccor : Llclnalmonto quo esso potle
ros•1 elemento do civiiisaçfío acabou eom ns ditll.cul
dnLles dó uul.I'ÓS ú oppo~ições do ventos; quo noeos· 
sidauo hn lllais do cousut' \'O.l'·SO nllijnntns tlo jus tiça 
ínilitar1 quu11rló não lu\. mno: igttnl junh1. no 1\Into-
Gt•osso,· en~ muito maior disttmcin, o com viagoüs 

O Sn. Fmutti'nA nJ.~ l\Im.Lo :-Era umn raziio para 
so creni' e111 1\fnto.Grosso. · 

O Sn. Pt·:rmmA DA SILVA:- Qunndo com fnciii
dauo so lom 11a côrto um tribtt'nnl qttc. otrcrcco mnis 
gnmntias, ttunntlo com n cont\Onb•nção do julgt\• 
m1mloso tira o r osttltatto· do sua uniformitltulo, do 
til'itn, j.tll'isp~·ttdoncia. iguul o qu.e so ~odo ohnmat• 
trndlCIOilnl 1 pnrn que coJtsorvn~·-so ns Juntas? 

E' pnrn oom dos militnros .'? Ooü1o são ollas orgn· 
nisutlns 'l Do dosomllargrttlotos o do mllitaros dn. 
mais olo\'ndn entogol'in t1no houvorom; Ot'Ui qt1antas 
vozos so s onti.\o · nellnà xnilitat·os do pn.lcmtos blfo· 

riores, porque niio ·ex.istem: no lugar officiaes da pa~ 
. tentes superiores? E . moamo aqui nos qi!:lse o 
· Sr. ministro dn guerra quo ás. :vezes tem ellas func· 

ciomido com officiaes milicianos para j nlgnr officiaes 
militares, por não haverem estes na localidade~ · . 

' ·~ 
vidn ·nn pratica da *'dministraçiio c dos~ommandos, 
. não oficrece cU e maiores garantias nos accusados? 

Disse .{'Otém que devem jttlgar melhot· as juntas, 
po~·quc JUlgão no lugar em que o crime, se com~ 
m~tte, ê tcn1 :\ sua disposição meios mais abuudan- • 
t!ls de se csclarocer·em. · · 

Senhores, se ajunta e ségundainstancia, sejulga 
dn mesma fórrna que o supremo consdho militar, 
que ó segunda instnncia. ta.uiliem, pertencontlo cada. 
um a um circulo ; se o su~l'cmo · conselho militar 
'ul 11 ás occultas em se rcilo, como i'L in uiai ão 

. s~undo nol·o pintou com côres carregadas ó iilus
tte representante pela provincia. tle Pernambuco 
que me precedeu llll. tt'ilJana, . comó quer cllo con
servar tac~ 'untas unndo ataca o conselho su remo 
m1 t ar quo so rego pe a mesma e1? 

E como podem as juntas julgar melhor do que o . 
co~sclhó suprem?? Por ~star~m na localidade do 

' I f • \ 

insttmcin. Os t.dbunaes do primoira instnncía ·são os 
conselhos d~ guerra; estes continuiio a fotmnr-se no 
lugar do tlelicto. Sito ellos que orga.nisiio o processo, 
ou vom a accusàçiio, attendem ú. defesa, Íiltluirem as 
t.est•Jmunhr~s, c dando assim cnxanças o.o perfoito 
c~clnrecimento do. verdade, proforom stHl. sentença. 

· .Profc~·iuà ella vai, cerratlo o proces:;o para. ns juntas 
de justiçn, qnu CtHtfirmiio, ou rcvogiio, oumodiflcãó, 
sem ou. vir dofosas, o nem admittir mais razões • . 

Como ó pois quo podem as j.u!ltns decidh· mc~hor 
do quo o·supt'tllllO con.selho nuhtnl', quo fLmcctona . 

.• . t. • .., .. 

do tn·oeesso .dão cuxan~as . a muitós objcctos. Os 
jttizcs dovom cingir-so t\.~ provas do procosso, e so 
n ellns, pari'\ bont cumprirem setl elevado encargo, 
Stül itnportantissimn lll!ssào do julgar. Procnrat os 
jtüzcs prova,; não nos autos, no allegndo é provado, 
c sim. alitmde, om inforrt1açõo.i cxtomas, quasi 
todas su.spoitas, ó uma torrivol doutrina. . 

Se o julgnmentodevo ser dado cln presençn dos 
·autos, se no••tü 1·nzõos ou dcl'esn não so admittem · 

· cru 2a instn.ncíu, ô claro que Ii!io podom as junt11s 
de justiça julgar melhor do. quo o conselho supremo 
militar, colilposto das notabilidados do exercito e 
da ârmada,- e jó. habilitados ·no officio hnportn.ntis- · 
simo de julgar, tanto mais quanto a forma e a 
mosmn quo o nobro deputaM pilttou como mys• 
ter iosn. .. · · 

O Sn. BnANoÃo : ....., Tudo isto servo para molho· 
1'ar a sua organisn~~ão, e nt1o para supprimil-as. 

doptttu.do outros m~ios po.~a temediar esto mal. 
·O nosso devor nao é somente com batel' com 
palavras o quo considet1lmos sor mão ; é tam
bem propOr os me1horilmontos. ontt•undo com o 
nosso contingonto: do .outra forma podor-se-nos-
.ba di2er- Vow et prcst«Jrea ttihil. · · · 

Senhores, eu . tnmbem ontonuo, o já àqul o 
disse, ctue oo·nvém tratarmos do rorormat· a or
ga.nisaçao dt) . conselho supramo militar ; ó uma 
anomalia o seu modo de · jttlgar ; mas isso não 
e· razão po.ra não extinguirmos as juntas de 
justiça, qtHJ se regem pela. mesma lei, o fttnccionüo 
110ln mosm.o. fórum. · 
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. . . . ' 
niío menos de quatl'o jü.ntns? Se c urn betn, convém 
faz\! l-o . ~\ maioria do . exercito ; · se ó um ma\, cou
vóm cxtinguil-o : :mtts é tim mal; repito,. pot·que 
muitas vozes nem nessas localidade:; ha officiae,; 
de patentes elevadas pli.rafazcrcui parto das juu~ 
tas ... 

U~rA voz : - E como hn no. cMte? 

o Sn. PF.nEiH.\ í>A SlLVil: - PorrlU!l n êórt~1 é. o quartcl-gonernl dos officincs mnis gmuuo.dos ; é 
a suJ\ n~sithmcia. nn.tm·nl e legn\.; · · 

' ' ' 
de nem SI) ueb:.\\1' t~spito . ~ S })\'0\"i.\\clll~ '1 
· Para mim e oxcellonte n mcdidtt, O }>Ol' isso 
a propuz o defendi. . . · . 

Tt·ntnroi ngot'R de justificar ns nutorisaçõcs dos 
domais paragrnphos. · 

A rofot·mn do regttlnmonto dos nrsenncs do 
gttin;rn .ó uma ,nçcossi~lnde pnrn . acnbnr com_ os 
eonselhos o.dmmtslrntrvos, regulnr as funcçocs 
do dirt.~ctor o vicc-directo1·, . dovüudo est.o sor itn
mediato, o ojndanto dnquello, c niío . mnn iden
tidade ~i parto, como actualm01~tó ê, o pnrn ?mfi...m 
melhor dtJsompcnhar-so o servtço. A autor1snçao 
para cstn. reforma n.iio cotllpreh. ~nde n. mudn. nçn 
a.o ur;;ont\t dtl. córt'C} pata n. fah\'\cl.\ dt\' polvon\, 
como v.rojectn o governo . . A idea. foi ~ot• olle 

· aventnat\; fl renlmonto melhores propor~~oes offo
:reco lti, o locnl para .um bom ntscnnl d o gttorrn 
de qu.o o min~o tldo terreno quo lU\ côrto occupo. 
elle nctualmnl,lte. Precisn.-so porêm de lovn.ntnr 

• I 

a despezn; e '(>rpcedor a mt\~s inves- · 
tigações. Quando tudo so · t1vér consogtndo, p se 
ontenden.onvenionto a m\\dt\1W~\, a camm·a adehbo
rnt•t\, se com olla concordar. P or ol'a o qUI.) se trata ó 
do motliflcnr úlguritns disposições do rognlnmonto ; 
bom como do rotocnr o rogul~monto da conta· 
dodll tlu gtHJt'rn, o da pllgt\aonn tlns ttopas, pnra 
molhot• oxpot\i~i\.o dos uoguoiOl:! o. smt nm·~o. · · 

A rospoll.o dn. roCorn~u dos ~statutos . aa ~scola 
militar do curso de mfnntnrtn. . o cm·nln.ru\ do 
Riú Gl!nntlo uo Slll, o dt\ nnln do applicnçüo os
tabeleúidn nn P):aia Ve'l'molhu, n. n ecc.ssi.dado dcUn 
está pnlpnv~lmonto pntonte. 

• . :1 -

pae~ ropm·ti{:oes. q uo devom compór a ndminis
ttnçu.o dos nogoe1os da guüt'l'B, 

Eis aqui tudo o que contêm o artigo addi
tivo, coutrn.. o qttn.l so tom lo'.'at~tacl. o . uma. ce
loumn, quo eu de certo tenho d1tetto de aduurar. 
(Reclamações~) . 

O Sn. BRANDÃo :-'Em qunnto montão às des
po~as do . t?tl.as as atttoris~çõos do que c.onsta o 
ttl't1go addttlvo da comnussao ? . 

0 Sn •. PEREinA DA SILVA :....;..Von lho nproseutar 
o cnlct1\o fe\to. . . . · . · . 

Com a contn.dorln gornl d!\ guorrn o nugmen· 
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to de despeza provaveL é calculad6 em 11i5o0$ ; 
com a pagadoria das ttopa.s, ü:400H : com os al'
senaes, lO:OOOS; com a escúla militat', aula de 
&)?plicãÇíio, e curso . de infantaria . e (lavallai'ia do 
R10 Grande 39: !OOH; com .o augmento de enge
nheiros ca elhles e cirur iões l5:000 : somnia 
'5:361.18, sem contar a aca onlia ue mnrm a, que 

é de repartição estranha á guertn .. · Abatendo 
a despoza quo termina com a extincçiio dos con
selhos administrativos, 3S:l20H; com a coinmissão 

e promoçoes, q11e se uca a, : o com() com-
mando das tü·mns,. 8. 923$i00: soinma 58:3tüS30fl. 
O angmeuto de duspcza aqui é pois de cerca d~ 
~O:OJOS.. • . . . · . · 

O Sn. FtGURmA m~ MELLO :-0 St·. ministro cal~ 
cul01}. 5:000$ sómente. · · 

O Sn~ PEnEIR.\ DA SILVA :-Porque ni'io annexou 
o attgrnonto com os parugrnphos · qne eleviio o 
quadro do en~enhciros, ecclesiastieos e otticia~s 
de saude, cu~a dcspeza devo clotar-so R mats 
l5:ogos. Convem aqu~ accrcsccntar qu~ ha a aca-

o Sr r..~<~ i tu c• c.lu. Cnn 11u. :-Sr. pt'ésitlcntc, 
· ser!L ousn.rlin mlnhn nu1r'ldnr ti.mesn uma emenda ro

geituda pela cam!lrn .nu ~a disclli:>si'iu do p1.·ojedo 
do 11xaç1lo ele forças de terl'R 't Não sei: qncr sim 
quer nito, porérú, peço licenÇa a\ cmnara pa rn 
o fazer, por julgar isso de rigLwnso dever. 

·Quando so trntou dc~ste projecto em ~· dis
cussão votd, Sr. presidente, clus nutorisnçõus . . .. . . .. . ... 

de mnrihh~ o guerrn, · p.n:que tinha llo ''uh~t·, 
como \'otoi, tallaucm p •r · umn cmoildn npl'cst•ti
tadl\ pelo nob~e dopntn•lop•)ln proYi..n~h tln ~uhin, 
que P. • • . • . . • • 
que o ff·Werno subnleltcssc ~~ llchbcl'tlçno do cGt·po 
legislRtivo n!'t l'C'forlnnsquc tive >!.'~ feitJ em conso
Q~I'!ndu das autol'i!;ucucs qull lho eriío conce
didas • . 

S.:nl!Qi'cs,. tlc•pois o:h\s d.iseussõ~s htw~ut\S ; qttOl' 
ll!!sta. c:\mum, '1\lor 110 senudL•. u l'OSllútto uessus 
autol·ie:nçt"~t~s, nHI }HINI!t~ quo n t.:mlltHln r•·jeitnun . 
pela CRilllU'Il, lJ IJllU tlO U0\"0 \"Oll ll\tl.UtltU' tÍ lllúSl\1 
tom um ah~uncu muito olovntlo, o UtJ suh•nt' u tligni
dade da cmnuru. o .n uo govomo,pois •JUU so mio t·i.!lll 
mo~trn~o rnztió algtm~n pn1'n conccdei'·SO tnos .nu
torasn~oes sem .titltennmm•-so quo ossns .rcformrls 
tcalisndus s cjlio sul.unottidns ô. uppl'ovnr;ão do corpo 
l egisla tivo. . . ·· · 

O SH. PBmmu PA Srt\•A dt\ um npai"te. 
() Su. Lm'l'Ão DA Cu:.:HA:-'- PorducHnc o nol>ro 

depntndo, ~e os lll'tig . .ts iltlüitivos tivessem sido 
sünplesm.ento npptt'Vítelos Solll quo su nprcsontusso 

. ) • ) . ' ! "l '\' . . 1 

Bnhin; pouur-se-hia . tnlve:~; intm·pretm· n in tmH;.iío 
da N\mnm comn qnúr o noht•o doputnlln; mns dos· 
de quo a cnn1nra rejeitou es ta emenda procédúu. de 
maneira a concltth·· su . muito logicnnHm~o . quo a 
cmnnrn. dispC'nsa quo osu1ts t•ofm•mns sOJtto sub
mottidus :l s uu approvítção . . . 

O Su, l?BuL:mA IJA SILVA : - N:io disporl~ti, 

O S:n. L Et'rÃo DA OuNiiA: ~ Sa u iio dispensa 
pnrú. qüo ütlttto &O l't•joitou esStt .olnotHla? (Apoia~ 
dos .) . · . · 
•· O S1:. DRA!\DÃo: - llu. uin m·d iJJ't! lWii~L:e. 

' ' 

O Sn. ·LEI'l'Ão DA CuNHA: -E' evidente, senhQ· 
res, depois da rejeiçiio dessa emenda, . que a. 
camara, ou ante~ que os nobres deputados que 
votm·iio . contra a emenda; dispenslio ao governo 
·de trazer ao corpo iegislativo as reformas que 
fizer. · _ .· · 

o sa~ FlGUEIRA .DE MELLO :~o corpo legisla
tivo póde em todos os tempos tomar conhecimento 
~o;; acttls . do governo. · 

O Sa. LEITÃo DA CuNHA :- Isso é evidente; mas · 
o illustre deputado h a· de confessar quo é muito 

· divm·sa. a t>rntiea de~se .diroito tão lato d.~q:uella 
do do tomat·mos cunhecamento em occusmo'' dé
tol'lninaua dó um neto ·quo a camara autorisou 
no gó\'Cl'!_ló para praticar.. reservando pnr~i E! 
npJ.>rovaçuo do que fõr .fmto. · ". · 

Senlwrcs, us autnristv;õ~s por via de regra são 
nma dcrQgação do nosso direito escripto, é por .. 

. tap_Eo não · vejo _que os motivos, quaesqu~r !J.Ue 
sejao, que P•>Ss11o aconselhar essas autonsaçoes 

• . , • ·- ' .. • • .('r • • '~ .. • 

, . - -
cipio tlns 1\utorisnçües concedida~ na iei de fixa· 
çiio Ufl fol'ÇllS de tnnr, nslo }li\ taztio para. I}UO in
sistmnos em eonfnrir n,q governo nutorisações com 
a nmpliu:io quo pretende a commissão de mllri
nlm e guerra. 

Não digo · isto para mostrar . que o juizo . do 
senndo nos. d{lv~ guiar sempre na vota•;ão de qual
quol' llwtprli'l; digo somente para mo.;ts·ar que so 
dtn·o rúcomr •tuc nos voltem do sonndo rejeitadas 
o~ta-1 nutoriHnçõús. o que num somprll ó conve-

. 11 icn te. · 

LitllÍ(Hno a estas obs~rVR{,iÕO, porque npenas 
o mau fim ó . provocar a discus;:;do so\)l'e e:> ta 

· uultod~; poi~ que Vl~ 'J .ll.u~ ~o o nogocio não es-. ' . 
l'tt:lo deputado púlt\ nahia, depois. disso ainda o 
ficou 11\únos. (Apoímlos.) . . 

Concluindo, Sr. Prcsidonte, dovq dizer quo se não 
suppoulia que listas minhas obse r vações silo feitas 
com •l:i)Jil'ito d.J o:pposiç:1ó ao go'\'el'no; so assim 
fosso tJst~tvt\ no meu Lih•t.lito, . di-lo-hia porém fran• 
cmuoulu; mus lit'io confio tnuiLo 110 go,·erno, porém 

. nlio ct•uio q no essa· confltUiça. 1i1e deva levar a it• 
aqui om Littlo opor tudo Cvlll o ministerio. O meu 
uultistorialismo so submotte s~lll(>l'O aos dictames 
<lo 111iuhn conscioncin do confot·rrudadc com os in
tori:lssc:,; elo palz; _o (ptnpdo . olln se oppõo ao que 
quot·. o govor:to, u,no a.uv1do nunca nfastnt·-m.e deU~ · 
(aJ)Ota tfos} : o ermo que nosto mesmo sont1do foi 
tmmdndt\ t~ m•Jsa 1m 2a discussão n emondn. dó · nobre 
deputudo pela Bnhir., que co,mo ou ton1 constante~ 
m otütJ npoh\tlo nesta casao ministorio. Voto, pois, 
contm as uutorist~ções sem n limitação qüé pro-
ponho. Algumas oüser.vat,~õcs faria ou ncOl'Ca do . 
. ~ . . . . ·' . .. . - ' ··- . 

" ~ . 
ministro di\ gtHJrra, mas como niio está i·o.:;tn'\'o,me · 
pm•u. a discussão li o respectivo orçamento. . . 

Lê-se ~ ~oguinto onHmrla: 

<< So pnssm·o1u ns antorisn.ções, soja:cout '4 clau- · 
snln. · tio so1'om sttumott iLhts ti appt·ovaçào do cOl'po 
logislati\'O em s tti\ primeira rutmifio as rofol'ma~ 
n.utoristltlm:;.-- ~ . R..;_Leitav ela Gunlta. o · 

O 8 H. Ptt'E:Sil.>i~:-:·r~ : - Não .f6i ll.l>oint.la. 

O Stt. Go~n.;:;; lliil to:I M .: -- O 'll\o s o sUgao ó qu·J 
uâo lu~ caSiL. 
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ó !:i~ r. Perei t-à. da sn-va. : - Em poucas 

. pal.avras respo~derei ao .meu illustre amigo que mo 
~ez a honra de mterpflllar. ·. · . 

·O artigo a.dditivo da. commissão ·dá direito no 
governo para provisoriamente pôr em execução o 
trabalho que fizer em virtude dessas à.utorisn.çi:ics 
mas su me en ô·O epo1s camara pari\. repto-. 
val-o, i'TH•difical~o, ou definitivamente npprova.l-o. 

Esta tem sido a praxe constante ' da camara, .. e 
or isso ella não auvidou approvar o nrti o em 
a tscussno. 
A emenda do Sr; Dutra Rochà, digno deputado . 

pela Bahia, .tinha por fim prohibir ao governo a 
execução antes de definitiva approvaçfio do cot•po 
legis!ativ'l na sua ptoxima. futura sessão. A camara 
po!' 11JSO rêcus.ou o sQu voto n emenda do Sr. depu-

. tadQ~pela Bahia. · · . 
·· · E$~ reprovação da. emenda do Sr. deputado pela 
Bahia niio significa que approvando ·a camnra o 
artigo additivo da commissno, tirava de si o di~ 
rcito de approvar definilivament(l, ou t"eprovnr, ou 

• f' ·- • • 1 ' 

das nutorisações concedidas: não fnt.ill · desistencia 
ao govei·no da obrignçii<i' de, apen':ls ef\'ectundas ~s 
reformn.s,_trazõl-ns .ao seu conhectmcnto pnrn ultt-

O gue .a camara quiz foi consentir. m~ execttção 
próvJsort~, guar_?nn~o sen1pre o seu dtrc1to d~ fin~\l 
approvaçao, o nao t•rando ao ~ovcrno a obngnçao 

. . . ' , . . 

que prnÜ~asso para lov1lr a elfeito as autorisnÇõcs. 
Ora. a eménda apresentada pelo .nobre deputado 

pelo Pnt•ã. parece. ter ó 1nosm~ fhn_. q~e a . do ~obre 
deputado pela Bah1a. Se o nno tem, se ndmtttc a 
ex,ocur:.iio provisotiR.i c .apcnns quer cxplicndanioutc 
dcsi~nnr que tudo seJa prcse';lte á camam tJRra 
ftnal aJ.>provnçiío, s~ b~m que. tsto · so dcprchcnda 
do att\go da commtSSt_lO e seJa a const:tntc .praxe 
da. catmun.; dar-lbe-hct o meu voto. 1\:!n.s se pro
hibe, como n emenda do Sr. deputado pela Ballin, 
a execu~iio provisoria dns autonsnç.ões conccuidas, 

en1o por m 1 · as govt:lrna IVn , em cnsoa 1 en
ticos niio tenho duvido. em concedor7lhe estM 
áutotisa~ões, e niio õ o. ministoriali~m~ quo me 
leva 1\ esto passo, porqne a outros mats uilportan
tes e de demoilstração superior do confinilÇa tenho 
negado meu voto ao actua\ ministerio. 
· O nobre deputado pelo Par:\ declarou-nos que o 
senado reprovara hoje o additivo da propostfi.. do 
:.1xaçiio de ÍOl~ço.sdo mar para a revisi\O dos artigos 
de guerra, ô que p lrtanto o senado nao !iO prestava 
a autorisncões. · . . . · . · 

·Não sei o quo pensa o senado.: pc_la minhà pnrto 
voto cotno ontenJ.o. Devo todaVla d1zor q_uo · nenhu
ma P,aridnde tem às p~e~entcs aut~risnçoes com . o 
add•tivo para a re~llsao dos arttgos . do guerra. 
A prova está mosmo, em que. a 12ropostndas força~ 
SGompanbó.rão outras autorlSl_\Çoes sob,ro gutmtns
marinhas ·é officiaas do nauttco. o tlplto, o estas 
íorlio. ~PPI'ôvadas_' J?Olo ~ena.uo. São. l\utm·isnções 

o ctos admlmstrat1vos ue som te se con· 
cédêrão sem contes açito alguma ; a o rev r os 
artigos de guerra confesso que era mais graye, 
e de outra natureza, porque affectavo. uma logts· 
lação do pai~, e pod~l·:so-lJia considerat·ld orga· 
nica, ou ordenança mthtar. ,. . 

O facto, pois, 9ue se dett hoje no senado~ alôm de 
·não ser defimttvo, porque o senad<t póae. ~m $• · 
discussão votar · diffél'entemento, o rõlmbthtnt• o 
additivo, nem uma pnt·idade tem pata as antol'isa
ções . do u.dditivo da proposta di\S fotçns d~ . . ~~n·a, 

. as quli.es são d? natureza meramente nuuunu:;tra· 
.tiva, o têm ·· p11.r1dade sómonto com as duas iguaes; 

. que na pfópOstá de f~rças de mar o senado appro
. vo!l, . ácerca dos guardas-marinhas e officiaes de 
aptto e nautica; · . . · 

A discussão ficou adiada pela hora. 
Levanta~se a sessão. 

. · Acta tle JZIO de Junho 

A' hora do costume, feita a chnmada; aehiio-se 
preseptes os Srs .. visconde üe -Ba.epcndy, Paula 

. CandJdo, Wilkens de Mattos, Gouvêa, Mendes da 
Closta, Carneiro • de . Campos, bariio de Gurttpy, 
concg() Lenl; Sen.m; Brusque, Macedo, Tcxeh·a. dé 
Souza, Ribeir? da Luz, .i\Iarcellino de Brito, Cas
tollo-Branco, Pachcctl, Só. é Albuquerque, Eduardo 
França, Fi usa, Ribeiro de Anãrndn, bntão . de 
Maroim, Augusto Chaves, Angelo R.amos, Corrêa 
das Nevas, Candido 1\:t:.mdes, Pacheco Jordii.o, 
Prntes Luiz Citrlos · · 
de Bnrros, ·Fntisto, _;E>edreira, J ... uiz Soares, Para· 

. nhos, Luiz Ai'intjo, Sit·io dn Cunha, Chrispini. 
qompareconi. deJl?is da clmmada os Srs. Souza . ' 

Jacintho de Mcmlom;,a,, Figue:ra. de 1\' dlo~. Paulà 
Símtüs, Fcrnan.les Vtmra, 11Iacnrto, Barbo;;a, Tra• 
vn.ssos. 

. . ' 
Taques, ocrquoira Pinto, o Costa Mncllltdo. 

b Sn. Pm::mg'sTJ.t tleclnra. :\s H hnras n!io hnvêr 
scssíl.o por niio se ter l'úllllido nmnero lPgal: dá 
para ordem do dia a mesma, prccctlontio a Jeiturti 

. ae project.0S c indicaçÕtJS. . 

Sessão em 2~ de Junho 

.PnEsttJl!::SCIA t>o sn. r•AULA cANDIDO (lo sEc~t·Amo} 

Sti~'M.,nt(),:-Exl)cdiqntc.~Ordcm do din . ..,...Fixaçlfo · 
. das (o1·ças de ta1·1·a. Discr,trso do 81'. ~lactrr:io. 
· Ado1Jçao.-0J•gmlisarcto f!e éó!l1Pàlihias de pt:sca. 
· Obsetva í'Jas dos Srs. F& uetra tJ i\ •l • 
g~tsto ele Olivd1·a. T"'otaçllo.- G1·octç1io de · uma 
{1·egue.:ia , ,a cô1·te. Observrzçtl~s dos Srs. Ma· 
garltc1tJs Cash·o, Candido Borges e Pinto d• 
Campos .• ·ldOllÇflo.:-Au<Woh:s 'la !JWm·a. Obser
vaçÕi!s dós S1·s. Ribttü·o da Ltt.z e Ftw)·eiJ•a d8 

. Aguim·. Adiame>~to. · 
. A' . hora d.o costumil, tcitn a clúuna.da, achan- . 

do-so pi·estlntos os Srs. Paula Caudido, Wilkcns 
de Mattos, Gouvôt\, J\Iondos da Costa, Silva Gui
mari\os, Toiieirn tio Souza, Lima c . Silva Sobri
nho, .And:-ó Bnstos Podroira, Livramento. Car• 
neiro do Campos, Pacheco Jordiio,. :..Iacat'io, Souza 
Loão, Paes Ba.rroto, . Araujo Lima, . Loitiio da 
Cunha, cone(J'o Leal, Vicirn de Mattos, t.isbon, 
Bu.rbo . .;n da Ôunhn, Ribeiro de Andrada, Augusto 
de Oliveira, Angelo Ramos, A'tt~usto ChaTos, Luiz 
Carlos, Flem·y·, ~ot'l:rn, Luiz Soares, .Marcellino 
de Bdto, .Furnnmics Vieira, ·P:l.rn.nho:,;, Raposo 
ua Ganuwa, Rodrigüos ·Silva, Edu11rdo · Frunça1 Horta TraTtiSSó3 Octavinno Pa ln . a os s~ 
.e .· buquerquo, D. Fmncisco, Thoophilo, Sobral, 
F~\usto, Fiusu, Mt\cedo, Bt·usquo, Oastello-Branoo, 
l'arnn!l.gu:\, J>~só Bonto, . Ribeiro da Luz, Corrêa 
da'l Ne·vo.;;, Antoniv Cnndido, Prata:;~ barão de 
GUJ'Upy, Dutru Róclll\, Góos Siqtwira, Pereira da 
Silva; il Chrisphn, abre-se ·a sessão. . · 

(J.miparucôrno depois . do nbertn. , a sessilo os 
Srs. Lttiz At1\Ujo1 l::iouzn 1\f(mdes, Pereira Jorge, 

· M:nehado, Pinto de Campos Titúra, Sayiio :Lo· 
bato Junior, Figueira de Moho; bari'io deMal'oim, · · 
J. J. dá ~)tmha., Ferl'eim de Aguüu•, J. J, . Ja 

· Rocha, V1scoude de Baopondy, Nnbuco, Gomes 
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Ribeiro;. Rego Barros, .lo~ó lVInthias~ Zncharias, 
Hyppolito, ~clis::ú·lo, bllriio de Mnn~; · Limà, ~pri• 
gio Guimaratls, Dru.·bosa, conc.go Sthn, Jncu1th. o 
d& :Mcndonçn, Henl'iqucs, Pacheco, Costa Fer
reira, Antonio Carlo::, Candido Borges, Brandão, 
Dias de Cal'Tülho, Sinimbú, . Saytlo Lobnto, Ma-
ga mos as ro e aQscn o aço, 

Lidas ns l).das do 2.) e 2G, são nppl'GYndns. 
O Sn.. ln SEcRI:;TAnto d1\ conta do seguinte 

EX l'IWU:NTE 

Um requ•.'rimcnto tlc Felippo Antonio <lo Oli
,•eir:t, peui údo pt::rmissüo pura nntttrnlisar-sc ci
dndi.io hmzileiro.- A' commissüo tlc · consLit.liçi\o 
o podct·cs. 

JdetiJ, tlt~ · ditfL'l'Cllb~s CaÍXcii'OS, artistas e OjlC· 
rario$, pedin(lO um:tlci ttue I'~t\)hiba lli)S domingos 
todo o trnbnllJo lfUC nzio fot• nbsolubauclllo nc~ 
cessario . .:.....A.' commi,;siio ue camnm::; tntmie~pnes. 

Idem, de Ricl\rdo José. do Amorim Vinllna, pe-
• .• • • - -' 10 ... 

Pnrticipüo incontólod•) os Sts. Bündeit'a tlc l\Icllo, 
Corqueim Pin.to e . Pnuln B:tptistn. · 

N:iio se hn,·ciHlo nprcscntado projcctos e imli· 
cnçõcs J..ltlssn-so t't ·· 

ORDEM DO DIA 

FIXAÇ:\.0 DAS FORÇAS l>E .n:nnA 

· · . Continún n 3• discussiio tla propüsltttl~ gové1:no 
' 

-de 1857 a · í.S.J..-.;, cnnjnucttnnontll com ns etucnutis 
anteriol'lnonto tipoint.lns. . · . 

O Sr. 1\ln.curlo:-Voto Sr. roshiontc oln 
orça que pe o t• no ro muusLro dil. guenn, pot'· 

que ·S. Ex. mo merece todo. a · conti.n1çn, pois 
que a.compnnbnndo eun marchn. dn. uumini!-ltmçi\o 
do . pniz, tcnhu C:)mpl'dtcntli•lo qno ::;, Eí:. h 1\ 
dirigido bem os w'g,lr.ios n. suu cargó, tct1ho com
prohéndido qno St:lll . hnvol' d:u.ln '.l.oV•L c< I it,:fio dos 
Ccnmnentm~os do Costw, sem . ter 1\ cnbl!Çtt tlc 
Napolcuo, é totlnvh~ nm. digno lilinist. ;·o dn. gnur.t:n; .· 
tenho compt·ehcnthdo que á ft·cnte dos ·11egoe10s 
dl\ guerm dovc estn1• umn glódn milital', e ~. Ex. 
ó umn Ull!l ll(.lsSns glorias Jnilltnl'cs, ê. Uln tios 
homens mais . proprios p:tt'i\ infttullil' l\)Spüitt\ M 
mtei'cito, pnm ilH'IlÜcr n. diseiplinn: (A2)oiados.) · 

Em collsciullcin é com iotb n ft'<Ulqlle:m do mon 
câmcter t .. :nho confiançtt no nol.H'ü mini~tro · da 
gnct't'a 1 o entendo qnJ ellc tem bem llirlgitlo o~ 
negocios a son cnl'go, crnhom m'io fossó IH!uinhon.du 
pela nnttn•ezn cont n cnhtl•;tt (lü Nnpt)lúiio, u notn 
tivesse feito umn. noyat cdit,:üo dos Oommc1.1lctJ'ios 
do Cosnr; Htns Oil nprerio mnis o commnndnnt.o 

, . • . i . • 

• I . • 1 C: tJ t), t t 

do quo o ost.ridistn. de lo!~ c tSl ·l, tb <pw o pt·o· 
tondontt:J uo ·tlll\lllu tnl\·c;: (lo impcrhl l'•lmnno. 
A~sim, pois, _v~to . pcln. forço. que ~·Ex. podo, 

tnnlo como sa1tJstaç.tu dtl nmn. lli.!CCssHlntl0 mdc· 
clittttvül, como pnra sfgni(h·~u· minlm Mnfiítn~~n no 
nctnnl mini~tro tln gnert·n.; o f:tç.l votos IHn·at quo 
S. Ex. ~o consCl'\'O . nn dlro~t::"lo tios lll'~~cios do. 
scct·otrmit dtt .crn:'l'l;:t :po1·. nnut(l tempo, St'po qnnes 
fórcm us mnth licnc;ocs pot• quo tonlm do pnssa1' 
a administt·u~i'ío .tio pn:z. · 

Mns, St·. · preshl1mL0, utt V('l!nl'ln poln fol'i:n. pe
dida, o sobrutw.lo pt'lm; nutol'isn~·õcs pnrn. fnzct 

lois que. a. nobre commissiio do marinha c guerra 
letlll.n·ott-sc tlc concedm~ a" governo, mfi!smo quando 
o ministro da. guet·ra i})(~ ní'io moreeóssc confiança, 
ou quando me pudessem convonce1· da absurda 
thcol'ia em (fUO so npoitiQ os ministros onfrnque
ci~lo.-; ou desmoralisados na o iniào do o.iz de 
que quem om con tunça· em um mm1s ro a.eve 
ter om todos; .mesmo assim, repito, votaria pela 
for~a pcliidn, o por tudo o· muis, porqqo, meus 
si!nhorcs, . cn estou üispoYto n túCouhecor nos 

• · . Uul o c az r mo qual\ o qUl-
Zel't~m, c pediria á cumura que votas~c sem (;xnmo, 
p·Jl'. nc~lnu.uv;iio1 por todas. ns medtdns que o go 
vemo ped1ssu, quo lhe dtssessc cc fnzct o q~e 
qni7.er1!es: '1 tHJrci~ lcgi.~lnr pl)t nó"? faze i-o ; que
reis cro:w mnis cmprt!goR pnr:t nfilhtulos? creai.os; 

. fnzúi o <lttC qai7.ct'dt~s, nós nndn examinamos,. iidâa 
di~,·utimtlS, . nada vos. aconselhamos; pois · .nada 
lnn.i=- sm!w~ do t'}l~C um mylho.do .systcma represen:.., 

.. tntlvo, e n Ili'Cc1so que nos d1spamos di:! toda a 
t'êsponsnbi:idnde pnrante o paiz, Vós quereis tudo 
nhSl:l'\"el:, j:"t •• prot..~stÍ\li~OS C~rltL"a VOSS;t pretençfio, 

ti uh~ dito': c< vota i pot· acclamaciio~ dizéi ~o nif~ 
ni~tro: qt~erei~ dinheiro? t·~~~dcs diuhé.,íro; quc
rms nulonsaçl\O parn Cúntrnhu· l!mprt!stllno$? nós 
Ynl-n. dnmos, mns som disl~ussilo; · fnzci o que 
quizenlcs, depois :"4 l"t'[lllÇII. vos t01nan\ contns. ;i, 

Pt)is bem, l3cuhorcs1 e11 nn minhtt debilidade e 
itHuflh:iencht . ptlrn lcmbrnr-vos qualquer cxpe
dicuto, clltendo qne o vordàdciro meio dü comba
te\' ·o governo ncssu tnndellCin clüsmar~:ad~ .. dé 
nbsot'ver todos os · f)ouoros, todr..s ns .for~n:; v1tnos 
dn nnç:io, ó dizol'·lte: '' Fuzei o . quo quh:ordes, 

• • • • .. t ' ' . • • " . a . 
- . . "' 

o· p:uz; dopois ni"i-o so ·irá compulsar n.leglsLtt:iio 
para sabot· . ~c houvo um potler quo vos Jolcgou 
ns suas attribuições. )) · . . . · 

- · '· rl\ndo hotilt)nl, a .quem 
uc,lbo dtl nl htttir, e que o o nlnior .. \'UH.o pnrla
tncntnr dos ttltimos soculos, disso qttc o s.ilcncio 
üos povos c~rn n. gl·:tndo liçiio dos reis orn, nl
~ltllS ~I.Js St•s .mluisL_t"os trntiio os l'U}n'csc:lln!lt.cs 
uo pn1z comn do ru1s n póvo; como do rt.:ts n 
povtléo .. . . ( Vit•tl$ ,;r:!Clama(:õe.~. J]o. clive1•sos apar
tc.'l.) Alguns <lt)s S1·i:i. mini::;ti'Os entondom qtH:l 
fn;,t~tn ·gt·mt~le honra nos ret)tescntftntc:l do paiz 
oti'el·cccndo·lltos ·uma chicm·a ~le seu succinto; seu 
got'du du\. nospoitomos ou r('signimio-ilo:; no con
CéiLO ctü quo ossos · ministr·os \'ÜO totnnudo o 
lwbho tlo ttlt' os l"opl:o.lscntuntcs ün nnçuo, · coti- . 
sitlü1'cmol-os rois pot•qnc cllos o qttcrom SOt', li · 
colttontelnO·llOS do set· povo, comó somos. pu.ra 
lhos danuos n gt'ílllllo · li\ino dos. rms- o siloucio 
do povo.- Scjn o nosso silêncio a condomnuçào ·· 
dos ministros quo lliio sn.bom sê l -o . . .. 

O Sn. PAHA~AotlA: ~E o silencio dn. camnra ó 
a ro;;postat no nob1•c deputado. (.Apoiados. lia . -, . 

O Sn. MAcA mo:-O silencio dn' cítmatuó uma 
resposta, f:loi bom, mns unicmnente no sentido de 
quo cn c~ptimo n convicção intilntL dn quasi to
tttlhln.dll ,dos mombros de~h\ co.sn, a coiwicção 
intllilll o dolorost\ da nnçüo. (Vivas reclamarões. 
AjH>iados é 1tão apo·iados.) Sojüo, meus sotlho
l'os, qunos fôt·ent oa . motivos quo induzão os 
nobros tlo~utndos u apoiarem a actualidndo, não 
faço injurm nos sentimentos de nenhtun dos !nem
bras destn cnsn. A liberdado de pensnmonto é 
pnru mim n primeira das libordados1 mas ó por 
1sto mos1no qtto eu o:x.primo com franqnoza Olllou 
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'PEmsa.mento , que estou convenci(1o ser o do 
paiz ..•. 

(Ha outro aparte.) · 
O Sn. MAcAruo :.,.... A tendencia paro. o progresso 

·material! Acaso pôde imputar-se essa tendencia 
~o paiz a.~ governo?.. . E podendo-se . . fazêl-o1 Isto ba.stnrH'\ para mostrat· gue a actuahdade . o 
boa?. . . Senhores, essa tendencia . pódo · não ser 
um facto governativo, como realmente ni'io o é. 
Nos paizes livres governados por instituições 
li~cra~s a tendencia para .o progresso material 
nao o um facto governattvo, póde o governo 
awciliar, favorecer essas tendenclil.S, mas porque 
um povo se prcoccupa dos· melhoramentos ma~ 
teriaes netn .se óde dizer ue o aiz bem nem 
so ret.udo so po e fazer crer . quo essa. vecçiío 
óo cspirito publico é devido. ao governo. O son-'. 
timento do proprio interesse, · do · interesse mais 
e oistir.o, casta · muitas vezes ara ex licar as . 
preoccupa.çoes e um povo pe o progresso ma e· 
riàl. O que é verdade é que· os governos muitás 
Tezes se aproveitiio dessa. cspecio de preocupnção 
das nações para mais á vontade despotisal-ás, 
a.rrc . n o-as o exa.mo a 1recçao os ncgoctOS . 
pubhcos •.. 

(Ha um àparlé.) . . . . 
Mas, senhores, dizia eu que qnizorn que so 

votasse tudp por acclnmaçiio guc so dei1tãsse . o 
governo lc~h;lar, que se o dotMsso fazer tudo ; 
quo nós, aunplcg mytho (:onstitucionnl •. não· f.o· 

. massomos parto nos actos do governo. A disctts· 
silo envolvo~iloY, põi:l-nos om contacto com esses 
actos o nos tornn. · do ~orto modo rcsponsavcis 
por ellM, e depois. o a.iz nos vom tomar contas 

" ' ' . 

O Sn. MAcMtxo :..-... E' o de que me eston livrando, 
es.tou dizendo quo niio tenho nad"- corn isso. 

UM Sn. DEPUTADO:- Mas vai dando som pro o 
souvoto. . · · 
. o Sn. M.HJARlO :-Vou vot.nndo porque sou mero
pro destn. casa é não quoro fugir. (Risvdas.) 

O · Sn. Rtimmo DE ANnRA.nA :..-. Mas nós somos 
:responsavcis pelo voto quo dermos. . 

O· Sn. MACARIO :---Assim como opodo_romos,sor 
pélâ fncada. que dermos quando se n!>s~ m1palhsse . . 
ria.mos rosponsavois perante o pai1: •.. 

O SR. :RmEmo DE ANnnAl>A :-.: E' resistir; 
O Sn. MAoArtto :- Declaro que niio o:xnmino nada, 

voto por tudo, não só, a tos peito do ministorio qt~ 
.· guetra, corno n respet~o do outro qualq~wr mt· 
nisterio, porquo enfondo quo quanto po10r, me-
lhor. • · · 

Uru:A voz.:- Para pt•ocipital-os? 
O Sn. MA.cAmo :~ Precipital~os niio, porquo o 

. TO~() ~. . 

peúhcm ... 
(Ha um aparte.) 

de não 
se 

Supposto isto, ·meus senhores, qtle correspondc 
ao meu. sentimento intimo, quo não siio pala• 
vrns de um descontente, de um ambicioso, que 
não siio palavras de nm candidato em diflicul
dadcs, porque nttO tenho razão de dcscontcntá.
inent.o, ·.visto quo estou bem com n tninha con
sciencia, visto quo est.ou bom· com a opinião p.n-

. blica ; nàp SOU um t>.mbicioso,. eorque .n~:JC\"ero 
quo dese o tanto · as altas ost oes ohhcàs do 
meu J>ntz r-omo sou capaz e . renuncial-as, tosi- . 
gnan o-me a servir no pniz como simples pnrti~ 
cula.r : não sihl tambem palavras uo um candtdato, 
porque tenho o bóm senso reciso uu·a \"cr ue 
nuo posso sct· cnm t o. o o. cousa o. guma nu. nc ua-
lidndo. · · ·. 

(lia dii;c1•sos apaJ~tcs.) 

, . , ,1o multo ·. 
legitima de rcpl·cstmtar ó meu pniz, en tencto qno 
tenho mesmo obrigação de n.spirar a tão sub teia · 
.hl)nra mns declaro · que quem falla niio. é. um 
candidato n. oleiçiio proximn; de que o governo 
está tüo t>rcoccttt>ndo, ou de quo o governo so 
occupa . com prcteri~iio ·de todos os ncgocios do 
pniz: poderia tnlvez sêl-o por minlln próvincin, 
onde tonho tdTeiçoadós c amigos, onde gozo do 
t~crtll cstimn, tlo quo nntito rol) glorio, c o que 
maito ngrnllo~o ; masexnmhtci, estudüi na minha 
dubilidndc n tlclttnl ordem do cousas, e t~ompre~ · 

. ' . . . . . . · . . 
exilio se niio se o dopntndo, Ili-so niais um li no, 
um l>üllo rommice uu qut\lqucl' outl'O livro. 

(Hl' um c;parte.) 

Assim,, 1nous scnhorés, o homem que vos falta 
não ostá pron~cupndo de nmbit;õcs pessoncs; não, 
uma oloi.;ií.o nn actunlidatlo o honra quo tuio recuso 
né!n solicito. Pottl\nto a. opposiçào quo sem. di.t· 
vida northtmm soll'roria .. · so mo nprcscntnsso na 
arunn, na luta cloitornl, está prevenida, t.'ol'que 

· fruncamonte n:'lo sou cnndidttto, tncsn\o pol'<me 
tenho couséióncia quo a minha pt·ovincin tem multo. 
gente qtt•l . me ê Stl.pol'ior. Não son cumlh\nto, 
p~rQ.ue eiltendo quü na represontnçilo dns pro- . 
-vmc1ns tnmbmn devo haver como que um mytho 

·de p ürpetuidude, certa. consm·vn<;iio do pessoal, 
apolll\S sotfrondo CSSO pcssonlmodificnÇÕI!S muito 
ligeiras, o de íliodo algum vindo 1i camnrn todos 
os dias novos roptésúntm!tos, novas tlltras. novn 
gente. Niio sott ~nndiduto, porqúe Ml\\pi'Ohendo 
que totin de i:nnnit·, etn·ulhccor, se mo ntt.·e,·ossó 
a. et1trar · em lúta com o guvomo. Portanto não 
ó clocididnmonte um umbiewso, mio é um candi-
dato quo fnlln, nno é llm homem quo ,tonhn dos~ 
pe1 os, znngn o governo, a c a { nt , p r . 
considerações · posso nos. 

Mo.s, Sr. prosidonto, se som cxamos ou voto tudo 
qunnto exige .o ,govotno, so vota rui .ni11dn. ó nHds 
quo )?Ossn oxtgll', qunlrJ.UÇr. quo_ seJa n . nn.turo~n. 
exg.utsita d~ls cousns c~I.gHl~s, ntto posso t?dn\·~n. 
dotxar de dtzor em Mll!':monctn. com todtt n smclll'l" 
dmlo, no uohro minish·o do.. ~uot·rn, . n qnmn niio. 
posso fnzot· oppo.si~.~n:o .PElo ntto conco.ito o)ü que 
tenho n snn. aammtsl.mçno, quo n for~n fll.to pede ó 
poticn. S. Ex. tom umn bM cnbot;n, ptll'qtto .S; Ex. ó 

86 
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· homem de bom sonso. S .. Ex. tem umn. bon cabeça, 

porque é homem do ex.porien. cia. S, Ex. tet:t uma 
boa cabeça, porque conhece o estado do patz ; ap
pelto pois pata S. Ex., e se S. Ex. estivesse na casa 
me daria t'azito. Sim, appello J?nra o reconheCido 
critm·io de S. Ex pn.ra dar autondad~ ao . que passo 
ailiu~ · 

estado do· 
paiz, · deve na exigir, não 18,ií00 soldauos, não 
~6,0ü0, t.nil.S talvei o dttplo, E' bom ter cantela, é 
bom preveuir~so com tempo .. , . 

'z ncus senhores está sob um v o leão; se 
na administração de 1851 entrou ri'uma marc 1a 
mais i·egular, se se podia contar então com n ordem 
publiça como mngrnnue capital de pro~resso para 
o paiz, assevero que do 1855 para cá dectdidamonte . 
a ordem publica nuo é 11ltlis um capital com que se 
possa contal'. . . · · .. 

S. Ex. nos falla em seu relatot•io em guer1·as pro
vat•cis; S. Ex. pre,•enio o meu pensamento, a minha 
preoccupaçiio : n:ós estamos sob um volcüo. Sem 
duvida o governo nclual cotürilmio no começo .da 
suit ndritini:.;trn.çii.o p:l'ra cstnbclccer de um modo 
mnis seguro n. ordem publica, mas se não se .lhG 
po e negar quo por uma cer a enctgta . con r1 mo 
para istu, tambcm não se pódc nogur que a reforma 
elcitornl cxturquida á USSNnblón gei'nl deitou por 
terra, foi desmanchnr tu,lo unnto o gliYerno tinha 
~~ o l'or om a ort em pu te , . · o . 

do J>atz ha hoje um brazeir.) cobcrtu do cinzas qui:!· 
. qui~lg_ucr t'Í?lgWJUt pódc ~oprnr1 póic descobrir, o 
demdttlaluontc nós temos mcend10. . 

(Ifa diVifJ'SOS · alJUl'les.) 
. As rovoluçõ~stüi.o se fnzem de choít·e. ·Doos per

miit-a que elbts nunca se fnç.fi.o: declaro por minha 
parte que estou sempre prompto, debil, physica e 
UlOl'IÜUillntc como so'U, a pegar e1n ar1nas para con
sorva~-:1o da ordem pnblica: . estou sem pro disposto 

. em tollu parte a ser um soldado de .qualquor go
·'\"orno, porque quero que se operem os melhora
mentos, que se estabeleça a confianca do pniz no 
governo po1· mdos regulares, por meios pac~ficos : 
mas em todo ca!io o ~uo ó vord!ldc, o que ó mcon-

do dinhoiro para pngnr soldo~; não, nós o tomos de 
Ulais: dtl\'Ol'ÍI\IllOS ap<'llRS pedir 110 St·. ministro do 
illll)lll'io quo caUsasse Tamberlick em 20 ou 80 contos 
do rt!is, q ttc cotisasse a La Grua o in 10 ou 12, o íusso 
assim coti~1Uúlo os cantores, e .por sua v&z tampem 

· cot.iso.ssnm as fautnsiadas cnsas para bibliothocas e 
ouh·as despezn~ que tacs. Diminuindo as,.im o pM· 
Sonl do S\Ul ropnrtiçiio, deciditltlniouto terÍamOS di~ 
nhoiro pam pngn.t· tuais a tropa, quo mo parece virá. 
a ser prechm om breve, o quo Doos queira nlio 
venha c. sê l-o, quo cu quoro pot• bonnla ordom pu
blicn, por bom i.lo mou p11iz, passlir pur visionnl'io. 

Em vo1·uado bastuYO. uma ocotwmia no thontro, 
basLuva que tivessemos comicos Ulll pouco milis 
baratos, p1u·a quo, se não pu,lüsSomos . augmeutar 
a força publica, ao menos pudessem sct mais bom 
pagos os soldndós do quo têzn sido ató at;ora. 

Mus, Sr. prosldontc; yisto quo niio posso contnl' 
q~10 o St. rn.inisttó da guerra f~lill valer o ~c~ prcsti-

10 no abmeto ata conso uu· do Sr. mnitstro do 
nnpt'l'io que cutiso aos can ores, quo cotise a~ bi
bliotlwcu$ sinHLindas, etc., ek, :para so pag:.~.r 
molhm· aus Holdndos, ou tol'mos mats turça, d·~mus 
a furçn pctlidn. contentemo-nos t:om essa at~ quo 
sêj[l. •'ossi~el ÜlNIO mais, o contiimo enti·ctanto o 
Sr. nunistr~ do_ impct~o à dar aos dinheiros publi· 
cos a upphcnçt~o ly1·tca. quo ató a~ora tem dado 
co1~1 tanta halrilúladc, com tanta uttlhlo.do pata o 
_pa1z.. . . .. 
~ou ngora fazer, com puzat, mas coin toda i1 sin~ 

cer1daclo, ao Sr. ltainistt·o dn guorta o uuico reparo 

que passo a fazer· á. administração de S. Ex., é uma 
censura, mas uma censura que S, Ex., razoavel 

. cotilo é, julgará muito fundatla. ·. . . 
Senhores, o modo por que se faz o recrutamento 

~m nosso paiz .ó se~ 4uvidabar~aro, é.inqu.alifica~ 
vel ; é uma leg1slaçao, uma prattca que devta figu
rar em algum museu, e que corto fi~uratá. para o 

. i 
do um paiz constituciorial. O recrutamento, senho
res, é ... (nito digo nada de novo, pretendo apenas 
exprimir o sentimento ublico, o que está. na opi
nià d ntro nós 
é uma caçada .de homens, assim todos, cada um 
por sua vez, o têm chamado ; é essa caçada de 
homens ainda não soffreu, · não teve nenhuma mo
dificação, continúa a todo o tràuse I . . 

(lia u~ aparte.) 
Isto mesmo disse-nos o Sr. ministro da gnerra 

no seu rlllntorio ; ahi nos diz S. Ex. que o recruta
mento entre n.\.:; ê barbaro, é uma das causas por:! 
que rião temos exercito, porque não podemos 
contar c•)m o ·nosso exercito. Entretanto, meus 
senhores,. Jlem por parte rlo governo. nem do seio 

. . a camara se eva a g 
forma d'essa lei. 

(Ha diversos aparte$;) 

uma ta reforma, . não .Por meio de proposta, mas · 
por meio de algum proJecto apresentado por algum 
dos t)rs. ministros que t~m assento ua ('.ama ta. 

tame?to .é barbaro, 9ue é uma das r~zões da 
dellctoncta e do~ defettos ·do nosso e~erct.to, por· 
que um dos. Srs. ministros quo são deputados, 
porquó algum membro da commissiio que tem a 
confiança, que está nas gr:n:ças, no punsamçnto 
do ministerw, uiio propõe a ref~rma ~dessa lei? 
Autorisa.çõcs par~ couGas quo alu\s nao merecolll 
grande consideração, que mio têm grattdo alcance, 
éis o que os ~rs. · ministros pede1n I Mas se na sua 
irrisoria com;titucioualidade entendem quo aos mi· 

· nistros · não é pertnittido propôrom reforma da . - . . ~ 

um trabalho meu sobre . o rect·utamento, o que o 
collega da guerra vos pedio em seu rolntorl_?. mas 
niio póde formular em ut11o. proposta, por nao . ser 
dt!putatlo, ó m;gonLemento reclamado pelo ptuz, d 
do maior alcance para que tenhnmos um bom oxer· 
ci.to, e. c\1 que tenlio ap1·egoado a solidt?-tiedade mi· 
mstenal Vétlho tlpresontar-vos este pro.tecto do lei 
do rcct'utnnwnto. quo devo ser approvo.do ~ntos de 
loterias, antes de pensões, antes do nnturalisaçõea, 

. aútes do tudo. E' preciso quo tenhamns .uma \ei de 
recrutamento, J>Ot'que o coUcga da · ~uórl'a, homem 
do e.xpodiouto, homem ·versado na tmlitnnça, disse
ttos que a lei do recrutamento quo oxiste é umà ma 
loi, ó a ri\zãu do atr.nso do nosso exercito. 

o sn: SIQUEtRA QrJ&lROZ dá um apart(:J. • 
. O Sn. MAcAmo :-Senhores, i~to niío se faz, os 
obj e c tos do que se devia occupar seriamente o go· 
vorno não lf\o merecem consideraÇão alguma; ai-
o-o sem odio, sem zanga~ sem despeito pessoal, 

proctso so sa1 a; mas 1go-o com conv1cçao e 
com franq uozn. · · 

Da mi.maru deve partir; disso-se hontcm, um 
projecto rufotmnndo a lei do . recrutamento. Da ca· 
mara 1. Bem; n1as um dos deputados, um homem 
quo vivo em comrnunhiio de pensamentos, de idéas, 
co.m o governo, .que seja solidario com o nobro 
nliuistro dn_ guerra, · é que devia apt·esont.ar essn 
prujecto. Mas, meus senhoros; o tompo é pOuco 
ptu•n outms cousns, o tempo ó pouco para manejar 
o coulpast>so que deve traçar os cil·c-ulos. Não se 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 16/01/2015 1128- PÃjgina 5 de 9 

SESSÃO EM 27 .DE JUNHO DE 1856 283 
nõde, pois, distrahir ó tempo com. aquillo que 
seriamente interessa ao paiz. Que importao exer· 
cito, meus senhores, o exercito que se compõe das 
ínfimas · classes da sociedade_? . • . 

O Sa. SEARA.: - Perdõe-me, isso não. 
O SR. MAcAroo:- Com esta minha proposiçao . 

eu não faço injuria alg'!J,ma ao exercito. · · 
O Sa. SEÃnA: -Importa q.U.e seja mais clil.ro ..• 

e'm que a mu ança. do estad() niio me trouxe . 
mal.· algum, . .nnLos . b~m, e que, se deve agra
decer as causas occastonaes elos nos~-:os nlelhora'
meritos, eu sou agradecido ao governo. . 

Se o governo tivesse comprchcndido · qu() eu 
era um luncclonnrio :publico capai d() sõl·o, so
nilotes, ou hoje .ostana ainda reduzido ás con
tingencias do um juiz municipal, . con.tig~ncias 
bem tristes para o hort1çm . q?o. tem <.hgmdade, 
para o homem quo · so tRd1v1dtt. como ou, que 
niio tonho furttlna . proprla. 

. I • 

. odio, o eom despeito, faUo 
tunda. · 

Entendo 'quo os nogocios sorios, <1ue os vor- . 
dadolro ·· · · · 

· dldoa pulo govurno, ou ao .são con\prehondiuos 
iuto silo oxmnlainuos ; ontondo . gue o governo 
tem o sou . tmupo. partl. · proolo.s1dadcs, ou . p~wa 

. qulnquilhnrms mn.fs ngrtldavota do que os m· 
t.orosscll uo pnil'.. · . ·. .. . :, 

E. meus I:IC'nhoros, convencei-voa . que· isso que 
um m\Htnr ox.porlmonLn.do nos Vllio. ilizer, de que 
nilo tinhnmos . exercito, o nuo o podinmos ler 
com n. ucLutllhlndo do rocrutamonto, durar!\. por 
~mito .. tempo; . convelic;)l•vos de que isto não 
terá jnmals t\ lncubl•açiio de um .mmistro ninda 
"}:)Ol' u.m só momento ; e do seio da cnmarn n.uo 
se poderá lovtmtat1 . sogund? a~ prophecins,de 'tun 
ittust\'e membro uu. comtmssao de marmha e 
guerra; . uma vo~. yapa~ de annttneiar quo vai ler 
mn projccto do le1 de recrutamento... · 

o Sn. :PnEsmEN-i'E : ...... :Peço no . nobre doput11do 
que se rccot~do quo a discnssíio deve verstn• 
sobro n. fixuçao das forçns de torra. 

·O Sn. li ACAnto :- nn, scn 10'1'1 é sogurmnon o 
nâo ha. nada dó mais collMXO com á discttssiiú 
da fixação das for\,\1\S de torta. t.1o . q\te o rcern
tamento. Portanto, V. E:(. parm1ttll'li. quo ou t.;n· 
tenda que estou muito na Mdem. Sot1 mut~o 
desa.zado, mas · acho quo estou na rogr!l.. ( R1.• 
sadas.) · 

Saiba a Cl'l.mara, saiba. O pniz, qt10 UW1 il· 
lustro membro da commissiio de mnriuha e 
guerra deputado péla provincia do ltio do Jn~ 
neiro 'ni.to . orgi:to, mns solidario co.tn a aotun.H· 
da.de' govi.)rna . .tiva do paiz, prophotison quo nunca 
toriamos lei de rocrut!\monto, e quo oonsoguin-

temente · A dcploravel actualidade do recrut~
mento perdurará. por muito. tempo, para sempre .•• 
Sim, llleus .senhores, o nobre deputado ·pelo Rio 
de Janeiro, que falloi,t na ultima sessão emul
timo lu ar, disse: « o governo não póde propôr 

. ' . . 
. signemo-uos pois, resigne-se o ·I)Riz. . . 

Mrts om cmnpehsnção, mous seuhoros, cu vos 
afhütço que se ntgum ~.te vós volta1· pam o nnno n. . . . . . 

, ' ' ' . 
um bcUo cantor • . Di.zl)m · quo Tamhorlick hotlli:nn 
fez fUrsr.o: pois. bom, . pnra o anno o Sr. ministro 
do itnporio · mnnd.~rt\ vir da E. uropn. ulllb .. ello c:m
tor. E quo nos tmportn n nós o rccrutnmento, 
qtttmdb . temos bel!os cantores, sobrc.tudo bom 
1mgos, pttra qtto nn? se ponha em du·~1dn que os 
101postos todos os dms nugmcntndos sao bom nrn-
progndM?.. . · · . . · 

Sr. presidente, n~sevel'ando 1\. cnmnrn . e n,o pniz 
quo não tcrmnosle1 de l'ocrntnmonto, o pnchnqo à 
}>Opulaç~ío que se resig~o_. porque é bom poss,l\'el 
quo a lmgtu~gclll d()S llll,lllStrOS O dos St)lt~ tlUilgos 
mudo twt dtn; qaero . lhZor. ó bom posstvel qtte 
haja mudança ministerial c.otuo o paiz ta.t~to rc
clr.mn, como t'sh\ tlmto nos mtt1rcsses do ptuz; no
ltuui quo o l'ucrutnmonto (o ern sobre iflto quo on 
diz in. qt\O quorit~ fttZHl' um r o})t\l'o, . unm .ceusu,ra 
lovo ao uotil'o mt.ntstro da guurt·o.), · tom S.ttlo fotto 
com uma dcsptopotçilo singn\o.r, inqualiftcavel. 

,;jtTHil.nte do Jorual do Coumwr cio · ll1il.S 
sondo pouco po.polistn., niio conservo. em co~lt)ü(l~o 
todos . os mw1oros dossn Colho. .; ussun, pots, 110.0 
tenho _ a le~is}~ç:1~ do am~o pasS!td? : isto ó, n le• 
gislu.çao de !Sva uao llSttt (Undn. pu_!-'hco.dR nqhund_?
uos liO fim dó mez do Junho do 18v61 As lo:s osto.o 
pdt\S ditfcrontus sccl'Ott\t:ins nii.o sei .se ol\ns V~In 
uirocL!UliOtltO dtt SOCl'Ot!\l'lll. tio llllpOl'!O: dtSSOl'UO· 
me quo so esperiio pnpcis ~essa su~t·ettu•ia, pnra se 
nos llnrpol,o Nntnl a colJoc~~ao dns lms do Hl5!,>. _ 
Coneo~ttmtemento nno lJtHlo rnzor u combmnc;ao 

d1t distnbtti~,iiiO do rocrutumonto. nos nnno~ nnte· 
rtores, o t~nto tnl)nos m~ podi~ dnr n oste tra~nlho, 
qttunto m~o tonho aqU1 na córto os mous hvros, 
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etc~ Entretanto me basta o mappa ofrorecido á cn
nuwa pelo Sr. ministro Lla gueri'a om o, sott reln.to
rio. Com a leitura deste documento vn1 a cama!a 
ver n desproporção inqua~ificav~l em que so ach ... ao 
os recrutas. npurados no 1mpcno, ';lo. anno de 1855. 
. ~~ .. . . .) 

pois 9.ue o :egimonto quer que o deputado se~a 
com~dtdo 1 seJa. . . · · 

O SR• P~li.:SIDII:NTE : ·- Mas o regimento quer 
a:11p,~a dis~ussão da força do terra . se trate sómenta 

; ' .r/ . 

os recrutas apurados nestas diverllas provi1,1cias do O SR.· \VxLrcENS DE MATTos diz que tendo-se in-
. imperio I . · scripto para offerecer á consideração do ~overno 

· Não sei a qne attribua isto: pretondia,, como algumas observações a respeito da guarmçiio mi• 
disse fazot· uma lcvé censura, o em a u.mca, ao litar da província do Amazonas, mas havendo-
nobr~ ministr9 da guena sobre esta desproporção, se prolongado a discussão. o proferido já oito dis-
e chamó a attenção de ~· ~x. pam este pont~. L~m- cursos sobro a fixação de. for',iRS do terra, es-
bro a~. Ex. que a provu1cm dn. P•\r.ahybn na~ pod<; tnndo·se no .fim do segundo mez de sessão, 
dnt· 25!) recrutas, quando a do Rto de Jane.uo da restando ainria a discutir .. os . orçamentos~ sob::-e 
aõp •• ~.nas .G5, e que n.lUito menos o Ceará p·. ódo dar quo pretende. fnllar, cede da palavra, propondo 
1:, o encerramento da presente dtscussão. 

Se a legislação que tcmo,ssobre. o recrutamen~o Tendo .o Sr. F. Octaviano pela ordem pergun-
e ( <! c1 .uosa, se c m sn .. , . · . . . · . a o pe o resu . a o . e WJ}a. emen a p opos a pe o 
livre crl'io bem que n itlen qU•l uprcscntou e rcah- Sr; deputado Leitão da Cunha na ultima se3siio, 
sou o Sr. consdhoiro ~.lnnllol Felizardo, relativa- e o Sr. presidente declarado nii:o ter sido eata 
lllellte :'L distribuh;iio dos l;,t.!(~l'llt11S . elas provincias; emenda apoiada, por terem a cnn.s vot.ado 14 
1 l!ll. q te se , • . · . . ; . · • • , · 1 1 1 
S. Ex., porque tmhn um fimcqllltntJVO; e acabava parto da. cantara, o Sr. Ribeiro de Andrada pe 
com us vexnc;ões policines, pode m\iito convenicn~ que a emenda . seja novamente sujeita ao apoia-
tep•~nte St.H' aproJvcihttla c rcnlisntln p~lo nobre niento, parccendo·lho necessario · que baja nu-

t:s 
Pt.'ÇO . puis no uobl't.~minislro . qtt~" ln'n~c sua;;. vi~- ·se tiver de npoiar qualquer emenda. 

tas Hobre n-; pl·o,·iucin,;, ~JU'J. fu~,;a ~'ITI'dtva 11 dt~tn· O Sn. FIOtJElRA. D:E . MELLo podo a .leitura do 
bui~ãó dos rec~·utt~s equn.nlt\'ltmente pelas dlffe- . regimento por lhe parecer não ser admissivel o 
rentes pi·ovindns; quo ni\o nttunda á.s. desculpas apoiamento de .emenda em 3• discussão sem estar 
dos pa·csiuonte~ ou üo qualquel' autortdadc local presente o numero legal de deput(1lios, pura quo 
sobro n nito n:lmcssa elo l't.!crutas, o que ao menos possa contar• ao a terça piute da camara, pro-
consolo uo po,·o, . 110 povo quo Unico contribuo pnm testnndó desde já contra a intolligencia que se 
o exercito, dizolluo·lhu: - ó uma lei dur~, bnr- · pretende dàr ao t·egimentó. . 
l.uuu a quo d•isto; o hmls q~o se pôtlo su!lv1snr.cu . 
auiwlso; · trnlo dos \'ossos mlorllsscs, nao quoro O Sn. PRESID:ENT& diz que o Sr. deputado po-
dcspa•upoa·~õos. derá ,étia occasil1o. prcpria apresentar n.. indicação 

po\'lJIJ . a' llçalu uust·c ~. u quo p.ul' consegum. o mo . n. J;tTAO . D UNHA pe e qu SGJa cas . . · 
tlu\'hl llmltat· n votau· por tudo o u c.lir.nt· aos Srs . consultada sobro o poder . ou . não mandar á mes& 
mltal!'ill'llli. btJin bulxhafw: _,. utuis siugnladdauos, de novo a emenda em questão. · 
mais ux•tuhdUctJ:t, o eis o aüou ''oto.- Mns ontre- O Sn. Pnr.:sini!~N'l'~ 'declara quo, niió á preciso 
trlllto Ptmnlt.ltHnO V. Ex. quo nnh~s do concluh• 0 consultar-ao n cn.s11, porquo o reganonto nilo se 
ÚltHI ült>clll't!ll; jt\ l.alo tH'ulongudo, tl•~ •. t11lu uuu\ rt>s· oppõo a . quo sujão de novo offerocidas emendBS 
pustil ~~ 11111 uuln·o duputatl~ polo Hto do J.aneiro, quo não tonhüo. sido apoiadas anteriorntontü i o 
pOI'tJUü (•ltl{Hillo t}lltlll occtünão não ó propna, 0 se · que não duvhln submotter ao .· npoiamonto da. 
mu cou\.Jul' u \'uz Ju ftlllau· sobt·u uqttullés l'l!lluori- ctuunrn a novn emílnda. do Sr. doputado, assim 
muntut~ . •ttlo. npa·ustJutui, ou uisc;t!lirui com S. IJ;x. . como outra. que veio á. incsn, nssigno.tla pelo 
mui Cúll.\'t.llilt.JilttJillelltu, pllrtilté Jll 111 ·~ lH'Oi~lUSI!I.ll a . Sr. Ribeh·o tle Andl'adn., visto ni'io . so ter VO· 

.. p1111sm· ~JittJ ustut~. ucsta ctwt,· niio ha nlnguom mni~ tudo llimla. o oncorrnmonto du discussão • 
. UOillll~lkn \':ll uuqllL' on.; sou .um selva~em, un,l bo- . 

tocutlo fucll de llomoshcnt• (I'I.WHia.<~); ~. Ex. dasso· St'lo lidas o apoiadas as segu..htt•Js emendas: 
me, uconsolhou-mo . que 1110 acostumasse n lemba·ar << A passnt•cnt as autorisnções, seja. com a clau.~ 
quo estava . üesto rocintó, S •. Ex. t~iio perdeu o seu sula. de serem submettidas á nppróvnc;iio do 
conselho : o selvagem, o descomethdo1 u.tfirmn qu.Q coí'po legisla~ivo orh sua , primei;rn reunião ns re-
o cousolho não foi despertliçu.ll.o. (Risadas.) formas autonsa.das.- S. R,- LelUlo da Cunha. )• 

O S1t. PrtBr-mEN·r~;:: :..._E o nobre dl1putndo lm de <<A pnssurom ns Sl\torisnções, fique dependente. 
·· · · ... .- · itt\ i·olu l:1o co n o o~ a. sua a rovuçiio do o der le islntivo.- S. R.-

jecto do ilxnçi'io de forças do terra, (Risaclas.) Rt uu•o (e ?~ l'cU a. l) 

· O Sn. l\L\dAUIO: ~E; umn gt•rtnilo qttestiio pii.ra Consulti1dt\ u. casa sobre o requeritnento do• 
a cnsu, Sr. pt·esidento, quo os seus nietn~ros se Sr. Wilkens de Mattos, encerra-se a. discussão. 
acosLumom o. ponsm· . quo estão ne!:;te rocmto, e Sito approvadus as emenrln.s da commissiio, e · 
portanto ou creio quo ostou muito na ordou~ e em rejeitadas ns dos Srs. Leitão do. Cunha, Ri-
htu·moniu. com o rogin\ento in temo... . bairo do Andrndn. e Mello Fra.nco, fiénndo pro-

O SR. Ptn~SU>l~N·r~ : _Eu ct•cio quo niio, porque judicndl\ a do Sr. l?aula Candido. · 
o regimento determina quo quando 11e tratar da fi- INCORPORAçÃo nE ooMPANIIIAS n~ PESCA 
xal,(iin do. forço. do torra sómollté n disc11Ssão vorso 
sobro elln. (Apoiados.) . . . 'I Cotüinu\\ o. discussão do adiamento propostQ, 

O Su .. MAcAtuo: -Talvez não estl'ja. eu ila.letra. . p,çlo Sr •. Figu13ira do M;~llo ao proj.ecto.n. 3 .aesto, 
do l.'egimonto, mas ostou no espitito dollo (·1•isadas), a~uo, vm~o do sen~dl;>;, quo a.utonsa o governo, 
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_o si•. Augusto do Oíh•oh·a: -Em vistn, 
Sr. prcsidcnto, das ultimas obsôt·,·n~õcs ftJita~ pelo 
honrado depm.ado quo acnba. de fll.llnr, pal't'Cin-mo 
que clle ~cria mais coho_ rento so Jlcdissc pe:·miRs,io 
à Cllm:\ra pnra retirar O SOU requerimento do ndln-

. tnento. · 

inÍpug~nv_i\0 UO projcclô. , fiO . ont\·n~SO .ni\ nnnl~_'iO (.\a 
sun uhlidndo em toda.~ ns suns pnrto~, sem tluvidn 
havorhl nn éasB t{uom pndoMO sntisfnztll-o dlscu--

· ~ s o-
bro doputndo ni\o quer sonito qut' o projucto y{a 1\ 
conuuissito d6 _ cotiunorelo, htdustrla o nrto~, -r.ntll 
qnc n sun ntntorln soja oxamlnndl\ o eRltuln,ln. lsl.ô 
ó o <1ue mo po.roco ml.o pMo sor dcchlhlo llllll\ ct\• 
titRra. . · · · . 

Esto projoclo levoutm\ lm·gn o lumino~'" tll~tms
siio .no sonndo o nnno ptl!l~tldo 1 tl so o .nob1·o dtlllll· 
tado rocol'l'or no dobnto quo onlllo hott\'n nntptcl\ll 
camnrn, podor•\ ficar htlhilitndo pnrn fot•mnr 11m 
jui~o st•gul'u _t\l!ol't~n ~In utn~tladc o c•mYonioltcln do 
sor udopltuto canto 101 do ptltZ. _ . _ . · 

A conuulss~\o. do comnlllrcio, industl'in o nrtos, 
do q\t\l son molnb~·o, _ c~·cio quo nnlln podut'1\ ncc\'ps
centnt· no qtto dtssot·no os nobros senttdm·cs nessa 
discu~siio do sonn.do: no monos pela minlm p:\l'le 
assi.m .o dcclnro. 

O Sn. F1oOEIRA :OE MEtLO: -Não nmosquinho 
tanto o:; seus conhecimentos. 

O Sn. AuousTo DE Ot.Iv,~mA : - Se 
o a uunen o . · o ·· : • · , -

ti vosso convtmcido de qtto n connnissü.ó do commot·~ 
cio, iildustl'i!\ e n.t·tos po~in ndJutíbr. al~tu~ escln
rochnonto sobre a ma.tona, nao tenn nuvtdn om 
dat' o mou voto ao requctimento do nobrn depU· 
ta.~o; 1MB estou potsundid.o do colltt•ario, ,o por- . 
tanto é perder tempo com o. toinessn. do ptoJêcto a 
essa comnlissiio. _ 
. O Sn. Frmn:mA. :DE MELLO: - Porque ni'io rofutt~ 

as l'azões oú1 quo mo estribei pal'a propór o ndin.
monto? 
_ Q Sn. Auoos•ro l>E OLIVtt.tru..: - O nobro d~pu

tado fnllou no.mtgmonto da despeza quê o pl'OJocto 

. deve trazel', - e · depois f~ i tão contradictorio que 
censurou ~ lim~tnção · de trcs companhias apenas 
em todo o 1m peno I Ora, pa1·ecc-me que se. o nobre 
dcputn.dó quer evitar maiordcspeza não devia. com-

._ bat.er a limitação de .. i.us companhias, I?Orque se 

retará elevaÇão de despeza. ' 
O Sn. FrGuEIRA. nr; MELLO : .-E' proprio de 

quem tem duvidas, e é isto o que o nobré deputado 
uo es r e.· 
o Su. AuntrsTo DE OLIVEIRA : - Eu pódP.ria tal

vez satil!.fazer li.o nobre d.eJ;lt~to.do se elle ~zes~e 
obsorv:.J.çocs ácorca <in. posstbJhdnde e convcmenc1a 
de. cstabel~_fercm-sc ma.~s de h·cs destas· co. mpa
nhtns :. ema o cu eutrnna em debate com o nobre. 
deputac\o: mas clle não fez isto, apenas combateu 
essa _limitação que ostn no projecto sem entrar na 
demonstração. · · . 

Qu::'-nto ~ impugnação que fez o nobre deputado 
. ~·~latJva!Dcnte ao augmento dodespeza que opro-

· O . .Stt. AunusTo m~ OLtvmnA :- Eu supponho 
(1uo o nobm dopufnuo tuio quererá reduzir a carnara 
a umn nciu\omla pnm so dat• um ponto ao deputado · 

__ nflm do quo ollo só posso. ftlllR.r ~obt·o osso ponto • 
· n se ndo uma discu5si'io lar a 

c muito hunhlo!Ul t\cercn. tln utilithtde de es àbelo
cot·onHw companhias . no pniz pat·a _pesca.; salga 
c ~C>CI;Il do poixe, pnrcc~·mo QU~ o_ nobre dcp~tado 

' .o o l lÔr du\·tdns sÚJ'tns hcercn dns d1:; o-
slçõo• do pt~ojt•cto: quo totln o q,nn. quer ( 1scu~sao 
nu cnmnm ó inulil: o quo por Isso toda n 1lcmora 
pnt':\ Stl tl~l ucll\r os ta mntorin na\ o é 1nais do quo 
\111\L\ vürdntt~l~n. pt·otolncitü. • 

O sn. l~uiutmiA u~ 1\ltct.t.o: ...... O mcn fim não. 
ô pt'•)l\lint'1 o shn «l\H' n cmnnt•n so oscla.roça. 

O Stt. Auo\JsTo Dl~ 0Lt"\'tmu. : - Hei do pois 
votaw contr1\ o roquet·imonto do. !ll)bl'O deputado, 
pm·tpto tu'l.o ''ojo nollo a menor ut1hdtulo. · 

Ni\O hnvondo mnis quom pe~.n a palavra, <! 
pondo·so n votos o requerimento de nd1nmento, ó 
rejoit1\dó• . 

Continún porL(ulto tl dis(}ussiio uo art. 1 o do pro-
jocto, e som del.mtt:J énppromdo. · · 

. 'Enh'iío 0111 dh;cussão pot sua ordem, ó tnmhem 
som dob:üo si\o appl'O\•ndos, os seguintes artigos: 

·I( Al't. 2.o As·compnnllias nuú otnprogim\õ escra
vos n bo\:do de seus barcos uo posca nem os de ' . _ _ ; ' 
so c . • o . 
estrn.ngeiros qu(l .ollu:; poum:_om emptogat· como . 
p~sco.u __ ores ou mannhonos a bordo do cndo. um .dos 
thtos barcos. . . · 

<( Att. :J,o O govorn_tY poderá sujeitar. as compa· 
nhia$1 om pompensnçu.o doR roful'ldos ,fo:vol'(lS, nos 
ol\U.S l}\\l:l ~u\gtW éonduc.entes pam ll\l\101' fomento 
tl!l. indnst1•m dn.s poscnnas, e augmnnto da popula-
ção maritimo.. · 

d outró$im podara\ o govomo · noP rogulatnontos 
que fizer. pnro. ovitnr quo .so nbuso dos mesmos 
fti.Vtwus, 1mpór, nlom dn perda destes, penas do 
pl'is:io até U mozos o multns ntó l:llOO$. 
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!86 . SESSÃO EM 27 DE JUNHO DE 1856 
t( Art. 4.0 · Fictio revogadas· as disposições em 

con trado. » 
Passa afinal o projecto á 311 discussão. 

CRBAÇÃO DB UMA FRBGUEZIA NA CÔR'l'B 

n t'll éltl 11 lSCUSSUO O prOJêC O n. O . es O 8 D 
crcanuo uma fruguozia neste município com a 
denominaÇão do :...... früguoí:ia de S. Christovão; · 

õ-sc a oia-se c entra con'unctamonto- em dis-
cussiio a s~guinte emenda: 

C( No art. 1°, em vez das palavras- do accordo . 
com o bispo uiocesano;- diga-se-ouvido o bispo 
diocesano.- Candido JJo,·gcs.-:-Pereira da Silva. I> 

. o Sr. 1\t:ap;alhú.•.·s Castro:- Pedindo a 
· palavra~ só tenho em vista. lcmbrnr que o pro
jacto ein . (iiscli.ssão cahio o anno ·. passado. no 
seriado, e qué st:m dttvida devia. tc1· cahido por boas 
razões. . . 

Neste ptesu{)posto tenho estado silencioso ntó 
este inomento, JUlgando quo alguma cousa se dis-

corrido . -plnci<!_am~nte, e <J,Ue o projecto se acha 
em 311 dtscussuo; e "l}ue ser!~ votado sem explica
ções! ju~guei dever. o~~úpar a t_ribur.a pnra pedh· 
. . 

· esejnYa liois que nlguem me instruisse a res-
peito da ncc~ssidtulc desta nova freguczia; que 
me ~issessc se o Sr. bis o concorda ria dcstnem-

frcguézht: se . o vigario da do í~ngonho-Velho 
oppõu·sc, c com que razões, a. esta. dosmembmção ; 
c sobretudo que urgente motivo ha para a re
prOduc.;:io desta matcria rejeitnda pelo senado. 
. En tenho noticias de quo o vignrio da frcguozia 
do En~enlw-Velho scoppõz á creação dcstanova 
fregnczin. E' susp~ito, J?ódo-so _dizer.: mas tnmhen1 
Jbe consta q_uo o ::Sr. btsp~ rtao f01 fuvornvcl á. 
desmcmbrnçao da. freguezta do Engenho· Velho, 
o achou vnliosils as razões produzidas t>or nquelle 
\'i ario. · 

V olho, e porln:lto impos~>ivol . quo o seu vigal'io 
p_ossa ministrar .os _sacramentos o .culupdr vem . 
com todos .os sous uo•;ercs illll uma frcguózin tiio 

M:tlS eü noto .que muitas ouh·ns frogliúzia:J ostilo 
em idclltir.a Ciretm\stnnda 1\COI'Ca di\ extonstl~> i 
por qm~ rnziio · pois tt'atamos ngom uo dosllll)lll· 
bru! sómonto. nqucltn · o niio estas outrus, quo 
cstao no mesmo cnso? · · 

Iltt ft;cgtwzius nu côl'ttJ <l\ló sito immonsns piu•n 
n ndministruc:iio uo Snc~·nmonto; E' o tlUIIHJl'ü uns 
pcssous, ô . o ntmwto du nlmns quo .faz l\ gnm· 
d~zo. ulls f•·· · ~ttl'Ziu». · · 

Ult Sn. ÚJ.~pu·i·.wo:- E' · tnlllbom o. oxtonsdo. 
O. Sn. M .\OAt.n:\J.:s CAs 'l'ltO :-:- Sim, ó tnnibem n 

edcnst~o, l\ll\S o · qnc. devo intluir princi111llmcnto 
Ó O lll\HICI'U tlu R}IIIUS. . 

Sen~toros, o qui' doséjo é 9_Uó . ~íio . passe um 
negoc10 ·~esta onlellt sem cxphcaçocs, som es.cla
rccimonbs, o que do nlgmil!i. mnnelrit 50 tirem o 
se · •him dit'eitos pM ueccssidmlos novas n iio. do· 
morist\'1\dns, poi~ const:t-llte quo o S1-; bis po ni'ío 
ó ü;uis . fo.vottt\'cl_ ti. id!Í:\ (h~ dosnt.ombrnçit? do q~o 

~\ ' ,. .. .... . ~ 

prcjudichü tt res l•cito dos S LIÚ'd ú·o•"llüzo ~:>. 
_Potlilhlo. o~plicn~,~õe~, e quorendo

0 
inst~·11ir-mc, 

nno fa1,11) liHllS 110 qtto OITé \' OCOl' Ullllt OCCUSitlO l llll'n 
chog:mnos ao conhedmunto dn vordndc, o ~e osstus 
expiicuc;ves me parecerem. valiosas set•oi cn tnosmo 
um dos lH'illl ll il'O~ t\ VOtar a fn\'Ol:. dO pt•ojecto. 

o S1•. OnuÚi<lo Borgos :~ Sl'. pt·osidolltu. 
pouco üiroi t\eo)l·cn do pl'ojecto quo so discute . 
Deixarei t\ i\lustt·o conlmisstlo t espHétivn. a tlofllsn. 
do p1\rocoa• oua quo fununmontou o projocto, pn• 
r ocor quo ucaltt~ t\11 sot· comlmLi<lo polu illttstl'o 
tloputnuo . lj UU lllU }H'OCOUOit, 

~Enten~o o .. nobre deput.ado ·.que eat~ projccto 
!ll.!:O devxa s.er de novo dJseutJdo depors dé re-
Jeitado pelo fenudo. ·. . · · 

Neni semprE), Sr. presidente, as iqéas rejeitadas 
por uma das camaras deixárão de ser novamente 
apresentadas, . discutidas o adoptadàs ·pela outra, 
porquo as ctrcums a.nc1as que evao uma a c -
m1u·a.s a rejeitar . certas idóas em uma época, 
pode~n não . se . dar em é~oca· dítrereute. . 

O tllnstre .deputado funâamentou especialmente . 
a r 
proj~cto,, eiíl in ormaç?às dosfavoraveis da parte 
do vtgano e do Exm •. bu.ipo diocesano. · 

·. Per~ôe, o illustr.e deputado q1.1e cu • Inc. diga que 
cstb. mtemtmcnte enganado. ·Em pnmtnro lugar, 
Sr. presidente, é raro, ó difficil encontrar um 
parocho que informe convindo na. divisão da 6ü8 
fr~gnczia (apo~a~os}, e eu e~plico esta difficúldade 
nao por ntna. ulca menos dtgna., mas pelo runõt · 
que ellH consagra á!! suas ovelhas, Mas, quando 
essas o':clhas se achao espalhadas e_rn um_n. grande 
sup~!rfk1e, por wna grande extensao, nno ó pos-
s1vc que cs e pns or, apczar as a . n . , 
do seu esmero, possa acudir ilo reclamo de todas 
cllas, é assim devem algumas sotrrer. . 

Ora, n frrill'uczia do En enho-Velho tem urna 
ex cn,:;ao unmctls.o., e na.o e p_oss1ve quo utn a
bitante da serra do Engenho-No'<o venha á.igreja 

· prwochinhloEngenbo-Vc1ho buscar nuncção de que 
necessita ; niio é po:>sivol quo o parócho, apezar 
t c · tmu J.) 1 1gen c, ncu a a o os os p n s a 

. q~lO possa ser chtunad_?. E' . e~ta a rnzão p<.>rque 
d1ffc1•ontes Nprcscntaçocs têm snbtdo ·ao corpo 
legislativo. · · . . . 

Quando so iniciou o projecto · quo .afinal cabio 
no . . :;cnulo, o povo do En8cnho-V21ho tinha rccla

.mudo a divisão da frcguctln, mns · c6mo as infor
. miu;õcs uo . S1:. bispo fossem cont~arins ti. divisão, 
o. sono.Jo, unacamontc 11or dofcroncul, por at.teução 
n essa alta. digilidndc du igrl.lja., rejoilott o pro~ 
JCclo. Mas . o quo 1\COntcco'l? Acontecou que dan-
í.lt..>-~;u as mesmas causas uo tluhilo 'dotcl'lninado 
o prnnoiro po o n popu nç o o ngon o- · e o, 
llO\'a a·eproscntnçito .sutilo á cnmara ilo~ Sra. de· 
wttatlos, O IJBRI\ roprt18iJ1ltRÇRO foi · novamonte 80 . 
l:'r. LHs o o o Sr. bis o · claramonte eouvoio na. 

."·1suo;.. 1 u r~g~wz a . upo :J o a~pl'ecn~r o.s con~ 
sHhJmc;oes c1~11ttldt1s ~lo rcspcet.•v?_parocho, e foi 
Lumbum dt•pn!s U...o nprcctu!· os~ op1 nmu do Sr. bispo . 
quo u commJssuo occlcstnsbc.o. dou o sou pare· 
cel\ 
· So o. illusltÓ doputado quo mo procodoti ti vosso 
oXtmiinuuo o p!irecor da columilisiio, tul'ia. visto 
quo . clln bascnvo. · o projocto sobt•õtullo na infor· 
Ulll\iàO- da.llo: pelo Sr; blSP,O uioeosun?, acm o que 
clla 11no fol'lltularla o proJocto. (Al>Olados.) 

. E' reconh~c~d?, Sr. presidcntú, .quo ha nocos
Sillndo do dtvtt.hr ~~ ~~tual fr~Jguozu~ do Engenho~ 
V.e!ho !lR. pn,rto CSpt,rl.tUal No 9.1.!0 _toca. a a(}mi,. 
mstraçao é1vll e pohc1a.l estn dw1sno está feita 
ha. dotts ou tres anno~ em •.ious ~i.stdctos de paz, 
c em duas sn.bdclegacms de pohe1a, la e 2o ·ais
tt·ictos. V,6 pois a cntnnrn. que . muito extensa é 
n frognc7.ta . do Engenho-Velho, se uma só dele· 
rMin niío podia. sntisfazor t\s neces:>idad~s della. 
nl•v ot·ta · uo n enhtunn duvida dovo haver 

pnra que o projocto soja. adoptt\do. 
. O :...:.l'. l:"inio. do C aut.pos :-Sr. pt•esidente; 
V. Ex. fnz·mo o favol' de UHllldar o parecer de 
S_. Ex. l 1ovmn. t\oerca doHto pl'l•jecto? (E' satis-
f t:ilo.) . . . 
. O uobro doputndo qu o impugnou. o projecto disse 
q!lu o ía:r:ia por .e~tn.r porsundigo quo o .Sr. bispo 
. tl,wees ttno fol'n. ·· mfonso à collação dostu. fregue
zm. l)osso assovotar t \0 nobre · deputado que a. 
collnn!ssi1o do n~gocios occlosinst.icos jú.n:mls for
mulll.l'll\ . osto pt'OJóOto do modo pm·qUó estt\ redi
gitlu, R•lm qM ostivosso intoiro.monto convencida 
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de que o Sr. bispo · annue á creu.ção da nova. 
freguezia. . . . . . . 

Antes da eommissão ,formular o nrojoctó, leu 
ella con: a.ttcnç!lq ·à informação do diocesano, em 
que mmto cxpllcttamente declara que, a,pezat das 
informa ões co.utra.rias do res cctivo urochó não 
podia e1xar · e recon ecer a uti 1 a e a creação · 
da freguezin, A' vista disto a commissuo elaborou 
o seu ptü·ecor, offerec4'.!ndo á considernçao tia casa 

. o. rojecto que V. Ex. acaba de submett.er á dis-
cussao. 

Se o nobre deputado duvida da asser')ão que 
acabo de apresentar á consideração da camara, 
ofl'ereco o pmprio original da · informação de 
S. Ex. Revma. · . . . 

o Sr. · ~ragô,lll.ãe!'t Castro :-Estava na 
persuasão de que o parecer ou · informação do · 
Sr. bispo era oppo;;to á. creação da !rcguczia1 e. 
confirmei este meu pensamento quando o nobre 
deputado que cornbate.U"II\e em primeiro lugar con
f'~ss~ra que o son~d<? rejeitou a ,croaçãC? . ?a fre· 

.gora como. os nobres deputados quo me prece
dêrão declari\o que o Sr. bispo dera um sc$'undo. 
parecer ma.is .favoravel, ou retiro. o que dlflse, o 

Procedendo-se á votação é approvada a cm~nda• 
e S:doptado o prc.jecto, que ó enviado á commissiio 
de. redacçi'io. • . · 

AUbrtOnES DE OUEnnA 

Continua. a 2A discussão do art. lo do projecto 
n.12S do 1851 sobre auditores do guerra, com as 
emendlUI das com.missõcs. o· -voto em separado. 

\l Âl't.l.<> Os lugares de nuditorcs do guerra do 
exercito do Rio Grande do· Sul silo lugares· do jui
:zes de direito, assim como os de imditorcs do 
guorro. o mnrinba d11 cõrto. » · · · 
E~ onda substitutiva das. commissõcs: 

. . « Ficno reduzidos a um os lugares do auditores 
. e guet·ra o oxerCl o. o o rnu o ~ u , cnn o 
considerado lugar do juiz de dir~itocomo siio os do 
auditores do guerra e marinha dn côrte.-Todavia o 

overno poderá num~nr provisodamonto, em tempo 
e eampa la. os c g \' c nv meu e, 

som ,que estes se .considerem jmzcs do dh•eito, e no. 
quahdndo de add1dos. >l . . 

Emenda substitutiva ~o vo~o om sépnrntla: 
« Oa lugares de auditores de guerra da pl·o

vincia tlo ~. Pcd1'l>, ficii•) roduúdos. a Uln .• quo 
serà em tudo equiparado ao de auditor do guurra 
da côrte; ll 

o Sr. Ribcirô d n Luz:-Sr. prosiClcllto, · · 
nito posso prestat:_ o. meu vot2 ao li.rt 1 o ,do pro· 
jcotú em d1scussao, e · nem tuo . pouca dotxnr quo 
elle pnsse sem . o.!forccer á consiaoraçiio da casa 
algumns obscrva~,;.oes. · 

Pelo p\·oleqto, Sr. ~re.sidontc, são . c.onsiderndos 
lugares de Julzes do dtrottc;> os dotts lugares de au
ditores do guerra do Rto OrandA aü Sul ; me 

· parece que essa disposição . do projccto e oxor'bi
tanto, e que t~xccde atê .às attl'iouições que tnm a 
camnra sobre esta materia A constitttiçno do cs-. . . 

, . , ' .. 
cia dos · juizes do direito, co1no jtliZos que tôm de 
julgar no. 1• instancia, o têm de applicnr a lei aos 
ía~tos: e pura bem garunth·.n i\\dopondonciú desses 
jwzes, concedeu~ lhes cettns 1mmmi.ldados, certas_ ga
rantias,· ce·dos privilügJos, o etltl'e cstús privilo- • 
gios um que é a perpetuidade. 

Ora, estou convenc~d~ que a constitniçli:o do 
estado d.ando esses . {>rtvtlegt?S a .umt~ certn classe , 

· nõ:o póde n assemblo~ . ~mpha~-os ~ q!Jalquer em
pregado que lhe Pàt eça, e po1s nno JUlgo conve
niente n em o projecto e noui. as omendns substitu
tivas, porquo fazom com quo ossos auditores de 

guerra que .não são juize~ de dí1·eHo se reputem 
. Mino làos, e que, por conse~tiinte, gozem das van.;. 
tagen!> que a constituição so a ç.stes concedeu, Não 
VeJo, Sr. pr~sidente, conveniencia alguma em se 
estender a esses auditores . de guerra os mesmos 
fttvoros que fotâo dados aos juizes de direito, visto 
que, se a necess1 a e e guo esses em:{lrega os . 
goz~m . dos privilegias dos JUizes de dire1to para ' 
bem poderem desempenhar o seu deve•·, o governo 

óde tira l-os da classe destes; ist.o é ~ que s~ rleve 
. ' .. ~ r 

de diré.ito à. homens que o não são.· 
. :E' certo, Sr. rresidento, quo a riobre commissão 

de jus~iça civi . apresentando . este projccto não foi 
~lle . àceit? yelo.s nol>res commissões reunic!_a.s de 
JUst~crtmtnal e de poderes, que offerccerao um· 
projecto substitutivo . determinando quo ficasse 
suppl·imido um .· lugar de auditor de guerra ilo 
Rio (}rnnd.e do Sul, -mas que entretanto fossem 
considerados juizes de direito ambos esses audi
tores quo alli servir:'io ; portanto é lim favor que 
a nohre commissno qniz fazer. Noto-se quo n nobre 
comtm sno co o o ·. · · .. : 
grande fav.or quo lU. conceder o. esses in\lividuos 
.e dà porta que se al>rio. para o abu~o, tanto assim 
quo dedurou na sc~undn pnrte t}UC. o · goYemo 

cito ·nos caso~; de ncce.;shlac c, es!>e~ não ser~ 
considerados juizes do direito, lnlB ontt·etnntoj quer 
que estes sejão considerndos. · 

Pondero Mnda quo• comqnan . o os aill 1 ores <c 
guerra da corto sejão consid~rados juizo:; do di~ 
rt.lit?, nem por i.ssu devc-so co.nco.dcr .o Wcslno nos 
nmhtores elo Rto Grande, vtsto que quando se 
crCilrão esses dous lugares do auditores do Rio 
do Janeiro ainda não existia n legislação que hoje 
existo, e que exigo mui:; pNJicall•JS o tclquisitos 
para ser Ul'!'l .bacharel nomca~\o. juiz . de direito 
do que o extgu~o o art. ·14 d() codtgo do p~ocesso, 
uma vez qull a prova du um nnn.o de pmttca cr.a 
sufficicitto, entretanto quo pela lm do 3 de Dezem
bro é reci,;o quo um ~uchar<:l . tenhl\ pelo menos 
u:m qua rtenmo oo J l 11 1 • • . . n s 
promotor. Orn, a lei. não cxigio inutilmente esses 
roquisitos paro, que U11\ l\0\ll~l\\ }lttdossa ilOf ÍlÓ.; 
mendo juiz do direito, pois quo o desejo .da loi é 
que a no q . · . . · · . · · · 
jà tivl:'sso em seu ft;,vor, e a bem r n boa adminis
tração da justiça, _cerlas. hnllilitnções, )à th;osso 
dado provas de s_ua capncldt\do o do stlamtclhgeü
cia a mornlida•1e, e entrehmto 'Pura. so ~t:lr auditor 
u:._, gtterm basta tmicállltlitie, s~gnndo o decreto de 
30 uo Novembro de UH1 1 .s~ tei' o pergaminho de 
bacharel, o snelle ficát' hubthtllt\o por cssn notnea
çiio a outn\1' logo pnra os . ll'ihunaes suporia· 
rcs, teremos juizes quo [\ loi uiio tove em vistas 
cronr. 

E' cotto q'te um (los membros da nobro coill
trtissí\o do jnsU~n criminn\, . ni\o qucromlo sub~ . 
scrovcr no projccto dndo pelos seus collcgas1 dou 
sou voto mn so}Hlrnd•) · o onti\o tlec\nron quo fi
cada supprimido um dos lnga1·cs dú nuditor rl_·e 
g~orra do · Rio. ~rs:nde d? Sul, ~ que o ou~r~ que 
naó ficava suppmn1do seriA ct111Stdet·ado de JUl~ de
direito, jJ como m~gist.t·ado desta _classe o, b~chn:rel 
quu o o,Kerce . . Eu JUlgo que o prOJOSb suust.ttut~vo 

u • • 
convel\iont.es q\\\) ou encontro üo prejecto offe~ 
rccido polnf!óhl'ó com1nissiio. Bsso nobt·cdoputado 
tomott a equt~ndo pl'lr. base; 1~n~ ou . ponrhwo-lhe 
que se a oqmdado fot o pl'ttll\lplo tlUe o leYou a 
otfot•ecol' o sou proj13cto sub;;titutivo, entuo devia 
ser cohúronto\ e considértu'. Ct'lmo juizos de direito 
ambos os b!lcnnrois quo sorviri\l) os dous lngaros 
do auditores do guerra do lh o Gt'lUHle do Sül, por
que tt l'azii.o do oqnid1trlo qn,c prnvalcco om favor 
do um tambom Só dl\ a rcspmtu do out.ro, que, o1n
.bbt;a ftqüé sem o lugru· por tor sido supp1·imido; 
dovetin ser oon~idernt\o . j1üz do . ditoito avulsot 
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e ·apto para ser empregado em· qualquer CO· Eixcopcionat o favoravcl para os individuas que · 
lllarca. · . · . · . fôrüm n(lmco.dos auditores de guerra em relação 

Direi lnB.i.s, senhores, que não sei como o govemo . li.que1les q"ltC tiverem o. mó. fortuna do aspirarem. 
pod.eria com equi~~de executar es~a lei,. qual de- · ti. magistratura pelos meios ordinn.rios? . · 
verm. ser o profcno.o dosdous nmhtoroti de guen·n. · Pnrece"mc que sim, porque ape~as o individuo 

1 t: · v o m s prcs-
ta•·ào bom serviço; ambos matricularão o seu 
nome no supremo tribunaldc jtlstiça, ambos tem a 
seu ftwor n equillnlle .•. 

n. J~.:n.rnu': -V. Ex. está em equivoco, por
quo .só hn hoje um auditoi' de gucmt no Rio Grnnd~ 
do Sul. · · · · . 

O Sn. R mEnti:> DA Luz : _:_ P01'étn o que é certo 
é que mr,hos c~scs · l>nclül.\'eis pedirão á nssem
.b!én, }:ltu'a que por üma lei o~ c.onsiderc juizes de 
d1re1to, e a razao quo doYo ex1stu· em beneficio de 
um, existe em beneficio . de outro. . 

Po}as considerações que t~nho apresentado, . St·. 
prcs•dontc, declaro · qü.e 1~:10 presto o meu voto 
nem ao projecto o nem uo3 outros substitutivos 

l •,.- • 

da pl'o\'incin U(' S. Peth•odo Snl pothm\ ~or con
servado p<.•lo go,•,·ruo, Cllsó um quo seriL consi-
düratlo juiz do direito. )) . · · 

. o ~t·. l<'c.•r:~'«'l• · U: do Agnhu• :'-St·• prcsi· 
~ente, :\ Clllllnm, nppJ'O\' IIIllio . o nrt. ltt do pt;o
JCcto com tL cmt•nt.ln npt'esoutntln pell\ noln·o t:om
missilo, cousug!·ou. u pl'inc\pio do quo os auditores dll" 
gtterrn !lt\ pl'••VltJCIR do Rw Gt•nudü do Sul tltl\'Ont 
sor Clmsiderndosjnize!l do di roi to. Mus omhorn esta 
dt.Jlibt•rnçiio1 1110 pm·eco 'IIlll n cmotllln UITOl'l\ ofro
r~c!dn. uo n rt. 2u . qtw sc. ü i seu tli niio estt'; nas con. 
du.;ucs da do 1° tlo pt'•>Jccto, pum sot• tmnhom 
!!PPró\'atla, po~•l!llJ, i)8tll lio!Pc~ntlo o nrt. 2a do pro• 
JCcto as .collthcut•s ltet!ú:o;!I!U'In~ pnra quo o. bn.
clt!lr~l S~Ja IIOmt:mdo au.~tt.?t' tio gucl't'f•~ isto é, 
e::'l.f~lll~O US llWS IIlll8 • COILIIÇOéS O 1\S. il,lCSlll 1\S · hn,• 
hqtta~ocs quo s e extgom pnrn os Jtnzcs dó di
r otto, n . entent.lt~ da ,nobro conm.•is~iio pt~séinuo 
do tudo 1sto, traüt ttn tcnmürltc de mt.hvidunluln•los. 

M n. l!:PUTA·oo:-- <'nvor possonl tn1iénnwnte. 
O Sr:. l"l·:ttH~:1uA ng AaurAH :-Ora, pcl'•'lnttaria 

ctt, conccdo1Hlo-so o ctn·acter, o fôro cfo j~LiZtJS llu 
direito nos audito~·os do gth!rt:i~ ut\ provillCin do 
S .. l)oth·u~ Jovc.'llllo ossos nttdt turúii ser eonsido
ro.do~ juizes do dit•eito~ o . como tl\Cs tendo in
dispttl:í\\'Cl dil•t:•ito u nscondor aos lugares supo
l'iOl'OS !la mngistt·utlH'a, podciH1o mn tlin tor ns
s ento nns 1'(' \nt:ões c n s"im jnlg .. w Oill 2u iustundi~, 
pergunto.rin, l'epito, n ro::púito desses indivitln.os · 
não sorit'io uocessnl'iu.s ns n1osmns habilitiL<;líes 
que n lei túm oxi~itlo lHU'U us lugnt·os .do juizos 
d e dh'úito? m"lo St.•riu isto ct·uut lll\H~ contti~tto 

Sessão cua 2!S de Junho 

FRl!~SID:ENCIA DO sn. 'VtSCONbE Ol;J llAEPEN'[)Y 

Su;-.nwHo. ~ Expüàionte.-.Apl'<!stmtaçao v. disctt8- · 
s.lio de l 'efJum·imtJuto~. Neaocios de P .. i1·ahy. J!i~
cw ·so do S·1· • . Mar~m·~o.~Ordcm do rha-S1tbsidto 
dus daptttados. Obse1-vas:ues dos S1·s. ."F·igu,eil'lt 
d<! Mello .. nibeiro <ltJ A?ldl·ada, Jiem•iques, Dttt1·a 

. i~oclta, e Paztla UaHtlido. Votaçclo.-Pagainento 
a ~'fannul Jost1 1'éi:tt-•il•a Barbosa. Obse1·vaçues 
elo SI'. llam•iq~ws . .neqw.:l'imento de adiamento. 
Encm'l'anwn to. 
A' h1.1t'i\ do cost\\J\1•), flliLn a chfi1l1ndn, o achando- · 

so rn·osontos os SI'S, viscottdo do Buepeut.ly, Pnttla . 
Onmlido, Mondes dn Costn., 'Wilkl!tls · ÜQ Mattos. · 
'l'úixuittL do ~ott~ü1 0~tlwiD.no~ L ttiz Araujo, Leitão 
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da Cunha, Carneiro de Campos, Ribeiro do. Luz; 
D. Frimcisco, Lima e Silva Sobri~tho, Marcellino. 

- de Brito, Seár~, J.· J. da Cunha., Rodtig~tes Silva; 
· Pacheco Jordao, ~arbosa da. Uunha, Fmsa, MEJ.
cario, V!eira de Mattos; Brusque, Ednnrdó F~ança, 

Lobato, (landido B·n·gos, Araujo Lima, Sobral, 
Ribeiro uc Andrallu, o Btnncliio. ·· . 

Lida á o.cta da sessão antcccilcnto, ó uppro-

·'o\sn. lo. SEcm:TAnio d~ conta do seguintQ 

EXPEDI i!:NTE. 

Um <'fficio ·do i o sccrcttnio do senado enviando 
a proposicilo, com os tcspcctívos documentos, que 
autorisa :\ irrnnmlndo da santn cnsR da 1\iisericor
d\a da cidade dti Rêzendo a possuir o cJificio em 
que . t~m o sou ho$pital e tt:lrronos nnn?xo.s .: . o 
partlctpando quo <' senado adaptou o vat du'Jgtr 

· à sancçi'io . irnt>ct'ial as seis . rcsohu,;ões S•}guintl!::~: 
. - . . . . . ). ~ 

de Carvalho : o duas 11utrns autori:>uullo o govorno 
p~a concod1.1t cn.t·tas ele nnturnlisnciio do éidádiio 

· bra:t.il"iro n. Josó da Costa ForteirA. <..:nrdoso, pndt·e 
Josó Domingues Noguuh·n dn Sil\·n., . Bemnt·do 
Teixeira BL~rgcs, Cnotlmo Evnristo· Vieirn d~. St\, 
Luiz de Frcttn~ Arrudn, Joaquim d~ Crt:~h·o S1lvn, 
Jo6ó Jon'luim Porcim de Anu·atà, J'oiló. Forna.nucs 

. Valdoz, Joiio Cowci, JLlilo Dct7.i1 Joa\o Ebolili~, 
· Gullhormo Evnns, Podt•o Gnilhenno Mnyor, I.tuz 
Frtmcisco du Ctlrvnlho, o . JntH}llim Avolloz.
Quanto i\ primeira participnç1'i_o v,ali n hupt·imir; 
quanto ns outms fica ll camnt•nmtotrnc.la. . 

São lidos e tipprovl\<los os soguintos pnrocorús: 
· ·ti Diffcrontós pessoas desta c6rto, <luo nell.n so 

omprcg!l':i'l!? nn vmüln do b~lhútos te .loterto. o 
suBS d1v1soes on1 qtll\rt.os, o1tnvos o vt rrcstm!>s, 
t·ecl!illltio contra' o docroto do ~O de FOvoreno 
do corroítte 1\nno~ quo prohibio tttes. vou das fóra 
da casa dos thesoureiro~ ~ns loterms, •.Jtt dns 

, J ~ ' 

·· taM d~1 · <~isposto pos ~~ 22 e 2·l. to · nrt: pu 
da constttmçti.o do linpet'lO; lhes soJn permttttdo 
a continuaçúo da refel'ida h1ilustria, sendo os ditos 
bilhetes e suas fmcçõi:is timbri"Ldos ou selladol'l 111\ · 

• repnrti~iio publica qtto fôr designada pelo governo,- .· 
e sujoitando-so ollos ao p:.gl\monto do imposto 
do l %. · · 

« A conunissiio do fazondn, pura poder iilttll'pôr 
o seu pnroce~ sobre. osto objccto, julga, ~ouv~
niente qtte seja ouv1dó o govm·no pelo mm1steno 
do imperio. . . · . 

wPaçoda cmnnrn dos deputados, em ~~de .l'tulho 
'i'OMO 2. 

de 1856.-A. J. Henriques.-Carnei1·o de Campos. 
-::F. de Paula Santos.>> · .· . . 

' (C A' commisstio de fazenda, para que poss~ in-
ttlrpói: o seu parecer sobre .a materia da pettçi'io 
inclusa de Josó Alves de Moraes, queixando:se 

t( A nssomblên goml rosolvo: 
<t Art. 1. o Ficiio dispensndns ns I ois d11 amor"' 

tiznçiio, nhm de quo a archiconfl't\l'in do Santo 
Antonio e S. li't'l\llcisco dn villú. dó '1\\l\u\nduâ., 
do. lll'óVinci.a de Minn~·G1waos, .P~ssn. pos~nir é~ 
bons do tm;r., ou npohcos dn dlV!(ln pnblicu, ato 
n qnnntia do 20:00tJ$, sondo upphcado o seu pro~ 
dttllto pari\ IHelhorumonto do lwspitnl do ctwidnuo 
pot• ollt'L construido, o i•ocolhimouto e trntmnouto 
nello dos mis•ll'avci~ desvalidos. 

'' Art. 2.o Ficuo rovogndns ns lois o disposi~ões 
em contrtu•io; · 

87 
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,, Paço da . camara. . dos deputados, em . 25 do 

.Junho do · 18~6.--- A. J. J{em'tques.- Ca1·neiro de 
. Campos.;_ F. de Paula Santos.'' 

2'\EGOCXOS DF. PIRAllY 

Contiüúà a discussiio il.nteriorme11to 
requerimento do Sr. Mncario. . 

o st• . . l'Iucax-lo :....:. Sr: presidente, · quando 
apt·esentei á con · · - · · 
em discussão tive por .fim o. qi.le expendi moti
vando n ur~eucia q~1e . pedi . par~ .a discus.siio 
tles::>c rllqnonmcnto, t1ve por fim umcamente mos
trar-me t'i. face do. camara., ó. fnce do paiz, illi
bndo ; tive por fim mostrar que não podia en
vergon.h!lr esta ci\mat·~·. "ti':o P?l' fim n1osh·ar quo 
havm stdo utll funcctonano lhgno das funcçoe;; 
que me foriio confind::n, o que se para o futuro, 
em. t•)lllpos normaes; mo confinrcm JuncçÕt'S, car- · 
gos publicos, eu os dc.sr.mpenllnt·ei como teitho 
dcsctnpenhat\o os quo húi OX•)rCido at~ agorn. ou · 

• • • • ) 1 ( · ' • eonservnndo-me 
sup•Jt'Íilr n toua tt . suspetta de improbidade, dü 
t~H\liOs znh1so, de monos ndh-iJado c solicitudo 
pelo . set'dt:o pnblico. (AliOiado.) 

,. · ~ c · fim S('lll ores não < uiz dosa~ 
bnfo; c11 tnmbém o disse, c a e:tntara se . ha · do 
lembrar, não ;;ei tt·r odio, n:io sei exercer vin
J.!llnc:ns in utoi.~; ·ap•!tHt.S conservo frcsén n memol'ia 
ua~ úiTülJSUS t llé SO 1111:! Íl\7.. . 

.monto Mgocios· do Pirahy, eu não tivesSé dito 
o que era o Pirally ?. Acaso rrmiGOs d.o vós nao 
dissestes: . (( fallou ligeiramente, nuo tocou na 
materia '' ? Alguns de vós que não · tinheis bem 
compréhenctido o meu pensamento, poflslí.véis tal-

. ri . a. . ti l u . ; . eb .. ãtlilSw 

mais. 
Mas o nobre deputltdo pelo· Rio de Janeiro, qao 

. e.u .o farei conhecido nesta occasino pelo pntórna
h~::amo consell!o que . tllt! deU; pelo conselho. q_uo 
nno desaproveitou, porquo nuncn se dmmp~ovetta 
~:.quillo que i11tcrússn á humallhla<lo ... 

. . . . 
npu.rte <lo nobre deputado que me pareceu inju• 
rio;:;o; logo (1ue o nobro deputado o retirasse, eu 
hiio. proscguiria. 

Vô pois n emn:u-.a, n~pilo1 qlié o meu ror1uo- · 1.. • 
l'Ílllt!tHü tinl~:l . um all':urce t.udo <.lo seu httct•e::.sll, tle rc)o qti.iz experlmt.m~ttl-u. . 
$Up]losto r)UO á pdtnl!it:u. .vista ~nrc~:oss.n ünic:t~ · ::\las o nob1·c deputado pelo Hio do Janeiro (o 

. mente de mteressc pnrtteulnr. D1go do mtcrc:;so nem o .Sr. tachigrnpl!o tomurti t!ota. do lllodo por 
. dPst:~ emnarai pm:(1ttc u~n retn·csüntanle da iut.,;:io que hn pôuco cu qmz fazer conltcci<lo esse nobto 

. quo vergn . sou a suspctta de mottos zol0so, de dcputndo), disse: Accusn:;tcso Pirnhy; o. i.nteresso 
· . ·mmios solicito pelo serviço pul>lico, de ter ct-tUdo qu; tomo ncsbt di.s~u~siio é p~rn remover do sobro 

no cx_~.n·cicio de__ 15U!~S ftlit_eçõ~s tl q!mlq_ue!' consi- o unportnntc mumc1p1o do P1rnhy ns accusnçõos 
dcrnçao que nno as de JUsllt;u., nao c dtgno do violentas quo fizcstes ú.quullo municipio, nos ho- . 
te•· uma cn<lcira nesta cusn. mons grl\vcs dn<}Uolln turra I . .. Sonhotcs, respeito · 

Sendo t~stc o mêu fit11, SI:. presidente, niio que· os moth·os flUtl inlluziriio o nol>ro · duputuao n 
r<'n<lo exercer vingnnç:ts inuteis, não uérendó tomnr parto ncstn discus~:io ; n1\o tenho n honra 

esn 1n ~ls pc~son.cs; . x. comp1c tcn c cu q . .... · · · · · , - · 
cu mn. lilnitnri.ll . ·a yellh· quo. so . votasso o meu ·vero-vos quo . ncs:ies ntótivus · ni\o ontrn nndi\ dó 
rt·quetnllento, tsto e; ~1uo se-~:hsscssü tto govcrr\o: VOI1Jonhosó, .. lltlda . quo S('j.l ÍJ)~igno do ur~ tcpro• 
-'-lllnndni nesta cnsn. as reprcSOittaçõos, M queixRs sontanto da nn~iio. · . . · 

--:---c;· r.c•. ' c"It"t:,\ hll"tt"'e~l·'-. "o"'rt:r;c;-.'t"n--.-.tt"n"c:--:;;;;;. ;..:J.r;~o~~~ .............. ~Ml~-1----m~~~tnnt", ni1o querendo examiaar estes moti 
co1tll'lt o éx-jtliz umnieipnl · do Pirahy; JoronYmo -vos, tiUO . nlil\s cadn . um tlc vós, o ou, assevero 

·. 1\IllCt\l'io Figueira QC Mc\ló. • quo nilo tt'm nalln do votgonlto:>ó: mesmo porque 
Mns

1 
Sr. pl'ésillcntu. com sorprl'SI\ miuhn, qilntirlo antes da ptlternnllsslmn. advcrtoncin ilo nouro de-

C\\. faztn npôuns . lllilll .rcclnmaçiio por bem ~t\ di- . putado ,h\. meu P!li, 1\ quum VOtlOI'O, ·ino tif!ha dito 
gntdnüo destn cntnnro., quo ou . 9ttcro rcS{ICitndn, quo IH\ \'Ida mmto · poucn~ -vozús so dO\'In pros-
.vencl'iHln, tncsmo nch,mdo-mc fora dl' lla (e com- crutar os . netos humntto~, que nus dovinntos con- · 
prohenJa.-se bt•ill; quo j1\. sott mn hospede em tentar com os moth·os quo.appnrociaio 1\ sUpórtlcie ••• . 
momento do rctirntla, c quo corto ni\o goznro!i dn . O !:)u. 1•'. OcTA \'JANO :-- En acoito. totlo o qualquer 
hmu•n dt~ \'Oltnr n l.lSte r0cinto nussos nnnos c:x11,1108 n · rll,tpdto dos. muus mot1vos. · 
mnis pl'Oxitno3, tnl\'oi tHUl~at) : . <lun!ldo en f:tzin 
un1a rcchunnçiio ttio simplM, como tleputndu, como _O Sn. l'llAc.Amo:- Os moli~os tlo uoura doputl\do 
cidnrliio, porqlio tmnbo111 simples oilladalo, mctts sao muito decorosos, · do nutl>tcito rossum ollos: Eu 

· cerihore8, ott cól'ariu so algtt•Yill m<f dissesse <ltlll tuio -vejo nudn. do 1n11is tlocoroso uo quo a. ambição 
tun l'l't)l'esentnnte do n)en pniz tinhn commettnlo · uo o~c!!-pllr us ultnói pos.i~õo::t tlu puiz : ó ostn uma 
u.mn itHlignidado., (En lllô ctwot•gtmhoi, sim1)tos ambtçuó .tJlle .som du\'tdn fertuonla. om touos os 
ctd1Hli10, . quando soubo quo n cmnnrn tmtnva uo nossos coruções. Portutito .u:to temos nadt\ do in-
vcntilm• so um memln-o sou tinhn commcttiuo dcém'oso; ê eu nito prosc~~to motivos; porque 
mn ci:'imo in fume.) Contintu\IH.Io, ropitl), qttnndo longo Ull terta nntnl, 110 ox1ho tnlve:r.; lenibro-mo 
cu .fazia umt\ rcclmnn~iio limito simplo.;;, meus bom d!is liçucs scvetas do mou pni. . . · 

. . . . . ·_ . " ' . ' ,.i n~eitando um cnrtol do desnflo quo so lhe nüo « Ph'ahy foi stiuipl'u administrado por juizos quo 
tinhit dirigido, um mombl'o dh;tincto desta cnmttrn.l nunca sé qtteixúrl'io daquolla tcrni; dos sous habi~ 

Uma. sinipleH rechtmn~~i\o nitó era \uno. discus- t!lntes: Pirithy teve pot juizos homen~ prootninen~ 
st'io quo ou qnOt·ia pro,·ocnr, o todavia vi·mo tes qu(' nl>onuo essa terra: Pirahv tovo pot• juizes 
ábulron.do com t\l'n cnmpoiio <lo ttma. . cil.nsa quo nilo dou.s illusttes mmnbt•os dost~ .. càsa, do cujo nome, 
mi.istin, tlo umn crilt~a ían~nsinda. acc\'oscontott o nobro doputn.do. não . faço meu~ • 
. o s.·· u. 1•'. oc1·,wH.NO dü. tmt n11nrte. çilo por ni'io feril'· lhes n motlustin. -Pois bom, se~ 

1" uhores, ou quo lll'iO accuso, ou quo sou roo, tnmbom 
. o sn: 1\-h.C .~HlO :~ Acaso . quiz ou, soúhol'OS, ou hi\'~CO pot· · minha Vôz) o illllito syntitotica o SUtil· 

quo disse: dos~o dn po::lição do t'tlprosontunto do mnt•mm•.mto, o testemunho dos lwmons qno tôm 
· ptliz piH'lL t\ do t•úo (llli'a fnllnr-vos~ · t\tll\~o quiz tl .. :<c.t•cido ~. m.hhinr_stl'açil_.o de ju~tiço. e.t. n. ~irn..hy •. 
accusa\l' ul~uom •r Muüns <le vos tHlO mo cou~u- N:es~e roem to so assentno dous dtgnos OX·J títZús da 
r as ~os do quo soittlo o obj octo llo meu l'OC!lWl'i. dnotto ut\(l ucJ.la comut•ca, ou n:iio os provoco a. so . 
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pronunciarem sobre a administração da justiça 
~o Pirahy, comprehcndo que ha convcniencins de 
tal ordem, relações de ra.milias, relações de ami
zade, considerações muit,o impertantes que induzem 

. o homem a ca!Jn, a ped1r que o não provoquem a 
dizer aquillo de ue está muito collvencido. Não 

1. o a que v no e cp u a o nao qtttz a tender, 
fe eu provocada a· ess1:1s dous distinctos membros 
d.esta casa li. dizerem o que era o Pirnhy judiciario, 
meus se~ho.res,, por·que o Pirahy social, pnrn. assim 

, 1 n erra; os cos umcs o 
trato dos homens do Pirahy são amenos, c eu devo-
. lhes muitas attenções . .. Mas o Pirahy judicin
rio~.. Eu provocaria, repito, se niio fosse uma 
leviandade, a esses dous distinctos membros desta • 

. casa para que dissessem <> que era o Pirahy judi
ciario, pnrtt qitc dissessem o que é a dominação de 
um advogado que alli .existe. · · 

O Sn. MAc:~no:- Não ha tnl; quem qtterndmi
ni~tr~r justiça o ft\Z livremel\tu; cu nunca fui com
primidO .no desempenho dos rneus deveres. 

T 

deveres·, ê v~nladc, .· nt~s n1io . cumprio melhor do 
que en. Assin1, permittn v. Ex. '}UO depois rle o 
co}lsitlúrar como um niOdclo, eu tamhcm o seja por 

Digo, que dcscjl\rn que se disscsSQ 1 ou que se 
abrisse uma devassa subrc . o que ern a adminis· 
tração de ~usti.;á no l>irnhy~ Esion corto qn~ S? cada 

membros desta casa o que foi o Pirahy jnrlicinriô, 
c que se perguntasse t:unbctn por sua vez no actunl 
chefe de pr,liciado Riodc Jl}n~iro, g_uc te!n n~~ento 
nesta casa, o que era a ndmnustraçao de JllSbr,;.a no 
Pirahy qtttmdo a policia.lho fo_i eiltrcguc... · 

.. O Sn. l.f.o\c1mo: ~E' um lugat• como qualquer· 
·outro. · 

() Sn. MACA mo:- Shn, ó um lugar ondú ha um 
homem que .•. 

O Sn. M.I-CEDO: - IIn muitos homens. 

quo me dett o ulttmo aparte, digo que na minha 
província, quo niio tem potóntnâos, tambem l1n 
disto. Úrtl1 · quando é\L toco na minha ar<la santa, 
na provinciu. quo me vio nascer ... (Risadas.) 

O Sn.. MA.CE DO : -'"' Ha em toda a patto. · 
O Sn. MAcA mo: - EJ' verdade: mns tmnbem hil 

cttt Pirnhy. (Apoiatlos.) · ·. • . . .. . · 
Dizem: o Pno.hy é opoior lugo.r do :Rio do J'n · 

noiro. 'rcnho otnrido isto mt>smo unsl!squinn.s d11.s 
runs uo l>nrar1 o eu, que o nobre deplttndo polo !tio 
do Jnne1r<> pensa que sou accusador do .Pirnhy. 
toUhO tOJnll.dO t\ d ofOSil; UiZCllU0 : .;.... CStniS OOglllliL., 

Ó S1t. 1\IÚAmo:- Exquisito ú o nome, c quem 
snbo se uiio lia tnmhom por lâ oxquisitos. (Riste
das.) l"nllo llelugat·cs onde a justiça soffrn os mes-
~uos <'nnhnl'a.,;os quo em :Pirtlll)._ · · · 

. Ent:lo, jttlgltHdo vcl'dndeirn· 11. inf0ttuaçuo que o 
o.-wi'iv1io~;o nt1·cv~1'a a dar pnt'a ser lnuc;ndit em 
}ll'1llocolo, ordeno que de confOI'midndc com css~ 
mform~çuo so oxpudissem ns prccatot•ins pt·e~isns 
pm·a. Mmns ou S. Paulo. Mas, silnhorcs, nml t111lm. 
acl\hado de <.lnr ésto despn.cbo ou ordom, ois que se 
apt·osentt'io tul ~t~n. . dns á~tdioncins os ptüpt•ios ho
incns quo o csct't vuo utf()rult\t•a cstnrcm t\UI ::;. Pattlo 
ou 1\Jinns • . o tfttú 1111.' dissot•üo mornrom nns proxi
lllitlndos dn vi ln1 om disttmcin de menos do duas 

. ' ' ' ' . . 
\ ) , . • I 

que d iss~rão n!o.i;;. niio tet·~m . sid.l ptoc\tra~los . 
polo offlcml uo JUstiça, mns quo tlOllstando.·lhcs .· 
quo so tmtnvn do fnzor o invonto.rio de sou l,>U.i 
ou mui, comparMiiio pnrn .tratarem de seus m
tot•osscs; lm ~uuito prctoridos ou desnttendidos, . • 
Com.pt·ohet!dm~ qual o nlcnnco d(;) mna tal pl'o
tot•vm. N'tto tutha osso ndvognllo podido conse
gnir. de ntim qUe niio fizesse o invontat~io ó 
p1wttlllns . a qu~ ~lltt?o, rccorrott ao oxpcdientú dê 
uuuHlm• o~ osc~tva~ t,nfortitar-ma que os interessa
dos esttWIH) nno so fot·n. do tormo, quando ostaviio 
nns iüunodia{~Õcs. da villtt, mns ainda fórn dl\ pro
vincia. Convinha protL'lar por osto 1noio o pro· 
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cesso para. fnzêl-o . cabi~ em esquecimento, ou s~r 
tratado em tempos intus comrnodós. E3se papel 

·de que fullo foi cscl'ipto pela propria lot;·a do advo• 
g0;do Sá, eu o tenl~o ·· em meu poder, e o fo.rci pu-
bhcnr com meu d1scurso. . 

O. Sn. 1\fACJWo:- Sem mes1no o ter lido na 
casa?. 

UM SR. Du:l•un no: - E.' cciusa muito simples 
,·isto que desrle ~gora o nobre deputado previne à 

~ b . : ,. c ) • 

. O Sn. M:'AC.A.nio:- Casualmente ·esqueci-me de 
o trazer, ntns será publicado com o meu dis-
curso. · · 

<lia um a1)m·te.) 
l'lfttito hem: insisto tio facto. Nfio podia lctn~ 

llrnr-tne . do qüe o advogndo S:i. . fosse· capaz do 
um h\l éxpcdh•ntf), qtutrtdo) cntriio na ~Hukncia 
4 ott I) Jwmens de .hoüts ':! cspot•ns o dtzcm-me: 
Sr: juiz, SOl~~l(!ll\os tlUO Se ia fnzcr O inwmtario 
de nossn uuu ..• 

~H. ,i I - · • ~ • ~ ~ ' · " · : l_ . . 

hrn\':'to 1p1c V. li:x. tinha pcuhibiJo ns botas o 
espo ,·as. l Ui.~adas.) 

O :\f.o~.c .\1\lo · - A h! E' vord:idt.l 
via prohibiJo qno se. eu ra.ssc 
esporas, cact'tcs. o cll!Cotcs.,. 

O Su. F. OcTA \'IA:o:o ; - Bóbs o espora~ nunca. .... . 
Ul\in Ü O. . . 

O Sn. l\1AcAmo: - Qünmlo ou vi entrar cssos ho
mens de uoltts ~~llhunetldas, c~porns e chicote na 
nu1o ... 
VozEs:~ Chicotes 1 !I 
u)J sn .. Dl·:l'UTAUO: - E' Ull\u intJoconc.ia, para 

ütn trilmlltll. (A1loiad!IS.) 
O Sn. · 1\L.\c,\ltlO:.....:. Elll rüspo~tnno !\P•l.rto do no~ 

l.ll'ê <lepntudll, pelo Hio de .Tnnl'it·o, dtrci qu~fal!ti 
110 con :n·nctmonL.l de taC's homens na audwncm 
pnra mostrar t\ coragem cotn qu~no t'o . Çl. u·:tty 
st• os d:n·u. com•.l ltlbimt~s. o ·nno paru. dtzór qno 
for:\o a audiencin. de cspnl'as c chicote, nus entro
bulo me nrece < uc ti niio sor·-so cuYalheiro, tt 'i o . 
SL' lh)di:t h . ti.' ( e esporas, e . o. mo o n gum o c H• 
cote, c.ncctt' 1 etc.; etc. {A.po1adns.) . 

O Su. l\L\Otmo::- proqu!o ltestus o n\mtr,ts cou
sas pequctu~sn tndispo:>1çao que o uobrc depultldo 
CI'Cú\\ enl PH'ah~•. . 

O Sn. ~L\C'\Uüo:- Eis a minha 1usLificnção; 
V. Ex. se ti\·e.ssc pedido n palnna _pnl'a me dcf.Jil• 
dt•t• não o fartn l\lolhot' do que com csso sou npal'tc. 

O Sn. ~fAc~oo: -·Estimo limito. 
O Sn. l\1.4.t:.\mo:- Scnh~n·cs, pi'ohihi que so cn

twt·nssc na andionda elll ttnJOS !lí?!lOS dccentus, por
quo li no cntt'lldú qUé }lll.jt\ . l'ehgtno S~IU templos, O 
ostcs dcvollt ~ot• rospeilàdos . • . . (Apuwdos ) _ 

lh! Sn. DEPU'l'Al.lo: _. Quurn nndt\ do bolas, creio . 
quo nhtlâ decente. 

O Sn. l\L'i~Attro: - Nüo ponho duvidn, alo ou o o 
m)l.lt·o depnh\do mesmo andamos do llotns. (lUso .) 

MA voz :- rohibio ns esport1s, oz ntUl o em. 
O Sít. !\tAcAiuo:- Pt•ohibi as espoms, bong:tlli.s, 

ctu~etos o chicoto.'s, (IUO scln inconvcl~iontu p~d.iiio 
sct· doi~atlos tlll · nntc-snln: noto-se, nno ptoTtlbt 1.\S 
bolas, porque niio scl'in tilo .oxigonto quo quiz?sso 
ínzor com quo nquollos qno vwssmn pnrn n nud10n· 
cia tt·ouxossom um pnr do snpnto~ comsigo ptU'a 
cnlçnr un l'lllrndu.; ni\o prohiui que ~o cntt'IISSO do 
botns , mn~ do espora:> o homem poltdo n!to ontr,, 
em pnl'to algumn. (apoiados), o ent_endo quo nlío hu 
lugar ont q uc monos so deva ontntr com ospol'a~ 

; a ue um juiz, () ó bom qttü ,fique bom 

liquido quo :pór causa de prohibir o uso do espora$ 
quando so ontrnssc na audiencia ~quo eu adquiri 
indiaposiÇõos em Ph:ahy; o. nobre deputado .pelo 
Ria ilo Jnnolro,. o quo foi. casado e tem parentes 
nlli, acaba tio dizôl-o.;. · · 

AtoUNH Sns. · DEPUTADOS: .:.... E' verdade que 
o. 

O Su. MA.c1::oo:-' E tàmbcm das descomposturas 
dadas por V. Ex~ em nudiencia.. · . · 

. . 
nudioncia, meus. senhores, vou referir ttm f~('. to. 
Ulll P.a.rtitlor, José Antonio de Mello Ferraz, que ha 
em Pnahy .... 

O Sit. F. O~TA\'J.ANO:- Esquccc~se da . histotia 
dos chicotes e dos cacetes ? · . 

O Sn. 1\L\CARIO : - Depois voltarei, ou uiio vol
tarei ; V. Ex. já tem maloria ba,;tnntc ptn·a julgar 
a causa. • Tht.( v.oz :- Deixcrn-n'o proscguir. Haverá pro-
posito do hltorromp~r o . orador?. . . . . 

O ~lt. D. FRANl'Is<.:o: ~ Dci~em cada um seguir 
oseu \'Ôo, · . 

O Sn. M.\CA.}\10 (.pm'f;Z o Sl". .Macedo) : -V. Ex~ 

O Su. 'MAcEI>O: -llt~deitamento. 

(Riso.) 

.. tt. e 
orphi\ott. 

O Sn. ~hr'AHIO:- v, Ex., qlio ó tão franco que 
clll'~:\ nt•\ nu ponto do lomurnr-mo, do lembrar a 
um seu t't.'ll••gi\ um peqúeno fncto, n prlhibiçiio do 
e!! p;)l'llS, tiO\'tJ to r n. m.Jsma franqueza, por igual
dade do l'llzi1o, n respeito dcsso partidor, e não 

. dcvo-3o lhuitiLr n uma evasiva · quo só serve a 
roos .... 

U11tA . voz : -Dom. 
O Sn. ~IArAtno: ~Pois bom senll<)ns c um 

partidor do jutzo do orphtlOS csso Ferra~, 1sso 
o lnllUncctrsnrh'lr, mns ·usso ptwtidor do JU-izo de 
orphiios de Pirahy e um partidor quo se aproveita 
dn sua osi .iio nra ftutlr lucros cxtr~ordinnrios 
o nos qutL•.ls tom qum üio, o por vcntuta m~!tor qut
nhiio osso ath~ogado que h:i. pout.o fa.UoL .. 

O Slt. MAcEDO: -E' facil tntübom dizer-se isso. 

O Sn. MAcAtuo: - E' facildizct·~so isso, Sr. de
pub\'lo, lllfLS ÜUllhúlll é facil pl'OV(\i'-SC quo,,< Se· 
nhot'M o f!sse individt~o foi pam Pirahy em tt·iste 
co~tl!çii:o, dcJlOis foi cscrtJveute do dos~mbai·gador 
Ovnlto, o hóJO t~:~Ul nnul boll!l fortuna, VIvo cercado 
do htxo ... 

U:.rA voz :-Está engnnndo. 
O Sn. MAcAmo:- V. Ex. iüio o conhece melhor 

do quo tmi esse individuo f0i pttra o Pimhy... és
crovonto de> dcs•!\1\biU'gtlllOi' Ovidio. . . • sou criado 
mesmo: dissel'lio-nto possons· t'0spoitn.voi.~. 

O Sn. Lnt .. \. SonlliNno: ..... N~'io npoiado. 
o sn. MM.\itlO : - F•lÍ Ct'iado do doséú\bnrgador 

Ovi<llt~ 1 dópols to11qo intJlligo.~tcin, passou do cr•iado 
I ' I ' 

os despojos do dos~mbat·gaJor Ovidió .•• 
O .. Sn. LtMA ::::;onmNno · ~ Nlto np.:Jialo. 
O Su. Ptu~t4tOB:-l'r.t;;: -Desta· mnnoir!\ a discus~ão 

não pódo continuar. 
O Sn. MúAmo: - Todos ,·irão qtto ou comocei 

P,Ol' di~Qt' qno esso lwmer:1 óm intoll,igim~o, e (!fuo 
tmlm um tl'nLo a m ono ; uao t onho otllo, nuo quoro 
vingn.n~t\S inutois, mas q uot·o defen'iet-Ino ..• 

U~ St~. ·ntwtJ'l'A \lo: -Ma.; . ui'io . so dll(olldo lom· 
b~·undo a primitl\'n comliçt\o humilde desse homet~; 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 16/01/2015 1128- PÃjgina 6 de 15 

SESSlO 'E~l 28 DE JUNHO DE 1856 · .·. 293 

UMA voz :-Sim. 
. o Sn. MACAIÍIO: -Admira, senhores; que quando 
o nobre. doputudo tein coragem do lembrar, para ac
cusnr·mc, uma· cousa insignificante; ainda. quando 

· possa. ser objccto de accusa~!to, nr"io tenha fran
queza para com um collegi\ quo pergnntn quom ó 
o partidor FtH'raz ! . . • · · · 

O Sn. M.~c~.;oó: -Fosso Qllo grundo prevarica-
dor o senhor como 'uiz ui\o o ouia insulta\". · 

O Sn. 1\:hcAnm; .;_V. Ex. diz isso porquo ó victi
ma de informu~ões parcja,cs, c Mo qunr pór-~o nci
ma. dellas; cu . lhe pcdma. ue ·. fo;:;sn a P1.rahy, 

"' . . ' 
mnss~ se já mais o tratei com menos urbaniuatlo quer 
na nudiencin, quer om minha casa. . 
~lt sonhores, fui vi~titn:1 dn minht\ dcl!c~dcza 

todos os dias lin., dcnmsindn dclicadozt\ pr:rdeu·mc .. · . . . 
O Sn. M.u~Eno :-:-Mns nega 'o facto da descompo,;. 

tura a cs,;e l'Cpnrtidor. . 

O Sn. MAc.Üuo :-Y. Ex~ está vendo quo estou sob 
a tnotrnlhn ele seu:,; apartes, o quo nno pogso dnrn. 
minhas idtias, I\ m.inha defesa nmo. ditctlçiio re~u
lar, puço·lhc do dcixar-tnc rcnnir ns n\inhns id11ns 
para podet~ continü~r. Orc;o que as leis mandão 
fazer isso com os r<los. (Risadas,) · · 

Senhores, cu hei do publicar n minha .resposta 
• I e • • • I 

Pirahv · ~s::'.c Í<-eri.·n1., sobro. n tloscompostut·a, 
deploro jtí niio o tor publiMdo, nuo ter nccudido n 
instm1cias do amigos meus neste sentido. 

a um apm· c.:. . 

M:ns, senhores, o nobre d~putndo nii~ quiz set• 
tão fr~nco ~tnn com. ess,o parlidor con'io o foi pm·n 
commlgtl, MO vos qutz d1zor quem era esse homem; 
ppis bem . cu vol·o digo, ó Ultl p1'ovat·icn~l«?r quo 
vtve dos nbusos quo commotte na SU!~ postçno de 
partidor.,. . 

.UM Sn. DEPUTAM: -Se ó l1rovaricadoi• deve ter 
sido nccnsado. -

O Sn; 1\'[.\(j,\nto:- •.. ro<'.ehi nntitas reclnmaçõns 
contra o modo por que fnzin. cllo as partilhas, mas·. 
fallo ptwrmte mu.itos mugistl·a~os o pergunto-lhes se 
na llli\i'?J' !)twte. d~s casos do provarict;lci'io os pt·o- . 
cesso3. sao possrvots, so o oxpeiltente pollc ser som-
pro o dl~ ptocessos. · . . .· 

U:u.\ voz: ·'""":' l\ítlitns vczos ó impossivel este ex-
}.\Odionte. · 

O Stt. MAel~I>O :~ E o modo do cvilnt· esses. a.bu· · 
os t e o· . . . 
O Sn. l\L\cAmo: -E' preciso dizer quo niío o 

descomp\tz, affirmo ao nobto dcpnto..J,o <)\\0 ni\o o 
descompuz, t :dos· em Pimh~ snbom disto: todl)S 
sabt:111 crnc nz-lho t\(\vertenems, mas . pol' vt~ntur~\ 
muito mais d.oli.mllns doqne m'o l>Ol'tnittiiio ns qtllli· 
xo.s quo dollo rocob~n. p~l'tictt\uttnont~ o quo nin-
guont quer a\ tornn.t• JtldiCtaes... . · 

O Sn. PHBSIDE~n·1~ : --O noht•e · deputadO devo 
dirigit•·so ti cnmn.ra o l1ti.o n tnn doptttndo om t>ntti· 
cular. 

O Su. l\'L\êJAlno: - ••• mnúdoi:o chamar e disse· 

lhe que as partilhas serião· feitas em minha casa.-..· 
Porque? me .perguntou o\lo.-Porque assim a lei 
ordenn.-Qucreis sàbor, senhores, . a resposta que 
esse homem deu-mo? Foi osto. :-...Ru hei do fazer as 
p~rtilhS;lS éril ~inha casa, porque até agora tem 

9 Sn: F. OcTAVIA.J.~o: .::..so ol!o deu os to. respo~ta, 
fo1 menos exacto, porque alh têm estado mUltos 
jui~es honrados. 

O Sa. MAcA.RtO: -As partilhas hão do ser. fei 
.tas em minha casa, po1·que a lei n3sim ordena, 
'cir. l<~erraz . ...,.Então d,,~coufm do mim? O ~r. Cllaves 
se111pre doixou•llv.l fazet· as pm·tilltas em minha 
ca:1a. 

. (H,$t um aparte do Sr. Qctaviano.) 

O Sr. Ohavos, senhorc.'>, ó um homem muito 
honesto (apoiados). mns tinha o rec\ll'.'li) das licen

. ças c das ~oenças, ro.Jcut·:;~ muito autig.> naquello 
lugnr, ass1!ll como cin mU1tu~ partos. 
~sse recursu que n\iás nfio prov:i t1ubíedade do 

cnmc cr úO r. 1 ves, ~l nvm· mos ra !).Ué nuo se 
achnt1~to forte . para }:lO oppô~ a ce1·ta~ · exig·mcias 
recorrul. nollc para rwJlh.)r Vtver .. 1\Ins, S!)nhores, o 
8r. Çhaves deixt\ndo fazer as partilha<:~ em casa do 

ü .1 1 1 p rnu tr, e 
então l>l)l" uma portaria .•. 

(Ha um apa1·te ) 

ti~csso ~ais essa accusnç:\o. E' verdade, fiz m'uitas 
pottarios, o até pelos jornnos st~ me alcunhou d'3 juiz · 
dil.s port.nrins. Mas cumo dizia, fiztittin portaria nlan
danao quo fossem os pnrtidores intimados l>olo es
crivão para fnzorom as p:l.ttilhn~ cill n1inhn casa; 
Cl!:tretnnto dcsil{n:ulo.o din pnra n3 p::rtillms ~llo.s 
IH\fl comparecemo: dtsso 011 .no cscnvao qnc mtt
Irinss·J nos partidores pnrn h·•ml n tludiencin, como 
de facb forno. Insisti de novo em quQ as p:irtillms 
fossem foitas em minhu casn, C'll\tv u lei dotermi
nnvn.. 

.tl'abnllw pnramhn QltC gosto dtllor o,; meus ronian· 
ccs, ns ln.iulms novt~Un:> {rimtlas), tnn,o; tu\o ollstun
tc csto gosto qucrin ter .o trabalho · de assistil' ás 

.. • - . • • • \ • \ - • • t - • . ", 

çôe.~, a quo respondi qttt) o uuico motivo c}tie me. 
impcHin. a fazer essa exi~·mc!R él'<l o preceito tln. 
lei quo qul!r que as po.rtilnns sojão feitM nn pre
sonçn do juiz: de nov,) 1;ep1icou-mo qtte n:'l pnrli
l~as doviãc · sét' feitas •!11,1 cl\sa dos partidores..!. ontiío 
'dtsse-iho no tom mnts modct·ndo quo nao ha
vin . gt'Rtldo incouv·~nicntc · em . qno a.,;. partilhas 
fossctn feitas em casn dos partidores 1 lllas quo 
ni\o conscntirio. quo u\1!\S su tizusstltn em sua 
cm~a por tcr tido n.s pciol'úS infui·rna<;lÕC~ n l'Cspcitô 
do n1otlo por quo as partilhas eriio .feitas po1· ello, 
-Que informt\~Ões são ~SS!l.S, pergunt:Ju-me olle ? .• · 
-RcspondHlw :~o conéeito quo o Sr. Ferraz tem 
ulcntll:tldo com tis pnl'tilhus que Llml feito niio o abo· 
nuo, o on juiz novo o convi .lo a obrnt' do om mli. 
diante do nla.núirn a rolmbilit!l.t'-so. St.~ndo as pal'
tilhns feita~ lla minha en~5!\, on .o senhor se tolta.bi
lital'lÍ, ou eu lnü habilitntin o vingar a lei dns pre· 
variénl)õei> quo o senhor connnotter. 

(11a :otttl'O apm•te.) 
O Sn. ~r~cA.mo :--Sim, scnllot. Essó homom qlto

rln fnllnt de pó ll eu o innndoi soutn1'. Ora, ó uma 
vto~ogtttiva {o lm mt~itos juizos n~ cas~ qt\0 _o 
lhgno) ó 'i.unnJ>r0rogn.tn:n do quo nuo VeJo ru.zuo 
paro. ceder n rospoi to do um J)nt'tirlnr con tt·a quem 
so osh\ prevenido, e provonit o com un1 mez apenas 
de r.stnda nn. torra. · · 

Entretil.tltô ottténdi qua !-1ovh\ snavlsnt-lhe a con· . 
diçiio desta tnódo, quo mostrn n utbauidado com 
quo o trntci. Todi}S ·. npp\tm~lirii11 \ncu proCt;di· 
tnonto paro. com Forrn.z, o ií. no1tc1 osto.ndo cotmmgo 
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0 advogado Manoel J oaquim de Sá, disso-me: I 
"José Antonio não é bom homem , faz das suas, 
mas não é tanto como diZem. » 

Um. voz : - Que partidor, que advogado ! ... 
o SR. MAcAmo: -Senhores, o facto passou-se, 

mez e meio decorreu sobre elle, ninguem tra
tava mais disto; mas r ecusei-me . .a dar uma sen
t ença no sentido em que se pretendut que ella fosse 
dada, exigião isso de mim que , se posso co_n~esceEI 
der ás vezes como particn!M, como JUIZ nao 
consinto que uinguem me queira suggerir, nem 
mesmo em v espera de nome,~ção de juiz de direito 
ou do que quer que · seja. 

Não dei a sentença a favor de quem se queria 
que eu désse, de. quem est~va habituado a tel-as 
sempre favoravms, e enta,o (e1·vet 01Jus, e1s as 
cartas (e o Sr min istro do imporia creio que t eve 
muitas) eis as cartas pedincl•) a remoção de um 
h omeni que um ministro intelligente, u_m ministro 
que buidava elos interesses do pmz se lem
brou de tornar inamovível. Não se conseguio a 
minha remoçao, tratou-se pois de molestar-me 
para desgostar-se-mo da posição, e deste modo 
arredar-se-me clella. 

{Ha diversos apaTtes .) 
Como se pretendeu molestar-me? Morava eu 

n'ma casa quo -um a pessoa dessa gente, ~l esse 
advogado de quem fallo mo tmha ar_ranJado; 
tive ordem de deEpeJo, e eu que respClto mmto 
a propriedade, immediatamente mandei pteparar 
os meus trastes para mudal-os para uma casa 
qualquer, para um hotel, e disse que no mesmo 
dia terião a casa. Ficár i'io sorpresos de que eu 
não tives;e dito antos-Illm. tlr. dono da casa, 
(1 ·iso) tenha paciencia _conunigo, veJa que não heide 
ficar ao relento.-Nao, mancle1 umnecl1atamente 
os m~us trastes; reconheci nessas cousinhas, 
nessas mesquinharias a especi 0 de opposição qno 
se me _pretendia fazer, e com e !feito s.offri muito ... 

O SR. GoMES RmEmo :-E vendião-lhe carne no 
açougue? Não sei como não lh'a negárão. 

O SR._lVIAcAmo :-Não se lembrarão disto; que 
homem I que más cabeças I (Riso.) Era o meio de 
me fazer sahir logo dalli ; que más cabeças repito. 

Mas não podendo Sü conseguir nada por esses 
meios mesquinhos, porque não conheço nada mais 
simples do que largcn· a casa alh<Jia , apparoce 
uma 'lueixa ele José Antonio Mello Fenaz contra 
mim, porque o tinha mal tratado em audiencia. 
Ri-me, eu que poucas vez os me rio... (R'iso.) 

UM SR. DEPUTADO :-Não parece. 
O Sn. MACARIO :-Ri-me, e r espondi á queixa: 

comprometto-me a publicar minh a resposta, sup
posto que hoje as publica(lões são um pouco 
caras, e quasi não se as póde faz er sem subvenção 
ministerial. .. 

{Ha um aparte. ) 

Sim, respondi, o JUlZ marcou dia para inqui
r ição de testemunhas ; e eu lhe pedi por carta 
e por um reqtlerimento que continuasse o pro
cesso. Era juiz o tlr. Dr. Cerqueira Lima, filho 
do Sr. conselheiro Cerqueira Lima. Mas o que 
é verdade é que na nova divisão de comarcas do 
Rio de Janeiro, deixando Pirahy de pertencer a 
Vass,_, uras, onde e:;tava então a tal queixa, na 
trasladação, na mudança de papeis do cartorio ele 
Piraby para Rezende, vierão eõses papeis do Pi
r ahy, n;as esses a quem não fazia conta que 
prosegmsse um tal processo com que terião de 
:;offrer muita vergonha, muita manifestação ele suas 
igno~inias, sumirão o mesm? processo. R equeri, 
supphque1 que o fizessem rev1ver, tenho cópia da 
min~a resposta, off~1·eci-a ao juiz, disse-lhe que 
contmuass') com o procvsso, porque sabia bem 
que do cartorio, talvez do e~"rivão Vida!, o tinhão 

su btrahido porque vião que não se poclião sahir 
bem delle.' O juiz de direito me disse em ami
sade : ,, Não vale a pena que provo!lues o prose
guim ento desse process'? . quando Já estás pl~
namente vingado pelo ndlCulo de quo se cobnrao 
elles pretendendo processar-te. >> 

Eis meus senhores, a historia da tal pre
tenditÍida descompostura ele Ferraz. Todo mundo 
indignou-se ~ principio, e depots cada um di~se 
a stta pilhen a sobre a tal quetxa _qu~ contr a m1m 
deu Fen az homem perd1do na opm1ao de Pn·ahy, 
ma6 que nem por isso deixa rle ~er allic~pitão da 
guarda nacional, onde o chamao capltaozmho. 

O SR. PRESIDENTE: -Eu lembro ao nobre depu
tado que a hora clestinada para o requerimento 
já estit passada. 

O Sa. 1\f.,\CARIO: - Creio que V. Ex. não me 
póde interromper. Não entendo nada do regimento, 
mas parecia-me isto. 

O SR. PRESIDENTE:- Posso, em cumprimento 
do regimento. 

O Sa. MACARIO: -Mas pormitta-me V. Ex . . . 
O Sa: PRESIDENTE :-Pódo continuar no sabbado 

seguinte. 
UM Sn. DEPUTADO:- Peça a urgencia. 
O SR. JliiACARIO :-Não me animo a pedil-a . .. 
ALGUNS Si!:KliOREs: - P eça para concluir o seu 

discurso. 
(O oraclo?' requer a urgencia nesse sentido, e 

a cantaTa a vota .) 
O Sn. Jl.'lAcARIO :-Depois de agradecer á camara 

a bondade que acaba de ter para eommigo, ~irei 
ainda ao nobre deputado pelo Rw de Jane1ro: 
o tal processo não continuou; requeri diversas 
vezes ao juiz de direito que mandasse dar busca 
nos cartorios de Vassouras, ele Rezende e do Pi
rahy, mas o processo sumio-se, meus sen hores; 
ainda hoj .o para satisfazer ao nobre deputado pelo 
Rio de Janeiro mandarei r equerer ao Sr. juiz de 
direito da coma,rca de Rezende para que faça· 
proseguir esse processo. 

UM Sa. DEPUTADO:- Não vale a p ena occu par
se com isso. 

O SR. JVL~cAmo- : -Eis, Sr. presidente, a historia 
ela supposta, da pretendida descompostura a J osé 
Antonio Mello F erraz. Não me estou vingando 
desse hom em, porque tenho pena clelle: mas o 
quo é verdade é que esse mesmo aclvo{iaclo que 
mandou José Antonio Mello Ferraz aar uma 
queixa ' contra mim por essa pretendich• descom
postura, acaba de mostrar que José Antonio 
Mello Fenaz é homem' indigno de toda a con
fian ça, de toda a consideração . porque acaba de 
fazer banca-rota dizem que fraúdulenta , e o ad
vogado Sá lá está a passar-lhe busc,, nos pro
prios bolsos .... 

T5M Sn. DEPUTADO: - No partidor ? 

O Sa. MA CARro : -Sim, no partidor, que é ao 
mesmo tempo negociante e capitão da guarda 
nacional. Eu não digo que os máos por si se 
destroem, mas digo que a justiça tem a sua 
vez . .. 

U)I Sa. DEPUTADO:- E ella ha ele chegar aos 
bons e aos 1náos. 

O Sa. M.i.CARIO: -Assim o espero, e agora 
mesmo me está dando uma prova bem solemne 
ele que assim é. 

UM Sa. DEPUTADO: - E o que fez com o escri
vão qtte teve o arrojo de dar uma informação 
falsa para ser lançada em protocolo? 

O Sn. MAcAmo :-Reprehendi-o mui seriamente, 
limitando-me a is to por entender quo o mal que 
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se maquinava. Cl'lntra a ndministrat;ão da justiça 
não tendo ido adiintte dc.viá limitar-me a repre
hender, ·a a.d verti.r ~evera.ment~ uo esc ri vão. . 

0 SR. MACEDO : ..::_E foi em mid.;.encio.? 

esse retardamento se fazia a contento do advo-
gâdo .Sá .. ·• · · · . . 

O Sn. · SrQuÉmA. · QuEIRoz : -Não .· precisava cotã 
da molestia. · · · 

O SR. LEITÃo DA CuNHA:-Em audionch·fazem- . 
se advertencias. · · 

das Affonsinas que V. Ex. conl10cc ... 
O s.R. MAcEDo: -Nitnca exerci esta jurisdicção. 

. O· SR. MÀ.c.\RIO: -E' _Porque V. Ex. tem dcmn.
stada. bondade, ou scrv10 sempre com anjos ; mas 
creio que . o éodigo não está rcforQlado. . . . 

Mas, · meus sonhores , uma successiio de factos 
desta ·ordem e outros que tnes, foi o que vi, o · 
que ti'Ve de combater no fôro de Pir•1hy. PcJi, 
por e:templo, e porque mo occorre n1r.is isto, n 
xelação dos ·testnll?-entos, !fi~S ía\tava ~m! _?Utro 

q_ue se tomassem conta;;. Occu\tava os inY~.mta
rws principiados para protelai-os, e reservnl·os 
assim para melhor tempo, etc., etc., etc. 

• ... • JJ,.. 

pondio. esse escrivão? 
O Sn. MAtA-mo~ ·~ Eu o suspendi. O nobre de

putado que cc senta junto de mim vai dizer que 
cu . soffd muit!) dcllc mesmo por isso p·isadas), 
fui .muito insultado, ni'io pelo Co1·J·eio .. V:etcantil, 
mas por algumas pessOas •.• 

O Si\. Cotur~.\. DA.S NEves:-- Bct\uwentunuios os 
que fllzcm justiça~ 

O Sn. · MAcAn:o: - Mas essa bomnvcnturança 
envelhece. 

(Ha um apa,.fc.) 
Occotro-mo mais · outro facto, do . que f~rci moil

ção no desalinho a que ine tõm forçado os npartos 
c m errupçocs. s processo os . cnr 1 s 
Piraby .nndtnriio . por mno do particulares. Pelo 
collect.or das rondas geraes Salvadot• F'trt.udo de 
Men'drmço. mo foi donünciado que em tniios da 
pnrliculnres existiüo muitos processos : nu mesmo 
recebi processos que se achnviio em miio do F. 
e F. Ot·n, V. Ex., Sr. presidente, Sttllo que so 
llll cousn importante e Utn cnrtorlo: SO lw. COUila 

q~o dú\'.0. se~· garnntida, P.Ol' bem d:\ justlçn P,U' ·\ 
obcn o dos mtero.sses pnrtlculnres, ó Ulll cm·tuno, 
porque mn cartorio envolvo, ou re~mno, pot• üssim . 
ài7.t>r, muitas vezes, n fol'tunn de muitn gentu 
do lugar . . E ó osta . uma · ce11surn que faço em 
geral ii. ndininistração do nosso paiz. 

Niio hn um registro do todos os nnto .. , do todos 
o~; pn1)cis de um cnt·lotio; não hn tl\\\ tegtt-'.l'ro 
a que todo o mundo posso. l'eoort'cl' )llU't\ vor so 
o proccs~o porque so intorcssn existo no cnt·
torio, bem como · utu protocolo do sahhlu. ... 

O Stt. 1\·t.v:-Atno:- Nüo . o ho.vin t\o Ph'ahy, qui?. 
formttlttl-o (e foi iun dos · motivos <ht. . opposiçiio 
qttO. soiTt·i), quiz furmltlnl-o, e ostivo com os dous · 
cu.rto.rios em minha casa pat'tL se fazer osso re~ 
gistt·o. 

(Ila wn apm•te.) . 
Mas nndn.vi'io os papeis por fora, os nutos om 

mão desto . ou do.quclle; se acaso cortvinlHl. ao 
advogado St\ tõl-os; em seu podo r, ollo os reti- . 
nha: não so . precisn sei.' juiz, basta ter um pouco 
do pratica ~estas co~slts, pai'!\ conhecer quo ünti-

. tas \"l)tos o convetuonte reta.rdo.r o processo, e 

• - ' ' ' . <lo 

· colt~as são, posto que como juiz tratasse de neu-
trahsa~-a.s, e como advogado jámais ·me queira 
nprove1tar ·. dellas. Como . advogado ainda . estou 
Cf?~ . o . habtto dos meus treze mczes de juiz Iílu-
mcll}l.\\... · · 

O. Sn. SrQUEIIU QuEtROz : -Não F; e precisa dess~ 
hab1to para se ser advogado conscicncio!:!o. 
.. O Sn. 1\IACAIUO : - Sr. prcs.identQ, tal era à ad

. ministrnciio ·da. justiça em Pirnhy. .Todo o acto 
que eu l~ra.Uca.va -pe\o q\\ül rcta~uavão-se htcros, 
ou · uc niio estnvão nus vistns o ad · 
cru um miw acto, em cstigmatisado, el'a razão 
par~ lllllt~ d::\S m:uita.s éal'fUS quo ·o S.r. ministro 
do unpcno reccbm o a quo rospondta com en-
coril' amc:nto. · 

_o s'i· nhNISTRO .DO 1MPI,:UIO: ...... Está enganado, 
nno ó ~xacto. . · ·. 

o Sn. 1\1-'CAnlO :-Eu nno quero lUta com v. Ex., 
. . ·. o :s o, o , mu 1vro e 10 esagra-
dnr; Deus nio livre .de lutas com ministros i ~Ias 
o . <l,M . ~ v~rdn.dl! .ê. que h a muita indiscrição 
por nhi : cu ncrodito qtte nlgucm tllsse muito bem 
que certos h~nnens nt~ncn. du\'iào escrever; por· 
quo o que c vei·dndc ó quo nns tavernas do 
Pirahy dizia-se que o Sr. minisLro do itnperio. 
tinha promctti~o que o juiz münicipal l1avu~ do 

· so.b~r ~ o q\\~ ~ · '\'erdad~ ó t}Ue ncssns tavernas 
so dizia qnc o. oeposíçào que eu sofft'iá era CU· 
corajndu pvr S. Ex. · · · ·. 

O "3n. MINISTRO . Do llltt>J.:aro : - Pode ser . ·ué tias 
avornrls tsso se cllssesse, 111a> · siio boatos de 

tn\·ornns. . . . 

( Troct10"sc algmt,~ aptwt(!s;) 

n. ACAruo :- m v r ll , meus scn 1ores, 
o. perpctuidLldo do juiz é uma gi·ande condi<;ão de 
fart;u. moral, ~o respeito P!\rn oll«). (ÀJWiados.) Mas 
quando se dtz quo um Juiz pode ser removido, 
quo o juiZ St\hil·ti.,· ou porquo queira ou . porque 
u farào sahir, o po·:o lign~so :i. gente da terra· 
q~e. fnz guena ao jtli~, diz : 11 .Este h\ so foi, e ·nós 
ClL ~c!u~us. >l O quo o ~~otto o <Jti~ nas t~vertu~s 
s~ ut~m JSt? ; os~ou qu~ o St·. lmmstt'o ~o 11nper10 
nuo osrrcv1n; porquô s. Ex. gnsto. nnuto bem o 
seu tompo, nilo o gnsto. escrevendo c1u·tas: porem 
o quo é v13nlauo ô qu<l isto so dizit\ nt\s tavernas. 

(lia ttm. lll)(n·t~. ) 

Convenho nissb, n'ins cmfhH eis, meus senhól'es, 
o que Cl':L n. .. l\thl'ittistt·ltt;ilo lln justiça no Pii'ah~·· 
Em homenttgotn :\ vel'dtlde dovo (hH~lamr o qno Jtl 
tlissc mrw. ~·ozf e !}llO tqnho dit'1 mt~it.us vor.es, 
o. p O\'O do pn·a ty, o ~u!Jm1sso ti atltomlado, colno 
ô em goml u ·llossri. poptthtç1io : o povo de Pil•ahy 

• • ' . ' . , _ t ;. • 

nttençõüs a muitn gento llo Pil•nl1y : mns lançai 
a hycnn, o tigt•o M tudo da . popttln<,~ão a mais 
pnoifitlu, o YÔS ''oreis n tlosot'dom, vei'Ois a desola• 
çüo llOI" todn. a p~:wto, c cutl'ehmto é mnn hyena, 
um tigre uni<Jnmonto. 
· Entretanto . tumbem em . hotno.nagom ti verdade, 

e som m. o . domor.·ar no r)[lrallo.• lo~ dovo notar que 
prdlro a P11rahyba do Stil no Phnhy. Ha noPirahy 
mliitn gente bon. ·do quern sott amigo; tna!:l veJo 
na Purahyba do Sulumitos l10mens .cuja influencta 
é sem})re bcnefica, o quo n i\o acontece com um 

·outro âe Pirahy. ~no e o thtn•ilmlo qnefuço arder 
sobre Cil.tom quer que soja, porqu.o como advogado 
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não dependo seniio de meú merecimento ; não com~ · 
prcheuilo qtte um advogado aeja merc::mario; eu 
trato, · c <:'lit(mdo quo t(1dos os advogados devem 
fazcl'o lllCSlllO,C O Íll7.Cm sem duvida, úU tra.to,digo 
de fàzet comprelumdm· 'n população que um advo
gado niio está na . ücpendoncia de ningucm, como 
tal; o quo postas do pntte as rolnçõos pnrtici•lnl'eS 

. . nc ovo en e er com os ons 
a terra, ó tio advogado, que sabe sel-o, que se 

depende;. po.rqu~ o .advogado, mesmo n!',;. pàizcs 
E>m que a J\tstl~a . o rcg~lí}rmente a.dmt~tstradn, 

1_. ~ ' • • c 
nosso pniz o advt)gúdo vivo etn luta renhida com 
a polída . sempl'c. caprichosa:, sempt·o · disposta, 
fe\ta~ a~ devidas oX:ct:pçõe.;:, a ntacnr, n compro· 
mettcr .a · libcnlade do cidadiio. Não que'ro pois 
qul•in1nr incenso il ninguclll; nãop1~cciso de fazól·o. 
~as insisto em que na Po.rahyba do Sul os homens 
Jmpo:rtant~'S, c que são hern conhecidos nesta côrte, 

· exercem infhte.ncin mnHo mais bcnefica quu um on 
ótttro llOillcín do l>itahy; não me dundo com muitos 
desses l!omens; quero dizer; nüo · tct:tdo l"C\açõcs 
com mtutos dt:llos, htnto por ser ainda. hospede 

- ' i - •• . , . .. . 
~igoroso em nmteria4 de ciit)Ucta ou cstylo socincs, 
e-me. agl'atla_vcl.podc•· nsse'i'el·ar á cnmn.ra que.! a 
-~ma 111flucncm c bcnofictl: . uer l?~rtonç~o n. um, 

I • f 

!sto, n Pnrahyt'a Jo Sul ~em c cerlo tcmp:> pnra 
cn. u.ma. nmnmll~:i qut~ .nao. cmllprch;ndo: d1z-so 
que c um lngnr m::upportnvel, quo. du. mUlto tra-

: . . ' 

Tmnbem hn por hi dotts ou trcs hntncns, quo 
tuzc.m nqnillo em. uma ebulição. coJüimuHln por 

. seu mhH'l'SSu part~enlnr. M:ts nlh Y1vc-se em re
mnntlo, c em vcnlnüc, SJ o ·govcrüo so ui\o lembrai" . 
de demittit··nle de a1h·ognuo dn Pai·.l!JybiL (1·isndas) • . 
cu pt•ctet~tlo vive!' nlli em vcrdmloiró remnn!1o. · 

Um Sn. DEt'VTAno : - Sé os podcrúsüs da terru 
exercctn inthwncia bcMiica a · .Parahyba ó tnuito 
melhor quo o tal Ph·nhy. · · · 

O Sn. M.\,~Amo :-Conc-luindo, Sr. rúsitlcnt.o, ó 
preClSl);(!\lu Clll su. 1!011\!>1\' l~.lll :1. (]UO SO CUJ li gns~é 
con \·e:uentt! tu't'nttJur tunn. nomenclahtrn, po·l~,z·m . 
cit.n.r noincs muito rospci ta \'I.'ÍS do munictpio. dó 
Pirnhy tjUO estivcri'itl sc•mpro dispostos :1 · n >:.Jinr 
n au ortt n. e, um no lt'o (e 1111 ( o pol' · 111a~- ct·n.,•s . 
snhe muito hem, po:s· lem nu Pir.lhY· muit>~ hM!'l 
relll•.'Õ~•:;, . quo nl11 lm. homens qu·1 gostiio mttito 
da li.Utut•i,lnllo: ~~ q1w úiio qttOl'Ci\1 ó o l!Jiguismo, 
etc. (Apoiados). · . 

Uns, Sr. pa·o,itltmLt\ tcnltô fallnct•l renlment.tJ 
do màis, ctUntHlo pPnso qn\l " 8iltmdo hojo'<Í'IInô ô · 
a l.lon C•Jttsn (ri.\•mltr,\'h qunwlo !)llllso quú o silencio 
ó o qúó nós tle\'el\l•)S tulotltnr, silouciLl soplllehl'nl, 
sii· ·Hcio do Vnr:'«l\'in, siltHit~io do~sl' qtt«J · roinn . 11\ 
polo t~e ntt·o dn Htt~~tU. Tu,\nvlt(, !Wllhtll't~s, t'nlloi, · 
<l ftLlld em .tes:tlinho, mlici\llllllltu pllb\ \·e ~lJLilllltir 
no 1wlH'e Jt~puln• lll poltl H\.1 tlc .ltw!!iro. Nilo t~ O.ll• 
Stll'cl tunis n nttoti~·/10 da éllílHU'!i.. 'l'imho tlito 
busttiu .lu Vllt d1.oLsa tlu úX-jaiz lllHn:cipal · de Pi· 
ruhy. 
(Al>oimlo.~. muito lu.>m.) 

Re.sLn-!nu .P.úilit• 1\. .c:un~~.~·n ql\o tollhl\ a bb.t~dn<lu 

ds. soc.rtl~lll'il'l. dt\ j U!; ti~tr t\lgumn~ rept't\s .mtnçõos 
contm mim, o 'IltP nliús ti possivel, conéuda,mo 
do l\O\'O su.tl_ bcuov~h.·nto ::ütou~it,o, o mo pu\'túittu 
quo, uu. postçno uo t·op quo ndoiJt011 llle t!utenda do 
qt1alq ltol' uceusaçfio quo so posstt conto r om tnos 
r~pr<Jsontaçõos. · · 

O Stt. li'. Ocnvu:-~o:-lsso ó flth· uo rhotol'loa. 
O Sn. :MAcA mo:~ Put• agom tenho êoncluidO. 
lH-so n mntori:\ pot· dtséntidn. e ó ll.pptovndo 

~2_}'.çquorlmonto~ · 

ORDEM DO DIA 

SUDSIDIO DOS SRS. DEPUTADOS 

·Entra em la discussão, e posto a votos é a.ppro
vn<lo sem debato o seuuinte projecto n. ao âeste 
annn, da corurnissão do constituição e poderes: 

11 . r ; . ,o . -on •nua em .v1gor pam a. proxima. 
scgumte lcg1slutura a l01 n .. 672 de 1:3 do Se
tembro. do -ltl5'3,, que marca.o su~sidio dcs ·depu':' 
tntlos n nssomblea g~ral legtslahva .. 

11 Art: 2.° Ficão revoga.tlas as disposições em 
cotüt·nno. J) · 

' ' ' 

. O. Sn.- F. OcTAVIA?~o rcg_uet· a urgencia.p_ara. que 
o prvJecto entro Imtncd1ata.mente em 2a dis-
cms~: .. · 

Assim so Ycncc. 
Lê-se, apoio.-se o entra .em discussão a seguinte 

cinün:la .a<> art . . lo: . . · · 
11 Os. scntlrloras o deputados tarno direito aó 

respectivo suhsidip desde o dia em quo em cada 
lUlll to a1· .1 • · 

ses:;ões on!innrias, salvo o cn.So de impedimento 
por molestw~ collltnnto que sl:l twhem ·na córte. 
-:-A. f. Iie1WÍ'JU.es ~ » . 

dente, t,;ndo i'Ssi~lUldo este proJecto ~omo ~encido: 
pnrece-mc convcmcnto apresentar á eamara ns ra
zõ ·~ rtuc n. isso mo lev1\rão. . O projecto manda 

t 4 •. ' < • • .. 

laltua n lei n,. t?i2 do lSdc Sctembr0 ile i8~2, qu~ 
mn~ca ~ subsuho dos dcput~dos .á nssembléa geral 
legt~lntiWl: c Cúmo nesta le1 lnmuom se autotisa o 
govct·no a mllrl!~r ns ajudl\$ dó custo quo devem ter 
os deputados pela sun vil}gont de vinàn o \'olta no 
prinC\pio e fint da scssdo lcgislntiva, conforme 
doterminn n constituiçiio, · otl' entrei om duvida se 
no goviJt'no ctmtinun.vn. n complltit· a ra.cultlade de 

. mnrcar novamonto us o.judtlS de custo, ou se 
fifarl.liO su!,~is~tinc.l~ · pllrl\ n lututl\ ll'gislnlüra s.s 
que JtÍ o .twhao stdu parn . n. >rcsento pelo do· .. , ' . •) .. · . ... .. . 

. ua comtuissiio. nilo .qui~criio ontrtW ücssc. oxanta 
u. o~,>int\t'iio apcttns que cor:npctin no governo J 
ductto Ju mm·c1u' nov~ . aJudas de cwsto ; me.s 

so nil.o ínça_ . uma doclnt•n~tl\o oxpres~n no pl'ojccto 
om thscus <>.Lo, o quo portanto. a nno hlWilr essa 
ded:u·n<:t1o cxpt·o.~sn, flcm•iio subsistindo as actuaes 
· nj Utlns do ct\Stü. Ot'n, estou pêl.'sttndido quo essas 
nj udas do c tu; to niià pôdoru dubmr do ser o.lte
mda~, uttl)nt.u a. ucsigunldnd0 que so eucontra 
nn :mn concessitó, e na injustiça quo dnhi rij-
~ulla. · · · 

O ul.lct'llto uc 2 de Abril do. H>.>3, · n quo jt\ me 
•·,~f•)l'i, u,t)u~ll~s a~ dosigna co1~rormo ns cnpitaos 
do pt\n'lllClllS tlondl ollo suppoo quo partem tudos 
lts d Jput!Lllús :· eut.t·ctnuto quo mttiti')S duputndos 
lltúl'1to uo llonlro tlossns pl'uvinciRs, e cnminhi\o 
lllttito mnis ll.lguns patn vit'ém ti ctkto ou ao ponto 
1\Ll\hle tum tlc .emllm·cnl'. Niio recolleudo esses 
doput(\dos n. musmu. nj udu. tlo custo q ttc riJcdbcm 
os outros quo !ltoriio nos ~ontos tlo ·. ombarq\to, 
111\u ullstntüll va'üul Ul' mnt::; longo, o torom r~nto 
llcspozns mtlis nvultntlns. . 

Pnreco-mc uo ó 'usto o con onionto ttO n cn-
mam tnodiflquo esdo jt o projecto do ntodo n 
obviat· n. injustiçn quo resulta llestn desigu.uldade. 
N~ . provind a · llo Minns Got'a()s, por oxemplo, 
oxt;;tom dopntndo$ ltlornndo orn d1fform1tcs pontos, 
úntl'etnnto o deputado quo vem do OLu·o·lil'oto ott 

· do 1\f~t· de Hespailha, .· llillittnvhes .!ia provincia 
do Rto d o Janon·o, to111 n mosmn aJuda do custo 
qlte · o deputado quo vem da comarca do Pat·a
catú, ou da.s ext\'emns dn provincia · do Minas, 
conlhinlltos colii a t~rovincia <lo Goyaz, ou do. 
l3n.hia.. · . . 
Pareco~mc portunto nocosso.dó altctm· · nestli 
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parte o.s ajudas de custo, o esta alteração torna~ 
so muito mais .neecssuria depois q__ue ndoptílmos 
a lei do incompatibilidatles e eleiçoes por círcu
los, por ser . do espírito dessa ·lei. qu~ os dupu
tàrlos saião das localidades, e po5ler ~.rovavel-

rador na éapital daquolln p1·ovincia, qno m'io 
iiofft•cu tantos incommOdos; n~m foz tamanhas 
despozas. · .. · 

Chamo, por consoquencinJ a .attençüo da camat•n. 
parn este assun,lp~o, afim ~e que, einbom se ,de~ 
clare que eontmut1. em vrgor paru . 11. proxuua 
le~islatura a lei n. G7~ ~e 18 do Setembro uo 
18iJ2, que mnrca o substdlO dos deputados da as
semblêa getallogislativa, so declaro igunlmeute 
quo fi~u · subsistindo .as ajudns. de cusÇo marca
das para os deputados que vêm elo htoral das 

. provincius, dando·so entrottmto ao governo an-
torisaÇt'io para mtü'Cnr uovu ajuda (,\e custo pnt·n 

:rou:o :l. 

. . . t. 

utc.ntiJ <1unmlo estr.s tonucm ao bom scrvi(o do 
p111z, · · , ·. ' .· 

. S1·. prosidonto · qunndo . poli\ pdmoit n vt•z so 
mntcou o subsid\o i:lo U,OOO .c!'uznih>s quo tluvoriilo 
tol' M roprc!:!ünttLntos da nncilo, (Isso subsllllo or~ 
pilgo om prnttt, o cqui\'fLlla o dobi'O dn qntl n<~tnal· 
munto so png;t : as do~pczns, os gastos l't'iio cuti\o · 
mtt!to í'llonol·cs, o todus ns cousu!:! _só Cf)lllpravíio 
por pL·c.;o mnis diminuto. H~je1 pol'óui, osst~ lm-

. po1·t:utcln . tom motntlo do aou vtüor: o assim, 
JHH't:. so dnr nos t·oprotiontuntos do t~ui.: nquollt\ 

ul<lopctu~oncln.. n.gttelln decoudtl quo o povo htiO 
pode dou:n.r . do doscJar pnl'a. sous l'oprostmlnntes, 
ó 1\occs,;nt'io quo so augmento c::;so Sttb~itlio; 
Pú~o t\ calutu·n · l{UO n~.~to bem que 11ntmdo so 

marcou esse . S\tbsidiu na l'a:tiio de · <lOOS 1mmsaes 
quo hojo equivnlel'ião n. 1:2GOS; mio havia rw pt\iZ 
empt·egado ttlgum que tivesse mniotos \'cllcimon-

. tos mensnes do q1.10 aquolles <tno t·ecobia o 1·cpre-_ •. . . . . 

tt\do npono.s recebiiío 40lJH pot' n1oz : tanto era o 
cspirito · do legislador que o roprese1Hnnte do pniz 
nmrchasse a pm• das primeiras autoridmlcs do~ 
poclel'ei> do estatlo. ·· . . 

Sr. presidente, · so ctt <1uizo:so outl'al' em tu dos 
os poruumotos, em totias ns razõt!s justitic~tivn.s 
drL opiuiiio quo omitti; do quocnmprc tmgrilelltar, 
sonão ngotn, ào monos em época prol.imn, o sttbsi
diu dos doputo.dos, oti mo nlongttrin oxtmordi
nní'imnonto. Creio porém qUó na cônsciencin do 
todos · os Srs.. deputados · ostl\ a convieçi'ío do quo 
o Sl.tbsidio nctunl · e iuteirmnente dünimtto. o quo 
por tnl não pôde continuar. Eu mo limitarei pois 
. 38 
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a mencionar' ainda duas cit·cumstaneias em favor 
da minha ·opinião. 

Uomq unn tu a constiLuiçõ.o do imporio tivesse 
exigido a reuda. de lOO$ pat·a o ciuaduo poder · 
ser votantt>, todavia a lei de lü rle Agosto de lSlll, 
que modificou as nossa-; eleições, reconhecendo 
ruo essa .ga~antia já nn) podia subsistir á vista 

. . . ... ' 
rontla fosse . considerada em relação ao tJmpo ctn 
qttn. appat·eceu u constitu i~iio : e assim em. vez 
de 1008 que antif;amcntn Sll exigia para que qual-

. quer ci1lndão pudt!SSc votar nas eleições prima
rias, · passou a exigir-se 20 >S : c o mesmo se deu · 
a róHpcito da renda düs eleitores e dos deputadi)S, 
f0i elevada aó rluplo. · . 

Devo aiitdil not1tr á · camara que . niio ha hoj c 
em totlo o paiz um em);iregildo r.ublico quo n1io 
tenha \'isto SCtt$ venciutentos triplicarem-se em 
ro!a2:\o nO que ~rão qtümd.o ap ttrece.n a ~onsti· 

. •. , . , 

todos os cmptcgtitlos do poJ.cr cxtJcutivo, porque 
sú t~m querido pôl-os túttná posiçiio iaJ.upondonte 
da!; seJ.ucçih~s, ~1 fnzer eom que sua virtude não 
cstt;Ja s~juitu. a sctlucçõ~s ille~aes, com mu:;to maior 
razao· llliO plldemos dmxar 110 qtwrer que o . .; rc
prcscnluntt•s da m1ção tenhiio nu. cô!'iC, onde cstito 
u~ priineims .autur!dnJ.cs do paiz, a pLl:>içlin exi-. ' 
uhar o noht·e. !uandato · Jo quo fm·ao investidos, 

Sr. presidcnl.c, tenho dito ha"tante para me fazer 
compr.,helldt.'r1 e fnlludo com a franqueza do mou 
caracter: ci'eio 'lue sem 8A.hir du.s convcniencin.s 
publicas tlao tenho tido ü:,;;;tl nu.tscara. do hypo
cr,sia, qnll não póclc ter lugar em tempo algum, 
e. tuenos quanuo se trata dos interesses do pai?.. 
Pe.r>i.~tldO~mu l)U~ to~u:. a cmnnra c.oilcoi·dn: uas 
opuuoes que . hm onntt:do, c espero que dln np~ 
proyar:\ iL mit1ha mílcn•la sohre as njudfis ·. de 
custo vnnt a vi •lÜourll. legi:>latura . 

. Lê~s•) c apoh\·so, pnrn entra\' epms um 
cussiio, o seguititc artigo. ndditivo : · 

<' Os d(•putndos perccberó.õ por. scssiil\ annual 
uma hldelllnisnçào pnra ns dcsp~zns dn vingom 
de vindn e volta. Estn \ndcn\nisaç:1o será a mesma 
que se · achn. nrbitrndll pelo docrot\> n~ 1UI7 do 2 
de Abril .do lt\5:3 ~ara os deputados quo re:;i
ditem no:i portos de. mar, do quo houvo1· navo
gaçl~O regular PB:ra a c~de: pat·~ os deputado~ 
po\·cm quo· t·esnhrem dtstantss cmcucnto. . lt~gu:ls 
dosses portos act·csctlrá mais t~ o.juüu. uo eusto . 
conshultó d1:1.. tabétltJ. junta. . . 
tt 1'ab~lia 1'ey1tlrmdo a ait~da de rttsto ?l.âs viagms. 

de tel'l'a dos tkputados . 
<< · De 50 ntü 100 hlgtlt\S , • , · • 500$ 
« u 1 oo ,, .100 · ,, • • Ullt!S. 
" il Wll .>1 ~O\ 11 • • iOOS 

. ct )I !200 li 2;i0 11 800$ 
« » ~.)0 )) :3011 )i • • 91):)~ 
<< '' 300 pitra cima " l:OOOS 
li S. R.-Figudm de Mello o~> 

sidellto, llí'io tonllo dnvidn em v·)tar · pelo nriigo 
addith•o npt'l'S·mttldó pelo nobi'C dcput.ndo pot· 
Pcrnl\Uihuc~)· p~rque 1'\l.ltnll,uo que cll~ so funda 
em 11111 pruH'tptO de JUst.tÇil pt•oporctOnnmlo . as 
ajudas do cttsto t\s . dtstancins q_ tte ó Mcusst\\'io 
püt'COl'l'él' por . parte dus dppt!Lndos quo Sll tl)ln 
de tt'tilL')pOI'tU!: i:lo :;un$ p!:OVlllélltS pnra t\ curt.o. 

O S1t. Pn~siD~NTtc:- Pcttl\iltn. o noh1·c dli}Hl· 
tnuo quo lhe tlign. quo o ut'ligo add ilivo foi at;oindo, 
1111\S nii.o .estú om ttiscussilo. 

emeudn do St'. deptttado pola 
• .·' ' • 'lt. 

O Su. I)m~l:liDI!:N'n;: - Essa, sun, senhor. 
O Su. Hnü:tuo ll.8 At.ltntADA : - R.cconhoctJnuo, 

Sr. pt•a-;;idonto, u uocossidu.do do tmgmontm·-so o 

subsidio, ni'ío · julgo comtudo que soja. oppcirtuna . 
O?Ca~ião d·~ fazôl-o, pOi'que o augmento de subsi
dtó unpoda um augmonto de dcspeza ·todos o.s . 
an nos. 

1\fas on.tendo . que algum~ cousa se podia lazer 
sem quü unporta~so essonctalmentc Ulll augmento 
tlo dcspezn, e e que os deputados e senadores 

• r .. • • . • • . 

pr.•rogações. . · 
E para. qtto se v~ja que foi este o pnnsamento da 

oonstituiçiio do estado, ou lcroi o art. :.m quu diz 
o sugui1lte: << Os deputados venceth.õ, dumntc a 
s"esslio, um stthsidio pecuniario, to.:mdo no fim da 
ultitna . S;JsSiio dn. legi~latura antecedente. Além 
disto so lhes .arbitrará uma indemnisaçfio para as 
despeilas üe vmdu. ·c Yolta, )) 

Ora, JosJc tlut:J a sessão se proroga., ella dura, 
c embot'a a c..>nst.ituivi:io diga que a ses;,;iio or
tlittarh é do quatr<.> mézos, nos . 1tt'ts. l~ e 19 

• . ..,; . ... • l -

"' da ,;e.;;;:io de encel'runlCntó, o qtte claramente 
mn.nif~sta que o peil.samonto do legislador ccn
stituintc foi que, dado o fado da prorogaçlo, 'a 
scss:to <;c estendi:\ até .à época designada para 
o sen onc~rramento. 

Assim, q~1nndo o· legislador constituinte estâ
helecou um subsidi~> ecuniario aos representao~ . . . ··-

· cÍlo qui:r. di~er que este subsidio seria · propor: 
ciom\l ao tempo Ja duração de cada sessão. 

Nem, s,•nhurcs, o marcar-se subsidio duranto 
a prorogat;•lo pódo offerccor inconveniente algum. 
Não tno .passo persuadir quo nu unimo dn.quollcs 
qüe tel1hRü· a honrtl de rcpt:"esentar o po.iz possa 
em tt~hípo nlguu1entrar o <!_csojo · tle conconcr para 
qué · se pt·orogttom as scssoos, n.~m do ~u~m~nt~r 
o sc1.1. substdto. E' és lo. . pi~ra m ttn uma 1doa mtul
raÚltmb inncdt.nvel o inconcobivel. · E ninda, s~· 
nhot·cs,. que pudossu sor isso. possivel, o ~e 

' nos . encerramentos das disl:ttssõus tiiu Caceis hoje, 
e a~sim se t\cauária utn · tn.l in(~onvotlicnle. · 

Logo so . o principio nco~to nü.ctucllos pnizcs 
em que. a reprusontaçiio no.01ona\ t\ domocratica. 
Q •mo o dtJsemprinho .das . funéçõos ~cglslath·as 
deYe tm· uma recompensa convonlottt6, · u;tlm de . 
quo o tl~reito de roprosoular Q uaç:io n:hi soja 
um privilegio unicament,• pnrn os l'icos, devemos 

· levar o.it3 priucipil) ás suns ultiluo.s · con~oquen~ 
cins, islo ô, quo o deputado •Jllo ·continuar a 
csto.r no OXl'l'Clclo Jc .suns tuuc~i'iL•s dumnte o 
tcrnpo dtts prnrüguçõcs . llns s,!ssues continue 
üunbom . a porcobot• o mosmo suhsltlio na pro· 
pot•t;lfo tlo quo tem percebido iw tompo das ses-
sões ordinnrins. · 
Nost~ soutido pois vuu mnnd11r. t\ mesa uma 

omunilt~. Nilo augnwnto o subsidio: mas, l'Oplto, 
lJilOl'o quu o pl'incipi•l aoJa . lo\·tuld a\s &UM ult.i· 
Uil\lJ CIIIIBC(}UOUCitlS. (ApOladôS). 

AHu1·n uil'.!i nlgmut\ cou1m a rospi:iit(l dl\ emonda 
uo uobru doputtulú pota Po.t•iLhyhn. Es~:;a óll\CIIda 
lml ptu'l!éC cotih'r om si uma iujusti~n. (Apoiados). 

O uobro llo mt1ldo tthi doclnra quo os sonr.doros 
e opu 111 os que se ac u~r.)m oon os na c r e 
dm·antu o tmúpo das sossões órdiuarias do corpo 
legislativo pode1·t\õ voncer o subsidio respectivo, 
.ao ptlSSo 11ue. a.qt1l~le,; qtto esti~erom doentes nas 
sm\s pro\'illmtts nno o poderão rouober t Como, 
sonlHWes, se. quer dat esto pl'ivilcgio a.o facto 
fo1·tui to d.o adollcoreut estllrtdo ua côt'to ? 

O principio estabelecido. pelo Ml>t'o doputt1do 
pnr~ qutl uiiu . ptttlosso · sou autor ser nrguido 
do injusto, doviu.. sor que assim como os quo 
ostivorêm doontos nus suu.s provindas não per
cebem o sttb~itlio tnmbetü os < uo adoecessem 
ua côrtô .doi:otas:;em o porce o ~o. r as conto 
vutnndo quo isto não é justo, hoi de votar con
tt'lt t\ omomh\ do . nobt·u dup~tauo, po~quú u.cho 
quo o roproseutnnto dn naçao qno osttvet· teal~ 
mouto in1possibilitndo :por molostia do oxorcor· 
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suas funcções de lcgl~lador. e por iss.o impossi~ 
bilitado tambem dli ~xercer outra qualquer ftmc.: 
c;ão, deve · continuar a perceber · o seu !:lubsidio, 
quer est~jn. doente · !lesta · côrte, quer o esteja 
nas ptovmwls. (Apo1~dos.) 

. .. . 

cussi'i'o a seguinte . emenda: . 
« Os deputados tõm direito ao . subsidio pro· 

porciona\ ao tctnpo das prorognções sempre quo 
e - · i etr e n-
dràda .. )) . · 

cer .as suas Cu11cçõas, niio Jicasse 
sub&itlio. ·. · 

UuA V oi:..:... ·E o que .adoec{.lr na . sna provín
cia deve ftcar privado do .subsiuio I .· . · · .. 

o SR. 11E~RlQUi::S: ~Pois . niio p6dri acontecer 
que um · doputn.dq ou .s.Jnadlll' adoeça ~riwcmentu 
na viagem. para n. cõl'te1 . o mé:;mo tmmodintn
monto t\ sun. chegada !\ . cõrto; o poi· isso so veia 
impossibilit1úlo dll . tomar assento tta f>tto. émmm\? 
E sort\, justo, soa•t\ de oquidndo quo um ou outro 
que · veto sati:Jfaztll' n \tm mandato ti\1) import.anto1 .· 
mas quo por um impedhnonto tiio logitlmo ni\o 
pôde doado logo ~IntisCazor, fique privado do au
xilio qtto lho dú n loi para a sua subsistcncin.? 

O. SR. RtBEHto DI!: A."'onAoA:- E não pôdv acon
tecer quo · adoeçn na vcs,r.ora da ·pattida tio v a- · 
por, ou no mom.ento do ernbarcm· na Suá. pro
'Vincia pnra vir para a côtte? · 

. rca 1 
sahindo, por ~~~omlllo, do Pornu.tnbuco, adoecdl' 
de modo que se veja obrigado a ficar na Bahin? 
(Apoiados.) . .. 

O SR. HENRIQUES: ...:..... Dizem os nobres doputn· 
dos ·que .o ;;onadór ou deputado pódo adoecer nu 

. sua provmc1a no momento do embnt•car para a 
córte... · 

O .Sn. :Rtn!!:IRo .nE: ANotlAl>A ; - Ou mesnto du- · 
k'anta a vingom, e por isso ficnr om outra pro- . 
'V)ncia aonde o vnpor cho~uo por escula, . 
. o Sn. HENRlQtlES : - :E' verdade; mns em pri-

•. 

meil·o lugar obser~arei que o depuhülo.ou senador 
.que lldoece na sua vrovincin tem outras proporções 
e rccilt::los, que . ·a hás lhe fatlecP-m. na· côrte; e não · 

. tem manifestado a intenção e animo <le. vil- tomar 
pn.rte nos ttabnlhos.l-:Jgislrttivos. . . . · .. 
. . . _ a . . p e car oon o em ou ra pro~ 

· vmc1a que ·nao. seJa a sua. 

. O ~n. Lm;r:to i>A. CuNHA:- E o deputndo da .pro-.. 
v · ' • r ua .cô1·te~ . 

O Sa.. HI~:NuiQUEs: -A minha emenda é geral, 
r~fe~c-se a. ~ns e . a ou~t·os; comprchende os da. pro• 
vmtaJ: do Rw de Jane1ro e das outras do impel'io. 

(Ha di/(e1·entes apartes.) · 

O Sn. Pn~;swr:NTE :- Attenção I 
O Sn . . Ht~NIUQU~::s :--; Ha a_inda umà outra razão, 

Sr. prestdcnt~; quo pesa mtuto sobro o meu animo, 
c ê que, a não paasar a. ot.wtítla, 1r deputado pro·· 
.curará poupar-se aos incomm9tlos de u~a viagem, 
c a pretexto de uma enCrmtdade, mUitas vezes 

; • 1 , • t -s .. coni . u 1 o ao su su. 10, . o ser 
deite pngo sem o competente cxercicio. · · 

O '$n. BnANDXo :,_ gssn ni?.iio, ineu nobre collega, 
P. a 1 li n •1 . · · · . • 
· O ~n. H~~R!Q~I~S.:- N~o é al>plicavcl etntoda a 
sua extensao. Nno c de presUmir · <JUO o dcpntndo 
ou o smlildor ,1110 üst:'L na córle dctxe de dar dous 

. . , c.ivn cnniarn; 
entrehnto quo pódc ncontecei· qüe o que · estã nO: 
provinciu. deixe de vir ó. côrto O. lJretexlo do moles• 
tia, certo t!_e . •.tu o. voncert\ tl mesmo. que UCI\lcllc.s 
que . soffrt!rao os mcommodüs drt vutgom; e oxer
con\ as sun,; funcçõcs. · . . . 

() Sn .. BnANoÃo : - Deve suppõr patriotismo om 
~doL . · ·. . · 

(0 SJ". presidclite tartta d. oceupm• a cadcim 
c'.a p;·esidencia.) · · ·. . · . 

. . o. Sn. HI!:NlUQUgS ; - Obsot~ar~l mais 'quo ter
• 1in do dar a indu uma cluplicnt!l do pngatuonto, . 

porquo J\QI) \'indo Q ucputado .a prnlcxto do doonto, 
c tenuo do tomar assento nn ·casn o l'Ospccttvo 

· s';lpplente, virliio n,porc~bur,nmbos o mosmó subsi-

O Sn. Tt'rlnA: -~ Como se tom feito . isto .ató 
agora? · · 
· . O ..:;1\. U~r.NttNu·;~~: ~ À.tõ agora ni\o ·. so to.nl · dado 
esto caso, por•1uo o doputtldo qüo nih' vem tomur 
u.sseuto .mt cnull\t'l\ niio perct~uo o i:IUbRhlio ; o se 
chog•t qnantio j:\ oxh;to uill supplcnto oc~upnudo o 
soalugnr, e~te . so rotirt\ o 'loix.n do pot•cobol' o sub-
sidio q\lo passa n pcrt(lllcor no pl'optloltll'ló. . . 

. O Sn. TIT.\ttA :..:.. Fnllo rolativnlílonto · ,\~ njtttlll!l 
do custo. · . 

.Q Sn. Ht~NHtt.~U~<;s:- Eu trato do sulH:Ii(Ho. o ntlo 
das . uj tttltlS do . c listo. A . indlsposiçito doli nó,bt·os 
deputados ó quitllto h SL'gtmcln parto dn. mmhn 
em.onda: pois bom, propmlhilo a suppt·essiio tlC$SR 
segundn pnrto, mas · votom pela . priml!it·t\, porquo 
na "'Ot·dallll ó umn injttstiça o quo se prnticn hoje a 

. esto t·espéito. . .· · . · · .. . · 
. . 

os doputndos das pt·ovindas o os dn côrto. 
' . . . . . 

O Sl~. Ht.:NUlQUll:t\: .~.Nilo ht\ tnl ditrorênça: por
qUo.! n emenda th\ t.hr01to n todos, quer d!~ corto, 

. quer das pr~vincia~, M tes.Pnctivo subsidio do dia 
om quo tomno assento em du\nto; mnnun pn~ar nos 
impossibilitados de comparecer nn respecttVa ca
mn.rn, sejfio ollcs de. ttue . provincia. ioi'~rn. Bem 

.. vô V. Ex. , Sr. pr13stdento, quo eu nao posso 
sor tnxndo do hnvor offorecido n. omendn por . 
oftohsn quo hnjn sotl'rido no snbsit\io. H.esido na 
córto, e port.lmto ni\o estou no numero dos dopu
tntlos das pr?vinciM · <lll'J . chogi:to mnis · codo on 
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mais tarde á córte i mas noto quo .conSUl'RS np
pn.recem átlercn da n~anoit·a. na distt'ibuição do 
subsidio, em gue alui.s eutondo qu13 dúvu haver 
touu. a igttaldudo. 

UMA voz : - I~to é com a mesa. 
• • l • 

enganado ila observação que acaba 
. O Sn HE~ntQtJI!:s:....:. Eu creio que o SI'. lo se

cretario ·é ue está. en a nado. 

O. Su. .P.wLA Ü.A.Nl>IDO: -As oxp~·essõos que 
. emittio o nobre deputado ü:'io oxprhnem a vérdarle: 
qilt)rv dizer, niio é exacto que uns deputados sej:io 
pag,ls do st~bsid~o inteiro ,do moz de~Maio, c q_ue 
outros,_ em I.dcnt1co caso. so porgucnao reclama~_., 
pnrcebno un1cnmentc d!Jsdc o dm em quo tomao 
a.;sento. (A1JOirtdos.) · .. 

O Srt. HEl-<RIQUt::S:-- Declaro ao Sr. to sel'.rctario 
que 11ão tenho tido o cúidado de cxo.minnr . no 
thcsouro llS folhas. dv subsidio d\)S deputados; mas 

· entretanto cot~sta-rile pot· nosso.s . collégn~ m~smos 
c < 

Clutros não .. 
O ~n. PAuL.\ ÜA:O.:DJDO: - ,\sscgnro ao nohre dc

utaüo < ue é cxacto o Ut) u.cáll:). do informar-
h c. 

O Sn. Hl~~RIQtH:s: -Sr. présideut~, tenho ex· 
p!'ndido ns l'~zões qn~ nw. in.luziriio a api·esontar 

\ .. • .. li· • \ ' 

ó c.m,·eniúlite; potém, so os.nob1·cs deJitttados en· 
tendem qu0 n injustisa e~stá na s ·~gunJa pnrtot então · 
Yotcm a f,n·.,t da prtmcn·a o coutra a Sl)gunaa. Os 
nobres d.:lputados réconhocênii.J todos que o pl'in
CiJ!io gcrnle \'~mlo.u\liro, nesto cns\) apt1rovcm-ó, .o 

· reJeitt~m n c~cept;ão aliás justa ll oqUJtativa quo 
estabelece a segunda pttt-to da cmenia, c qtto elles 
menos jusbunentc consid'}ri'ío . ouiost\. . 

· o Sa·. Dtttt·a a.oclitl :""'-Sr. prcsidcnto prfr
tendo votat· pelo pt"'joetn cu'l discu~siio tal qunÍ elle 
S? achn. Nti.t) voto pelas ellh:ndns quo dirccttl ou in· 

~ ' 
para os cofres 1m l)licos. ·. . . 

.. Julgo .qUI!. nin~Uúl~ . dit·á quo a época_ ó .P!·opria 
ara0 corpo .lug1slatJvo angmcntnr ·o substdto do:> 

. . 

Qtuu1do os coft·cs publicos n.cabnr.'io de soffrcr um 
desfalque imm.enso pclM uesJ>usas quo s~ fizeriio 
om consequoncm dn p este qu~ ttiv~dio o pau:, quan
do se ·diz que o corpo lcglslAtl\·o tem do votar 
creditos i1xtrttordinari.:>s paí'a a colonis~wão o ou
trm-: d•!spesns qüi.J podem sobrevir, <J,UntHlo · afé se 
fn}In ora'\ deficit, niio me pa.reco osta ep,1cn a ma.i~:~ 
nproprindu pnrn se augmontnr o .sübsidio . dos dc
putndos, nntcK mo parüco quo o cm·pl) logi~lt\tivo 
deve ser o primeiro u duro c:tomplo do soYom oco· 

.lló!ll in. 
·. Estmncsoh•iJ.o ~r. })l'Csidt!nto, a votar }lr\í' to· 
das a;; l'ouucçõcs quo o govcrM c a cam!U'tl qnoh·,to 
nprcsontat· nas despesa~ do ostndo~ mesmo pot•qno 
me nc!lo 11q ,proposito de . niió un.1' o mou voto, a 
certas unpJstçoe,; novas: o estando nostu pt•oposltO 
jámnis concon't:ll'úi pnrn nugmentar-so n dospo::;n. 
som razilo muito ' ' tlliosa. · 

A tlmelt<ln do nobre de utndo o r S.· Paulo · iudi-
rectamentc augmcnta a despesa. . . · 

O Sn. Ihm:mo DE ANrinAnA: -Pódo nugmontar, e 
pode 1liíp n.ugm<mt.ar: portanto ni'ío so pódo dizer 
qlié dir..~ctnmento nugmentR.. · 

O Sn. Du·mA. Roem.: -:-Por isso digo q uc aug· 
menta indirectamento, por\},UO passa a dar subsid10 
aos mombt•os tlu 1·orpo logislattvo durante o tmn.Po 
das e.•·orogut.lões dns SOl)SÕOil i . o. como esta d1s· 
posiçuo nugmontn n dosposa hei do votar contra 
olla. 

. Me pnreco mtJsmd quo a omendn do nobro dopu· 
tndo .é auH·constiLucionnl. . . · 

O Su. FmuEmA DE Mt•LLo: ...... A constituição. não 
so oppõd á idéa consignada na emenda. · · 

O Sn. DuTRA RocirJ.. : - Sei que a. constituição 
·. e:qü•esããmente niio diz que os membros do corpo 
legislativo não p~él'ceberáo s.ubs!~i9 du.rante o tem-

addicional v -se qu.e o seu espirito é esto: que não 
recebes::~om subsidio senão durante o tampo das 
SIBsões ordinarias. · 
. •ranto é isto assim ue o acto addicional deu 
subsidio 11os m~tribros as ~ssumbléas provinciaes 
nns ~rorogaijões, c aos membros dn assembléa ge~ 

. rnl nno dá subsidio duranté esse tempo. 
O SR. FinUEmA l>E MEr.Lo: -N:io se tratava 

disto. 
O btt. DuTnA RoCJIA: -- Tacitamentil devemos 

e~tet}dcr que. estava no espit"ito dn le~isl~dor con~ 
stttumtc que os meuihros üo c.Jrpo lcgtslattvo ger.Ll 
n:io tivcssl!m subsidio na~ proroga..;õus que hou
vessem. 

( Sn. l•'IauErnÀ 
mndo em sentido fttvoravel á Cménda como uma 

· interpretação dn constituição npplicu.da nos mem-
bro,; das a . .;sembléas provincinos. . 

á vista da léi funtlameutnl do estatlo, a emenda 
do nobre . dcpubdo por S. Paulo não dovo pas
sar . .. . . . 
otnon a tlo nobre-deputado por S. Paulo pela ra
zão quo acabei do cxpur; estou antes disposto a 
VOtar por t'Jdl\ e qualilUCt' roducçiio rias despesas 
pttblict\!)1 . visto quu nno quet·o votar . por impos- · 
tos novos, princ1paltnento pól' esses du que já vejo · 
ameaçada a lavoura, o imposto ~obre exportação. 

Julgó Sr. presidente, que a enumda do nobre de- · 
putauo pch~ Pnri\hybn nüo ó nece::;~aria. No se
nado, e créio me~mo que nesta catitt\ra, sempre 
se obsl!rvou o principio que .essa emenda qtier 
estabelecer: so ,ult~i~atnónt~ êiJti'o nós m1o se ob-

pregn.d1> não Yonco. ord~tH.tdo niio estiHHlo no exer
cício do ompr,()go, logo o doputado n1lo deve pilr• 
cul>el' subs~tho nchando-se nusente. So t'on.lmentt! 
cnténde-se hoje do outra fórntl\ do · quo antiga· 
mon b, ontiio declaro quo vottwoi pela otnondn. do 
n·1bre dóputt\do, porquo julgo. quo ó ossa a verda· 
dd1·n intl•rptutnçito da ccm.;tituiçt\O• . · 

O uobra doputndo pm· S, Po.ulll, o c rolo que ·· 
mnis nlgum outro hnpugn:hl u 2• po.rto dt~ omouda 
do qno ft4llo, por ontolttlonun quo envolvo uma 

· htju~t.içn u .-19 doputtldos quo nito r\)si•tom na córte 
o potlom estar doontos nns }lrovlnoins, é por isso 
dutut·e.m do '\•oucor o subsidio. Ora, me paroco 
qtto Isso. é oxnctnmento o que ó convo11ionte, por· 
qtto se o doput.t\lio quo so nchai' hl\ pt·ovinois ft11tar 
nos trabalhos da cnmrtra_, l'lnj1\ qnttl fdr o motivo, 
é de tl :'lcessidnde quo SeJa chamado o seu snpplente, 
(apoiados) quo niio ha do vir toml\r assento sem 
pcrcobar subsidio, 

. Gomo diz~o., S1·. presi,tonto, nü:o n.chq conveniente 
dnr-so sttbstdw no deputado quo ostoJ a doente na. 
provincill; mas se f' doptttnLlo vier ao ltio de Ja· 
ueil·o para tumnr ptirte nos tl'íi.ba\lws dl\ ctl.mara 
e ad~)OCJr; mo parece quo ó nos~o caso queo nobre 
doputu,dopela Parahybn l}llOr que so lho conserve 
o ~ub.;;idio; concot·do, mo~mo porque nii·.> se indaga . 
na .cnmat'a puru. o recobhnonto do subsidio se o 
deputu.uo não comparece por dooncn. ou por motivo 
divorso. uma vez que tom tl)mndo assento; julgo 
poi::; muito rnzo:wo1 essa disposição dn emenda.. A 
ouwntla do nobre dupnt!lLlo polo. Po.rl\hyba, pll· 
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recendo trazer innovação, 'nã.o ó senão uma in• · 
"tin·pretaçãó da legiHlaçtlo a. respeito da. ma teria, a 
coufirma~ão do vel'dadeiro principio. · · . 

. O Sn. LEITÃ.O PA. CUNit.\.: - E· o que reside na 
corte? 

uma excepção. 
O Sn. LEITÃo nA. CuNHA dá um aparte. 
O Sn. Dui-ru. RoetrA. :-Mas ó cnsamento da 

omen a nao e esse que. os no res epu a os 1 o 
querem dar: o pensame.nto da ·emenda é que se 
dê subsidio ao deputado que não ficar na pro
víncia, 01i que vindo para á côrte. aqui adoecer ... 

(Ha ttm aparte.) 

Ahi está. o nobre deputado pelo Ceará dizendo 
que· os ·deputados emqttanto não vêm á camarll 
não têm, n.em nunca .ti verão o subsidio; ois P·~r
que eu dina que a emenda era dcsnecessana, 
se assim so cntunde; se do cont.t·n.rio, cntãc. voto 
por ·el\a. 

t:su 111 l , • c, md'io 
que . voto pelú pl'OJOcto da êOJIHnissão de cmHti• 
t.uição como so aeha a respeito do subsidio ,dos 
de utados ; não ;"?to pelo nugment() directo ott 

1 ::; • .. . 
. da ajuda de cu,;to, como se dcS·)j a em uma tnbelln 
que se apresenta; voto })ela emenda do nobre 
deputado pola ParnJ1y~a qui,} niio _altera o J.>r?jccto, 

constituição. 'renho dito. 
Lê-se, apoin-so c entra. tambem em discüssão il. 

. seguinte emenda: . 
« O dcputa•oto vencerá. subsidio tâo somente noil 

dias em quo compnrccer'ás .sessões. S. R. Si'.lueü·a 
Quei,·o;. » 

o ST· Hl boh'o do ~n.drndO. :-Sr. prGsi· 
dente, acompanhnhdo o nobre · doptitndo nos dc
·sejos por cllc mnnifcstad.os do quo t~ ocononiia 
· pre;;ida á.s des eza.s P,U~ltcas.t devo dlZct uo .l~a 

com m~is compctencin poderia applica~· o seu Jti
miamonte · escrupul· ·só ptincipio do econonlia. 

Senhores; entondo. qtto a naçiio teria maio razer 
em .ouvn ·as vozes o so res•_ . es o qu 
o do'co gar~nulr:ndo dos cnutores. e qua:tdo se 
pagiio a . este,:; ordenados do. 1. e 8:000~ mensaes, 
não ó mnito quo u. naç•\o corto um pottco nestas 
v8rbas de um luxo ostnmhavol ptna quo aquellos 
que vêm se occupnr dos negocios publicos, som 
quo pór os~o .m(J(fo posstio nd'I~liri~· .fortuna! visto 
que o · substdto . dti âoputndo e multo tnuchco, ao 
menos não se individetu com rlesilczas que não 
terlã:o se nf::J · ncoitasstlm o lugar de deputauo. 
Estou certo pois, St•. presidént~. que n nação dt.'. 
bom · g1·ndo fa.d1l nlgmn 8acd!icio privando-se de 
ouvir ns uotns harmoniosas do:; .cantot·es paru 
ouvir muitas verdtldes que aqui so dizem ou so 
devem dizer. . 

O SR. Du·rr.J.. Roctü. :-Uma cousn ni'io exclue a 
outra. · 

O Sa. Rümxno t>l~ A NottÁ 'oA :~ Não fl.qtto pois o direito de ropt·esentnr n nn~no brnzileirtt r eser.., 
. . ... . ·' . . 

los que ·.ti\·twem_ como unico .ha.vet taler1to;;; o in
telligon~ta tenhao tn.t1}b Jl~ o~d~rolto .. do l 'épt·esoutar 
este pàtz; Mudo as wstttuu;oos sao baseadas no . 
prinCipio domocratit:o. Souhoros, :;e foi usto o pon~ 
samonto quo prosotlio á decretação do subsidio 
para os membros do co•·po legislativo; ello d ove 
eldstir ·com tanto. for~,.~a para o subsidio pago du
rau:te tl. S\:lASà O oruhmria, COlUO déVC ·e:dstir pnrn 
M proroancõos. So dut·a.nte as proroga\iÕOSO de
puttldO nno devo pot·oebet· um slibsidio, ontilo 
tambom dnrante u: sossiio ordlnilria nli.o o doyo ter. 
Isto ti logico. · 

·Vamos agoratratardos nrgumen.tos de inconsti
tticiona.lidaqe da nossa . proposta. O ~rgumento 
apresentado pelo nobre deputa. do a este respeito 
tne párece insustt:.ntavel; foi o . nobt•e deputado 

. buscar. argumentos no ·acto addicjonal para ·expli- · 
· Ciil' o I>em~ame~to ~e uma lt;)gislação · anter1or, 

o Sn. DUTM ROCHA dá um 'aparte. . . . 
~ Sn. RmEmo u~ ANti~A.DA. :.;_A consti~uiÇõ:o diz 

mu · · • · • 
cerramento das cumar.as são sessões únperincs; 
logo, emquanto a . sessão' impal-ial do oncen·a
mento se não effectu_ar, a . sessiío, .. CJ~bora pro
rogl\da, deve-se . consulemr como e:ustmdo, \) pois 
o subsidio deve continuar,· \ri<;to • qué a. sessão 
contiuúa. · · 

Agorá; senl10rcs, passemo{ á cmenua do nohre 
deputado pela Pl\ra.hyba. Essa P.me\1tla diz pouco 
mais ott tnenos o seguinte; aquclles que não têm 
do passnl' incomrnodos de viagem;, aqucllcs qt.u~ 
niio . têm petig•IS a eorrer ne,;s:is ' ' ia.gens, aqueUes 
emfiú1 < ua residem.ntt c(n·te so'ão os ri ilo ia-
dos. · 

Pergunto agor1\ ao nobro deputado: os indi\'iduos 
CtU~ rnorarom na. côrtc nilo ficai·:íõ em melhores 
circumstancias do . ue os de uta,los ue mora;. 
rem ·tm.s provmcu1.s '/ .crtamen o qui) :!ltm, ogo 
u · em•mtla do nobre deputado cont(Hil umn injus
tiça flagrnntn. (Apoiado.) Senhor('s, perguntarei 
n.inda mni~ mna cous~~. (} ó, t'm quo cntr oria . 
co. oca o n Jl'O cpu a o 11ue .•!; .< e seus co • 
legM que, . em~regan1lo todos os. c~torçllS pa1·a se 
acharem na corte nfim 1.\e nsslshr,,m nos tra
balhos ·· dn cnmarn; por uma rnz:io ~~~~ forÇa maior, 
por allQecercm, por t•xemplo, ficarem em uma 
província dnquellns cujüs portos servclll · de cs-
cnlã nos prtquctes 1\.vnpor? · · 

(Ira wn aparté.) 
Diz o 1tobrc deputa lo i}Ué polu emenda se éx

plicn isso: l'li. dirui ptmhu quo pola emenda não 
.se explica coust\ alguma. · 

Sn. AULA o· vapor atrt ar 
o mto c.hegat a tompo paru .n nbul'turu. 

·O S1i. Rin..:mo DE A~muAU.\ : -E' verdade: . se por 
. ' ' .- • l 

no · dto. da uhedm·n. da. .. suSS\lO, qua s. ··mano ira. 
de proceder-se a ~ou respeito? gue que fez tqJos 
os esforços ·t>nra chegar em tJulpo Je assi.,ttr á 
sessão do . . 1\bel'tum .tict>. cn\ pek1r ctinilíçii.o do que 
os · depnta..tos residentes na Côi'~,o I A mno!tda do 
nobro lleputndo JlCln Pnmhyl>u o po1s como s<J võ, 
de umn. inj'llsliçt~ palpitantu o p..:l·f,_~itumcntc iusus
tentavol. (Apoiados.) 

Púr todas estas rnzões que t\C:l.UJ clu apresentar 
hei de 'Volnr conh·a o. cmündt\ uo nobru tlepu-
tado. · 

Agora Rlgumns considorn~ues cnl.relo.. ~~iío 1\ llmen
da do meu uob1'0 amigo por Sergipe. Attemlcndo 
á justi~·u t'úStrictil tul ve.:t ptitl !lsso ser acoita essa. 
ctnenda. tat voz . so doves~o. Jcclum!' quo o do pu-

. t t\il•.> bÓ voillm rm o snbs1tho Ih)~ dm.~; quo compa

. rocosse, mns pnroce· quo ut·n l.UCS<!Uinhtn• a missão 
· do doputil.do, era con.Juzil-o ti. cúndiçiio do jot
naleh·o, e este oscrttpulo mo inltibo de votnr pela 
emenda do 11obre doputndo. 

o sr. l?ctu 1u. Ctt udi<.l.o (l" seci·étario) :--Devo 
u clll\\ai'n· o ao uobro doputatio puln Pnt·t\hybn uma 
úXpliNtÇt\o dopois da_:J puln.vt•:ts t}ttp ello proferio~ 
:Esst\s pitlnvrns forno po,t~cú . mats . o!l hleltos
qttc urts . dept~tn.dos rocobtno o su'."·,rho do to~do 
o mez de 1\fmo, e otlLt'OS; porque nnt. •·oclnmavn.o, 
só o rt~cobiuo do dit1 om qui;) ton•: . ) assento. 
-mu disse do mon lugnr q tw o L<~bro llepu
tndo S :) uchaYn mnl iufm•mtuio; porquanto dcs· 
cnrnaclo . o . pensamento qtto t·osultu destas . pa.
lavr'ils , itiin é· olle oxnctu: jt\mn.is se organison 
n {o!ha com t.llift~l'Oilçn· para osto ou nqtwll~ i a 
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medida n._doptncln: foi ~cmpre ger~l para to~os que 
se achavuo em tclentldade de ctrcnmstancllls; ou 

. todos (!tte chcg!\rúo durante o moz de Maio em 
qualcltiCl' diu. recebêriio ou não recebêrão .... 

O ·sn. HENIUQUES :-Ha pouco um· nosso collega 
úinda alnrmouo contrario. 

. 1in a , duplicntn. O n•n)t•ttio scrhL n:lo ntlmiÜir 
)ta folha d•'pHindo algttm senito n conLnr do . •lin 
em qu:l ellc L•tilil.sse assento ; ndw poréll1 islo, 
que l'tliás j:'l S~· praticou, do Ulll rigor extremo, 
c me pnrc~~ nJC~mo que n:lo pódP. ser atlmitthlo 
sctn manif••stn i ujnst it;n, :\o menos em tn ttitos casos, 
já por ve1.éi rüalismll>s. 

·. SenhOres, ct,t · !'nllo ui:,;to co1n todu a .frnt~que.zn, 
porque, mot'nndo · thl curü~, nunca rt•ccht UJtl•Ja de 
cu~ to, nu ncn deixei de a:rn·es~.mtnr·tn~ no 1 o di:t 
do scl:>S:1ó : cnh'etnnto me pal'llCU •ttic tlata.r o snhs!-. .. . . . ' 

. · ~ . ( ... 
um prllct'llcr nspel'll, tnh·ez nicsmo não jusb; . 
p~n;.Ltnili•to ~o ull'• llt'püti\ilo q•~o ':cmdc sul\ pro
VIllcta, mllltns ,·czes ltor mottVt) mdcpmulento tle 

• • o •• 

t ~ ' ' .o c . ' 

teceu a alguns Srs. Ul'pUlilu"s do norte: uli.t.l'•JS 
por motivos igunlnh•ntc Pl'ndcrosos, coutl'll (l sun 
intent;iío1 n:\o pudtn·i'lo .dwgar a tompo. da ubct·
l.ura d;~ a.~scmbltl:t: com•) se accomtllodu com. o 
sontimelltJ de jnslit;U 1 «ll\0 Sü mando J)ngar O 
sul.lsitlio no deptt'dtJo (1\le sem incolml\llllo o des-

. peza u"ta\'a na côri.et .c se negue. no que t•om in
commouo ú i.lCSpcz!\ ll:\1) pôde 1\f}Ul chegttt' COtl{l't\ 
sua \'OtlttülJ ó. nht'l'tum dtl cnmam? 

Eis-aqui scuhol't!S; ns considerações que dnmi
nâr:lo u U\1'\l 'J~pil'ito, e lilc deduiriío com efl'dto 

· om cart·egnr cnlu o o~tlioso Jo,;tu pl'oeedól'1 se Ollioso 
ó . . • quautlo a •~nz:io me mosh•a n jnstiçn o u 
equidn,le, os Ü'o}Jcços suo pura ntill\ tl\us do 
immha. 

Mas dir-.l'c-hn aos d.•putndos quo vem de lon!.tO: · 
11 tomni t\S prCCilltÇÕI~S ue lliOÜO t}Hl' aqui estejais 
:prcsl)ntcs nntl's do. abot•tnra dn sosl:li'io. " 
· Sonh\1rus, Vi~ln o doput.tuli) do umn provincia 

. \ ~ . . . .. ' .. -. . 
' • • , .._ • - , o.;; 

do . gtmlta·r n snn vida, . ó vem fazer aqui nn ct,i·to 
gastos muito HllliOl'cs durnnto. o totnpo que t~lle 
por precnttí:i'i(l twtücipnr sun vinda; o quetn lho 
pll.ga estn. dit'>pOtHliosa }J\'0CUUQ:io? I ~c nn bnlnn~n. 
dtl justi~,\n cstns 1\t..:õus n:1o \'tthnll, cutilo confo~::~o 
gue niio po~~:o mais sol' dt:n-oto dostn divmdrtdo. 
Eu estou con\'c~wido, _ soph,OI'cs, quo o rigor om 
semelhnut<• medHln nno o JUsto; com tudo, venhn 
este so assim o tkt.ornlinaro:l : o l'üspeito qtto con
sagro á cntnltt'a mo fart'~ ct'Õt' quo tsto quo julgo 
injustiçn ·ti um gmndo beneficio, o ol.loucceroi. 

St-; prcsitlcuto, ji\ •1110 levantei-mo purn esta .. 

exp'licacão ú. cnmnra e ao nobre deputado, per~ 
mittn~me V. Ex que declare a minha opinião rela
tivamento (~s emendas. Sou tambem de parecer 
que deixt::mos a lei tnl qual est{~ (Apoiados.) Se 
uu consultasse unicamente meu voto, se outras 
fossem as fo1'tunns do Bràzil, meu pnrecer seria 

- Q • • 

na verdade foi o meu pensmnento durante muito · 
tempo, mns não ouso mnis propôl-o, porque não 
achd na cr.mara apoio. nas duas oU: tres vezes que · 
se 11 ante· idéa a ui ro z no e · ~ : · -
ln_nwntar. Etp minha. cons~ienci.n ainda entendo que 
nao seru1 num que experunemassemos e.:>se expc
dient,J. · Niiu toino porém sobro mim n iniciativa de 
scmclhnnte leh porque a constituiç1io manda, como 
me ponderút•ão in illo tempu1·e, que os Srs. sJ~ 
nad.n·es tcnl:ão tnnto e mais metade do subsidio do 
Ut!putndo, c annullar o súbsidio do·dcputado seria 
faltar. ao 11rcccito da conslitliiçãó para coiit os se-
na lores... · 
u~ Sn. Dr.:PUTADO :-Mas illla fnlla Ctn deptl· 

tndo reprc.;elltantc .do provinda c não deputado 

Qüunto t'\ emenda relativa :\ ccntimta,;tio do 
snhsiJio. pnrn as sessões prorogauns, c as niío 
ordiuu\'ias, ncl10 que n COIIStitui,;üo deixou livre o 
senso cornmmn nuoptal-u ou nüo, porquo wi•) o 
pi'Ohiho : . eu sou opposto t\ snmclhontc l:nntinun.~ 
çiio do subsidio; ums mio porque seja C•mtrurio 
{~ ~on,.;lituit,;:io qnc o u:lo pro11ibc. ticnhorJs, u 
con~1tituiçii.o íoi feita para o povo, deve ter uma 
Hngtt:lgcm . pnrn, simples, clara e cvidl'nto ; se 
nós quiwrll\os introuuzir em SUl\ intc't'prdação 
-;uhtih•zllS Sllbi'O subtilczas, Qntão n:lo ó mais a 

• • - ' • ' t • . 

. constltni~~o clara como dc~c ser . 
Orn, mn cmtformidatlc de;;tüs nttrilmtns, qunndo 

a con~titui~:io não pt·ohibe I)Xpr•l.;sameute uma 
. . . . ) . -

quo ~.jil . illcünsJituciotfal pagn·r~se no del)tüado 
dm·unte fi sessao ctuo se pr .. rognr. :Mns na(l voto 
por estn incrlidu por•ttto tmubern cutl•nuo como o 
nohro dcputa.to pch\ Bahin, quo nós devemos 
sel' .muito cautelosos em . nugmontar .impostos 
(allúvutos), e~copto nqttcllcs ttuo furem mdtspen
snwlis c uteis, prilforitido lançar-se nquollns, por 
exemplo, qne protcjii,'l t\ mor11l publica (• \'l'nnão 
ent socCm"l'O da. ugnculttn·tt, t:omü o scrin um 
in\l>Osto sobro os mmunci•1s · uó vcndtl dos escra
vos t11ts grnltdoo ciuai.lo!l, (tr1wimlo) purn quo niio 
sejamos U\"N:su:; t\ ltiiH'Ill, ~xncm·Jo>~. o escarno. 
cidos uos oUws d1) ostrt\ngl.)ito, o. cuio cunhec . .:. 
tnento . ~hllgarom os annuncios d•l \ci1t1os · lle es· 
c1'u.vo.> I lt11ponhnmos com tnil róis, ~~~r exemplo, 

· sobre essa venda do escravos, qttnll~t.'l t1tio hou
vin· cllc dtl pnsst\r pm·n os ngricullotcs, o sobre 

· esses nnnuucios; ou ostou pt·• .. mpto n Yotnr por 
somelhanto imposto. Impo,;tos puis ha aos qunos 

-., iÍ \1 I 10 . - t - ' t ' e 

quando o imposto fôr ü1dispensavd, e quando 
com dlo proteger n ngl'icl1lturo. e ainda ítmiK a 
mornt pttolica. . · · 

:Ein conclusiio, voto contra todas ns emendas . 
o a favot· do projocto. 

Nilo havendo mais quem poça ri pttlavr·n dt\-so \ 
~ . mn torin por uh;cutida, o posto n. v~tos ? pro~ 
)ecto ú approvndo puro.. pussrn· ú torc!eu·n. thscus
siio; scnuo · rujuitnuns ns etuondas dos 8t·s. Heli· 
1·iquos, lUboü-o de Andrudu. o Siquuim Queb·oz, ( 
l.lem como ó tl\111 bom rejeitado o artigo ad<.l.iti v o. 
do Sl'. Figuoim dó Mello. · · 
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.• · Entra el? prinwira discuilsão o srguinto p~o~ · 
Jecto n. ío de 1855: . · ·· · · .· 

<t A;rtigo unico. O governo . fica autorisotlo a 
a ar ·a Manod ·Josó Toixeirn Barho a a u nti 
e l5t):73'2$l50, importnncià da scntençu que obtevô 

con_tr~ a fa~énda ·publica; o para o que poderá 
em1tbr apohces pelo preço do mercado, caso não 
h a' a no · anno em ue fizer este o anwnto sobras 

a rcc<Ji u . e que possa lançar miio: rc-.ogn
das qunesquer disposição:; eni. contrario. 

u Paço da camaa·a, 4 de Agosto de 1855.- Cm•-
neiro de Campos.-. Pau.laFo-ív;eca. .. 

. O Sr. I-J.cnrHllles :-St•. pté:>idelltc, a mnteria 
do projecto em discussão me parc.:c de summn. 
gravidntlc. Tratu-se da i nllmn.nisnç~io du UiO:O!lll~OJO 
que S•J diz foriio encontrntlos ern um engunhó na 
província .ila Bahia, _por occnsitlo dà luta da in
dependenc!n du Braztll 

·Esse nngocio foi voütilntlo pei'nntc os. tribunn.('s . . ' . . . . ..... 
' ' . 

ahi se concedeu G 
çnu da nahin. 11no s.J collfllrmnndo com n injus-
tiça notodtl que havia cncontradn · .· . . .-
o rio ün faZPmla . publica. . . · . 

O nnno iltrnsado f ;i este negocio trazido no 
r.onlu'CÍmt•Hto da cnnutrn, n qtm\ votou contra n 

. t ,' I ~ ~ •, ' • ' "\f • 

De novo teélamou este o an110passndo n indmn
nisnçi\o tla')uella in.lportaücin: o V. Ex. deu r.tinda 
hontetn c:-:so · ncgocw pura a ordum do dm da 
sesstio do hoje. Orn, os autos tem este volnme 

. iimllCIISO. LMostJ•tr um gl'ml(lt! vorlime de JmlJeis). 
Não cru possh·d que tudo isto pudesse súr exa
minado com . attcnçiio convcnh·nte .em 21 horas. 

E' uma. tlUesti'ío gravo; trutn-se d~' Milsign:tr 
(umlos · pilrll pugamcnto dn condemnnçno qu·· sof
frcu a fazenda (lllblit:a 111\ s~thidtl importn1!cin do 
150:000,~. Em d!ffórcntc~ tnbunaus r1o pmz este 

· · · ' ·• · o ll o t no nl .. tms dos 
seus mqmhros nssigtu'u·iio-so n•ucido~, o n cnmnra. 
jn. se. pront~nciou contra. J\nimo-!no . 11,0is u . l'ú

ncrcr o n(hnmento desta d1scus4ao nto scgttndn
• . ,- \O l rt lh! "á HI:>SO. d!lS una,; htH"Il~ 

poucos senhl)res dcputttdos se nc u'io · tll'oscates, 
e a discuss~i.o irt\ lougô. 

Lõ-so e npoin-se, e l'ntm em discussüo o seguinte 
requcl'im•mto: . · .. · 

_ « RC(Jlllliro o adh~munto do projo9to com discti~· 
Suo ate segtuHlR·Ít'll'R.-A. J. lbWl'!qUc.~. ll 

Não hnvuiHlo quúm poça n pnlavrll, ó posto n 
votos; porón1, nito havendo cnsa, flctl cncctrnda 
a discussiio do re<lUetinhmto 

Lovanta-so a sessão. 

~- -

Sessão em .30 tlc Jtmhu 

SuMMAHlO.- Expedie,!ttl.- Ot·dcm do dia.- Pagd· 
· mcnto a .;.'\lm1011l Jo~é TtJixaú•a 11ttJ"bo.~a. l>is-. . . 

·z .s "' • 1 • • • 
.Discw·sos dos S1·s. Zcw1tm·ias, e mü1istro tlo 
imperio. 

· A' hora do costumo., foitt~ ft chnmatrln, adüio so 
prescnt.t!s o~ Srs. viscond.o tle Dnepcndy, Pna\.1\ 
Candido, Silva Guimat·iies1 Ellunrdo l"l't\IICI\, Do· 
mingues, Bt·otas, Homi~uos,. 'l'oixoirt\ ~e ~ouza, 
Curnoiro de Cu.lnpos, . t.1vramtmto, · Pl1l'utrn JtJrgo, 
Pedreira, l'nchoco Jortlll.o, Paula Ba,Pti~ta, SoMa, 
:Lobato Junior., Oorrên das N~ves, Ol,1.1spunl <ltln~go 
:Leal, Augusto Ohnvos1 PerNI"a dn SilVa, Onnd1d0 
Mendes, Lisboa, 11'igu.oirn do Mollo, Lu i~ Araujo, 

I Monde~ da Cost!l. Rodrigua3 Sih:a, Horta, .Fertúira 
de Agumr, 9ctav1ano, J. ~·da Cunha_~ Paula.Sa.ntos, 
Pachllco, Fmsa, Mnrcellmo du Bnto, Fernandes · 
'Vieira; Góes Siqueira, Vieiro. de Mattos, Luiz Soa
re.s, An~ró Bastos, Leitão da Cunha, Cerqucira 

· Pmto 'Ia uos Pratos Br 1s e i · · · 
Jansen do aço, nrbosa da Cunha, Ribeiro de An· 
dmdn, Costa .Ferrail·a, Monteiro du Barros, Paes 
Barreto e Gomos Ribeiro. · 

Dütra . ocha, ~i beiro, \Vilkens do Mattos o Saraiva, 
.abro-se n scs.sao. · . · 
. Co~parccêrão dep •is de . aberta n sessão os . 
Srs. 1: lettry, Parnnagl1á, Paula Fonseca; Augusto 

. de Oltvera, Cantlid•) Borgo.~. Siqueira Q~teir~1z, barà() 
de Maroim, Amujo Lima, Silva Guimariiüs Fausto 
Zacharias! H~ppolito, Lima, Piutu tlo CamiJos, Ma: 
cct1.1), Bullsürlo! Sá e •. Alhuqucn:cpw, ~ouzn Leão, 
:Rego Barros, L1ma ú ~1lva subnnlw, 1\nhm:o Bnr
bolSR da Cnnhn,. Barbosa, Ti t;ha, ( 'n»tello B;anco 
l:>ayi\o Lobato, Ant'l'do H:unn,;, harào ue Gurupv' 

·nn1 •· · ·1 • ,o · -;' 
Cnstr.o, lmr:io_ d~ Mauá, ünuhu Figueirudn, Antonio 
CatttiH\•), .Jn(müho do Men.h•nÇtl1 . D. Francisco 
l:;ouza Mondes, Brand;io, Ant•mio Cados coneg~ 
Silva u'z 'l · :. • · · • ' 
Camal'1\. 

Litln a neta da sessiío ttnteécdcntc, é np1iro~ 
valia 

· Um oflicio do presidente da Bahia cnYiandf) douo1 
c~oh~plaro:; df:l . falln c1ue l!il'igio :\ a,-~l·n~bléa pro
~·mcml no dm da nbúrltu·il,. ú o r.~lntono da the
S•)urarin pro\"incittl e instrucç:w publica.- A ar~ 
chivar-so. · 
· Um I"ClJHUrinwutv .do Junrpthn :\JnrLius da Silva 
Prntes, coneio dcstn cilmam, . poldintlo melhora~ 
mlltHo de seu onlenntlo.- A' ltwsa. · · 

~t·. ouven pltrtaC!Jln ac mr·SI) 11\r.onnuodP.do. 
~ão Iiuus o , .nppr<Jvatl.ns (l.s seguintes rcdac

ções: 

güczia no \mtnicipio 
\illO dll S. Olu•isLO\'tio. 

' cMlo ctml a 

. Do decret~ •lc G do _J'll!lho <'o l&"'11l1 l\Ue concndo 
a D. Fr:uwtscu de Ohvmm Ltshoa, VIU\"Il do co
ronll\ do lo~ilio dn gunr·ln nncional da provincin ÔQ 
S. Pedl"•) do Rio Hrando d•> ::>ui a pensilo nmmnl 
.de ~o~üo. ·. 

bas onHJrKlns feitri.s c nppl'ó\'n1.lns p.cltl t•nmnra 
dOS düpHittdOS 1\ fll'tlpOSlll (lo J1Dt\er CXllt"llth·o tt\lO 
fixa as f•H'l:as de tcrrtt pára o nllll•l thHmccll'O 
de 11-1;)/ a 1$5~. · . · . 

Dú decreto que t•egnla o nccesso aos püstos dos 
officiues da m·nuuhl'. . . 

São lid1)S e upprovndos os segttitttr!s pntocorc:;: 
(c Vt\Sco 'rnrqniuio do . .-\brt!tl; lüío to11do podido 

mntt•icuhn·-so llo 1° nuno ptun·nmectüico da fncul
uutiO de modiema dcsla curt.e, pc)\' lllé fnltnr Unt 
Iins ptopnrutorios, püde soa· ndmittido a üxamo 

.. \ ' ' . ' ." . . .- ) .. ~ . . . ' .. . .,' 

com tt · cond.iç:io do s.~ lu-1-hilitat pl'ovinmouto com 
o pl'opn\'atul'to quo lho fult:'\\'il. 

<I Tnl provhloucia fôrn uiuu tlet~(),~uçiio do rt,gtt~ 
hunonto llns fncuhln.dus LHH ponto que a con\missão 
1l.o instrucçiio publica julga osseJWial: Ptivil,,gios 
llü tWllnm llusto qut~ t•oqttor o snpphcnnto, nlé.rn 
11ü tHllm.llJS 1 qtwht•nnt~u o systomtl. · c plano uos 
nt~tutlnH •mpea•im·thl1 Vi8to qtto som a mstt·uc<,~(io 
Sllll\lllrlndn, colaH.> u. •tXI!(üll1 ns l'•1gulnmtllltos1 nu o 
Hu dtwu ti\JI' t~tlmltthlo n t•slttüur mRtot'ias mni~ 
•!ll'''Uti11H 1 . IJ.lto t11l I'Jllll•lll n l'l1llhHeillll)'1tO prévio das 
doutl'llltl~ dt•iiiH!IIHinY tJlllltn JH't'}HII'lltorins. · 
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Assim pois a cúntmissão de inst.rucçiio ptllllicn 
é de parucct· que se inddii:a a.pretonçuo do sup-
plicantc. . 

cc Em 2/ de Junl\0 de 1856.-.11'. Octaviano ....... 
utl~lt Rocha. ,, · 
.<1 For~lo pl'c~ontes à · commissiio dô ínstmcçfio 

publica os requerimentos llo Antonio da Cunha 
Xnviér do Anllrmlc e (lo l\Innooltb Fonseca Ãtt-

- ( I i I f culdade de direito 

do 1\Iello, o scgn~ntu p:tl'ecm•: 
cc A' rnc;;a foi p1·cscntó ú requerimento de José 

Carlos dil Sih'n Pinto Flltmirwnsc c1ú ue cde 
quê ~o. l!JL! ltHllH o n ('IH\1'· uma gratt tCit ... ~ilo. p.lo 
cxcrciCIO em que se acha. do cargo do J•Oitcu·o clt) 
salão, a exúmplo . do qnc o súllado pmticou em 
idênticas circnmstnncins. · 

cc A nwsll, cxmninillHlo c;:ta supplica c os do
CUtlleutos com •Itte c~ .ella iilstruida, é do }lnréct•r 
qlw se tunnuc abonar . ao snpplicrlllte, rUem dos 
vendml1llL0s que lhe .. coíll}H!LI!ln pelo mwrcicio do 
seu cmprcgl) dé colltniuo grmlunuo porteiro, uma 
grntilku~:io iln mz:to · llú ~011$ unnunes, emqttanto 
t~stivc1· supprindo o impedimento dnqtuille p•)rteiro 
11 contól' do. 11111 2.) do Ahtilultitho em IJUC come: 
çou ·!l. funccionat: fil'r.uato assim equipnr~do:J os 
vent.tmüntos do suppllcnuto aos do cnt'go que. óm 
C:tt!l'CC. 

) 

de 181!li,..;._ Fisco?: de ela l!rWJlro~tly, pt'l.'~idcnt••.
Ji'I'(Jflr.tsr.·o dc.I'arlla Ca111f1do, .tu s<'crotal'lo.- Joclo 
lVilk<-'11S tlt: .Mattos, ::!0 secrtJtnrioJ,-·.Frandsco .'lit:H· 

. ~ .... ' ' 

E' julgado ohjec!.t) do dclitwrnçiio c vni n im
l)rimir com ut'genciü pnra entrar na ordciu do~ 
trnhnlhos, o scgniltte pnt'éccr o voto em SC!li\· 
rmlo: · 

(Í As COUI!n.issões rúuni<.l~s ue constituição e ca~ 
nuu:ts 111\llllClpn(·S, cmnpruHlu o dovnr qll.o lhes íui 
imposto poi' votnçiio da cnsn de 19 do ~·n·tmlo 
a:-t:tmim\r:io o })~'ltjt>dtl do Sl'. tlcputndo Cn.ndid~ 
Borges, 'ilW, vcrsn sobre nlotlificat;i:íos 1\ léi do to 
do OntulJt·o dü W~tl, e vom n1.rosentnl' u. esltt 
ClUllttru, nn fôrmn. pot' elhi tlotonuit1ndn, ns ~·l'tle· 
xões qtté ti leitura c. u::;tuuo uo roforiuo projccto 
lhes ~ugg..:•l'i r:io. ·· · 

a O municipio, . instituição geralmente rcputntln 
como· b1tse de Lodn n bon. orgnni.snçfio soéinl nu
tiga. liberuatlo dn naç:'io portugt1ezn, ondo sm:lpt·c 
mwrgicn e vivaz !)Xerccu ns~igtinlndtl iufluoncit\ no 
progrcs!:lo da soctlldnch>, ond<•, na phrnso dn lei 
> h 7nMiS bmls tÜI/Illo totlo o ,.e imétitO dct c· 1 .~ 
ou t>Ula pto·a OJ•clellm'tmt o que 1mtt:1tdes.'>i1m qtte 
~~·a bem ctmmzwll. tliJ·dto a justiça, foi, nem 
pod!a dojXt\l' de so:r, considcr~du nn const!tttiQilo 
ao 1~porw de 1.11~ modo. cotHhgno ti sua ~~npor
tanma · llnt: trath\'OúS lH\Ctonnos, c . do que Jllstnw 
:menta gozt~ em todos os paizos livres. · 

« 'l'rol:i artigos eonsagt·ott a .constituição do mn· 
nicipio; o silo l·s s.:•gnint<ls: .. 

cc Art·. lÜ7. Em todns ns éidndos o villns ora 
« o::-tistcntcs, e uns mrds quo parn o tutttro so 
<< i.lreurnm, lutv.:•t't'l · Cfll\Hlras, ,·~s qunes cómpoto o 
c< g.ovorno eco.nmnico o municipal dns mosmus 

<<. ctdnuos o vtllas. >l 

cc Art. 168. As éámat·as serão ciectivns e com
<< postas do münero de Yeten,forcs que a lei de~ 
<I sigu!n·, c o que obtiver inaior numero de votos 
<1. serít prcsidento. , · . 

11 Art. ln9. O exercício do suns funcções mt\ni-
(( CJpn~s, ~lrmaçao as uaf; pos tt n po 1 1 e , 
(( nppltcnçao de suas rendns o todns. ns suas po.r
'' ticulnr,~s o uteis attribniçõos, soriil) decretadas 
c( por uma lei ~cgulamentn.r. tJ 

cc A promcttida lei rcglllmnúntar õ. precisamente 
a. do tu Ontubt;o de 18:l8, qtw dú fMma ás clci
.,;~es das cainnras das cidt>-•lcs c viUns uo impe-
1'11•, u tnnrc:\ as snns funcçocs o dos cmpre~ados 
t·ospecti vos ; c siio as di~~;posiçõ.~s dn~Ha lot que 
so pt•opõú modificar o projecto s.ubmetthlo no exame 
cbs colinnissõcs reunidas de congtituiç:\o o cama-
rns muuicipnes. · 

ci Antes do. entrar na apreciaçfío do projecto, 
sl'j a licito r.s connnissõcs ex pôr breves considc
r:tçõe,:; ~obre .so ó ou. n:l.o ncc•:ssnria a\guina .al-

, • ., ' . O_ . ..,.. 

as cansM prlncipncs dó n:io haverem as. muni
cipalidndos ct>rrcspondhlo r'1s üspernnças que nellns 
se deposit:'1riio. 

elo hoje, m'as Je' ha ninito tempo: nom por untl\ 
mt ot•tra \'07. ·isolada, mil~ por un1 concurso im· 
mcnso do votos, qunl mais qunlific~do em ordem . ., , \ ~ 

• o · 
rt'foritHl. ltesto ponto importunto de nossa orgo.ui-
stt•:iio sor.i nl. 

« Q!1at.ro :umos. ~epois uc pt·onntlgadn. n lei que 
deti forma as clmc;ocs das camarns c u1 arcou ns 
sitas futtcçõcs c dos rospcdiv(ls cinpr,'gndos, jó. 
o ministro dn fazilllthl, que entiio (11):)2) era o 
~r. ll••rn:wllo Pereira de Vnsconcollo, ilizin. em 
seu rclnllWio: · · · 

(( A demora uns CRlllt\r:lS !nunicipllc:t . t~m sido 
te causa do se ntio terem ainda (cito os afora
u i.tlelltos dos terrl!nos lllt\l'inlws como resolvórn 
11 u. lei de l.) de Novonnro t c 8;11. Nilo posso 
(( UCÍXU\' de méuCiOhlll'. quo estas ost:.u;õos, OU por 
i( eobr•~ctnr~·gadas, oü poi' dCJséuidndns, po\i.cas 
<I vezes · ctm• Ji·cm com uctividado os cncar os nc 
:c Se 1 ICS COllllllO CIO. ll 

c< E dnhi em dinnto nfio ccs;;nriio as co.mn.rtuJ 
nmnicipnes de ·serem alvo do consttras, do vnrios 
niodns m:mift.•stndas om dc~nhono do zelo o pe· 
rkia c~m que H1~s. cumptin . ~rocoder no, governo 
cr.onolllJCO o nmmctpn.t. das ctdndes e vtllas (}UO 
n constituiçilo c.onfi.ou-lht>s. . E niio sónwnto 1\S 
}H't>sidencins tl'n1 fn!ll.l.do dn Jl('cessidade da rofor~ 
ma nnt~ ns nsscmbtéRs provil\<.~inl)!:l1 mas ato auto 
n nssenibléa. geral o gOYP.l'llO . supremo, · e uo alto 
do tht~ono a pro:pria cor•)n. · 
. « Nestas circttu\slnncins, o empenho do autor 

do projücto ú lotn•avel, porque so cncntuinha . a 
.sntisfu.zct · uma nccéssidado, ao quo parece. ge-
l'lilmonto sentida. · 

« Sn.tis(an\, porém, o projecto n oxpoctativà.ao 
ümtos q11e colisidcrào chegada. umfim u occo.sii'io 
de fi\Zor snhir o municipio, por meio do dispo
sições 1<1 islativas bem c~\lcuhulnsi du ineréia em 
que n o toJO q1tt1S1 so a. mu 1 tsn o 

« As commissões fnzom depender n rospostn. quo 
vil. o dar a essa pergunttt dtL dotorminaçüo llns . 
ctmsi\S n . qM cumpro com vordú.do nttdbuir o 
dcleixo o inncçiio dns camm·ns ilmnicipllüs. 

<c Es~;ns co.uSil$ em geral so prendem l\s qno 
üntorpocom a nunclta 1'egulnr dos nogocios om 
muitos o vnrios l'mnos. do pnhlico sorviçb, como 
touos sentem. o tlóploriio . .Quorcntlo, 'pOI'Óin 1 indi· 
vidunt• ~lgumM quo nctuem tnais lJl\tticularmente 
sobro n. npnthin e nogligoncia das municipalidades. 
occon•o às cmrtmissõos l'tJunidas U.plmtnr n!:l Re
gu.intcs : · 
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1< l.a. A constituição, éommettemlo lts enfiaras 
. :xnunicipaes das. cidades o . villas o governo eco· 
nomico o muüicipal respectivo; sem ·distinguir a 
déliboraçiío · da administração activa, não ndvcrtio 
que a pdmcirn. era, · sem duvida, mui ptopriu. 
dessas corpora.<,:ões, mas não .assim a segunda, 

no cvera · et·toncct• a. um fu cciot · 1 

mesma. consti ul.çfio, de accórdo coJll a verdadeira 
theoria do podor m~micipr.l, dcsignnsse nssignn
lando.-lho a categona qua ·parecesse corrospon-
dclli.c a sua missíio. · 

<I De assim haver a lui fundnnHmtal ·. confun
dido a llclihcraçno e admillh;trnçii.o das cmn::~.rn.s, · 
rcsultti quo o govci'no economico do mnnicipio, 
na parte rclutivo. iL ddihcrnção. foi corwenum
tcntcnto o1'ga11isado, mas na parte rola.ti\"n á. l'l\· 
pid~z é firmü~t: ela ll.cç~o, oiTerecc. na opin!iio go 
mUttos, um VICIO orgo.hl<.':o, po1·que a experwncm. 
d~ todos os tntnpoH nttc.sta q\lc n dclibci·üç~o c.of!· 
vem a \llll numero ma10r ou mcnol' de lllll!Vt
duos, mas a. Mç~io, para ser J?l'otnptn o. srgura, 
l'equct unh\:\dc. E li cxistencin triconh'stavel tlL'sso 

. . . , . . . . . \ 

das causas preponderantes da )mucn cnürg:a o 
activith\uc quü so nota uli adn1mistnt..,iio muni-: 
cipal. 

nicipios fi, cudnm~nte, a falta . de (.)l~m(mt"os dn 
boa administra<;:lo, que provém dt~ escassez de 
homens. al?to!i\ parJL o g.ovcr~o cc~nomic~ das ci-

' .. \,;· 4. , 

como todus l'econbccclh, ó precisamente a de po
pulaçi~o. 

« ;}.a Além de · niio haver . no paiz nbnndnncin 
<f:o popllla<;.1io d'ondc, nos divc~sus mt~nicir;ios, ~c 
t1rem l10mens bons (}'nc so .meumbao áo rcgi
Ulcuto das cidn(lcs .o . villri.s, succedc quú o sys
tcmn do cleit::io ·das camttrns, em . voz de, por . 
BSSim UÍ7.c\·; c:d:rahir dil massa UO p•H'O Q C]UC 
ba do tnnis idonco para o· governo cconom!co das 
localit.htdes, pt·esla-sc, no pntccor de muitos, n 
um rosultnllo iuteirm~tcnto contmrio. 

11 4.• A flllln de meios ú recur.~os Cü)U que fação 
face O.s düspczns neccssaria&; o tentem tnl!lho
rnmontos de todn. ot•dcm, quo c~.tbcm na sua 
. . -· . ., .. ,,. l. ~ 

ci11ios, ni'ío ó lle cct'lo \<hU\ dt\s causas menos 
salientes do haver sido tl1o pouco l)unefictt tt ndmi· 
nistrnção municipal • . gornlmcttto fnllnndo. . 

« O ptújcclo, sujeito ao exame .das commissõas, 
nüo é sniisfactorio nos . P?l1tos c1Wdenes dn r e· 
formn. l't quo se tem alludHlo, nem escapa a me· · 
1~ecida. censura em varias di~posiçõés socuiltllldus 
quo . encerra., como ir·su-ht\ opportuunmcnte de-
monstrando. . . · 

«. qomcçnn do pçl~ idéa c~pitnl. ~I uc consist~ c.m 
diVJd1r no .nmlllctpto n. d o_hbérnçuo dn adllums
trnxão nctwa, t\s comm1ss oes rcco~lhcccm ~uc o 
prójecto so prooccupa dossn n ecosstdndo nullsquo 
de qualquer outro.;· crcando no ~()o dl) ar t. 1<> nm 

. aâm.inistl;adOI' municipa l. . · . 

· « O adn'linistrndor municipal do . p:rojccto. é de 
· eleição tnixtn, inturviudo uelln o elurnonto popu
lar e o })Odtn'. executivo ; porqno ti d'eutro os 

. corto, O OS prosidct~tcs lias pl'OVit,tCias,. tem de 
nomenr cssu n.dmirustmdor, ndvot'hlllio·so quo o 
poder lliio só intol'\'Ôlll pó1' osso motlo om nuo· 
ntcnçiio do tnl fnuéc!onudo, nu~s .flcn segulldo _o 
t~rojocto, COlll O tllrNÜ'I du dO~IIltlll·O <JillUIU~ nao 
preouchur os sous dovoros. E o tlliO o proJocto 

· aiz lto l~dmtnisLt't\dor t\llPli~n-so l~nu.hnt.mio t\0 ttUO 
chnmn-viou·tttltralnisLt'lldur-, cuju du~iguttcito o 
cónsut·vaçuo tnmbom portoncom . ao . govoruo nn 
cô.rto, o o.os prostuontus ttas pt·ovint:ttt.s. 

« As ntt.rtbuiçõos êornmottiüns ao ttdministrndor 
~Ol\10 2. 

. . 

mu~icipal são, ~egundo a ord~m por que cst~o 
escnptas no proJecto, as scgumtcs: . 

11 l.n Executar as deliberações da cnmar~t. 
tt 2.a Propôr á camâra e· ao governo as medidas 

q.uê u. experienci~ lhe tenha mostrado necessa
rms. 

<< 8.• Convocar a cnmara cxtrnordinariamento 
quando neg•>c.ios 'argontcs o exigirem. 

<( 4,a Apreseüta.r á cn.mara, · no neto· da inslal-. ..... - - . ~ .. . 
!i\tnnciado do estado da nuministrn.•;üo . municipal 
e ~uas necessidi\dês. e, no caso de . cOI\voca~~ão 
extrao~dinaria, indicar o óbjecto sobre qnc deve 
oxclustvnmontc. fixat-se o cxarno o deliberação 
da c:utu~to.. 

11 5.a Romcttcr àO governo ns dfilibcrnçõ~s da. 
camara. quo dP-pcntlcrcm de sua approra(}iio, 

(( G.n Pôt· locro em· é:<ccução, tiOh i>Ua. imtilcdiata 
respousabiliün~o. ns dclíhera~~õcs da cmum·a, que, 
prccisn.mlo .embora de appromçào supm·ior para 
l'.rocluzir os seu~ ~~citos, fOrem de tal importan~. 

. o er 
milles in·cmcdin.vo1s ~om. a dcmura da cxc.·.ução, 
se a db;taitcía da sédc da camara ú do govúrno 
fot· maior de clú7. lcguas. · 

. . ~-

ccncit\ inuiil ntt otganisnçilo social, conh·a a in
tonçtio fonnnt do rmtm· dt\ conslilniçii.o o os prin • 
r.ipius rl•gulatl.ot es tb mnt.::l'ia. 

« Pons:lo as · commi~sões que o lugar de adtni- · 
nish•ndor, qunl o tlolino · o ~:n·ojc~lo, Mfellde a 
constituiçiio: porque estn oxprossnmünto deter~ 
minn quo t.'OtllJle te <.is camm·as. ti.ds cidt!tlés c t\illas 
n. !JOt~CI"?W ~cotumuco c m umctpal das 'uesmas 
ctdrtdes e vtllw~. · · 

ti Ora, o ~ovct·no o conoinico . a . municipnl dns 
cidades o . VIllns doixtmi. do !ser dn cxdusiva. 
competcndo. dus ct\mlwas municipt\.ós , isb ú, do 
c?rpot·.uções . eleitas pelo povo, desde quo um ~tlilÇ· 
éttnt:\t :(l notnctulo pelo ~ovc)·no. o com nttnlnu
çõe;; que lho nssegunlo . dcch\iva pt epo\ld(' rnncin 
tlo muni cipio, vior :HJlle n sor o rg1io tanto ria 
lll l t.n ieipnlidauo co1uo do gove!·uo, ou pr ópi'iumentc 
nuns dcst." q\\0. 1hqt\elln, po1s s~ .por \H\\ lado ~e 
inGnlc:L no. pt·oJccto que o . adnu~u;tmdor lntUll· 
mpn u c. .. -'. . · :s . • • , . , 
flOr \)\\tro h~t\\ cll\\'l\.\\\N \t\• se dl\~ll~\hn a uttünd.e 
de sttpél'ioridndo do m esmo ndmuustrnd~1· em rc
ltW1lt1 . à s ctu1H\l'I\S . cont.t n ns qunos o prOJtJCto lho 
wnfl\l'O 1\tó \\ll\n uttri')\liçi\o moà('l'ailOl'a; tt do, 
om <!Ot'los casos, mlittl·ns. 

11 ·Atltnitthln a di~posiçito do llr.ojúcloi a ~O~)SO· 
(llllllll:! tl O t}\\0 o. gOYOI'!!O OCOllOl~llCO O )llU OlCIJ)CLl 
, ns t:tllndm~ o vtlll\s nno o· mms o qtw n con
stit.ni~ iio rpti2: o dutot·minou . qno fos~ü, n Stt bpr : 
n tnt•ofn tios homous bons das locnlHl adl!s .ol ottos 
polo pol'o. A parto do governo economico o nm-

8\J 
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nicipa\, qtw. con4iste em •. t.Jlilw•·o.çil;J, tit:a sim P,Ol'
t~tli.:ondo, uutda que orn nppu.rencm, aos clottus 
do municipi~: mas lt ex.ocuç to, a t!tltn~nistr.ação 
activa, que tJ por ccl'to a parte uuusy_1va o •ntc
rcs~nnte do g1IV<\i'nO CCUIIOllliCO lntlllWII?Ul, ~s~m 

nrtence a um cmprcgmlo do govet·t~•l, •s.to_ e, ao 

\'úl'e:\dOI'Cs, .porqtw es ;n mrcutns :lltüHl. nuo a a a 
o urgaan . .lllto a\l..;gaJo. De tecahir a nomeação do 
~ovon1o . p:tra a•llltinii:itntdot· mtuticipal. em um 
dos \'et·eatlut·es ülaitos, o tnais lJlW se segue em 
f:wor. do projceto é <ltW o tt•ltruiti:;trador muni-

. cipal . tleYe à snn po:-;içtlo, C• li\\ O acima se disse, 
:1 uma cleiçuo mi:\t>l., onde intorvénl o cltmHmto 
pn11úl:u· c a . uutoritluue,o po"o o.twesentando uutà 
Lista de sett•, nove, on du qunnttls ftirj!m os 
talemlwos da c:llttartl, e o gover,,o tlesignantlo 
J 'eutre cli•~s o administl'n.ilor, llh•itJ:io il. ~~·CI·tos · 
tes)Wito:> ctlmpamvel :i. do ~enatlor. E', pót'élil, evi· 

on e 1'[110 e.-:::m e ·~tça•) 1 li. , , : s- · 1 • 

'' As cómmis,;tiL•s rettnill.1,::. se l'onven<:·_•m, poiS• · 
UL! :o;L'l' oll"t.:nsi \'t\ tbt ccmsti cniçfi•j a creuc.~iio tio lugnr 
tl!~ n•!nli•d~tt'HCIOI' muni(•ipal quo n:io tivet· a IIH'S· 
ma origem •>opul~tr que ns ~~nllu\l':ts, e fôt· úi
r.•cta Llll ind.rocbtmentoJ . Cl't•!ltm'll ,J,l gov•~rn•), o 
tão ,[,•pL'n·t·~nte. de sutts gi.·a~~;t~ e. f:tvores cc>tllu h:l 
dt• St~i· t i diJ proJt'd•) ;. (', dt•m;t;s sê pet•:mndmH ns 
mo:;;mns. co,iunis:>iles de qu •. • o adigo viOlado com n. 
onti<ht•lo cpt1~ n projc!cto ét'e1t é d:t•pwllP>l ipte ns lo· 
gi ,:\uturns ~mli t\1\l'll\!i nii.•) podPm a\tt•l'ltr . . 

u pi~plítl o ul't . 17:'{ da c·~listituiç.lío.: •• E' ~o ~otl: 
. • ' · •• • • · ll.t•S •atlr 11-

,, •:ões ~lo!\. ~o c! lll't•s P"li ~ico~ _._, no; direi los pnli ti· 
11 CtlS .l~ mdJYHhlile :; <los cL·.lu<lnos. ·11 . 

u E cl projeclo snbmi!tthlo no exnmc dns.comrnis-
.:. I I • .._ 1 .. • 

' . 
pues diz ittquestiouH\'elntl!lltu retlpeito ttús lituiiés 
e attl'ibui~õu<~ do podur exnctttivo, quo· cstentlo o 
i\lll)llitt 1\tu 1\ úSphül' i\ i.h ~ 1\'t' l'll •l eCOil•ltii Ít'O t.l HIU· 

· nit.'lpnl, qthl 1\ .t'ollstitnit,:no cttlcttllttlll o StÜ1i:mwuto 
sttlHruh;o tl tlh·0cb1. inh•t'\'ü al~uo tlo 110tlor exocn-
tivo. · 

<< AI.• i agott\ n acçi\o dó p;)l\ct• ÜXIH:ttti v o não 
pmwtm ,.,\ d irel'ti\111 0nto no gm·et•no •lCOllom it·.a o 
illttnit:ipnl tl:ts dcln•lt~S ~~ vi\lm~ : is~o \ho nrn \' .. •dn lo 
plllos urti l-(o~ supt';td!ltdt1S dn consti.tni~iio , 1111. llni'Lo 

· cOI It'f't'tll'nk~ njl nlltnici pio, S•~. P·H'ém, pr(l \' tlloeci' u 
iMa do projedo, o gun•t·uo él~l·I'H , por 1noio tio sou 
dülegndtl, 110 gúVt!I'IIO CWl\ ')ll\ ICO l'ü StW\'1\ d O 1\s ii\U• 
n lcipnlilht;les, e faz u\\i sentir n sii~L nct_\iil) collt 
tm)pll1Hiotnnda. Rnt. iio tC.m, logo, l'l~ commis 'õos 
pnrfi wnclllil' tttto o projccto, m·t·aucantl~,, 'pot· 
l\S:':Í\1\ dizül\ OS lll<ll'l't)S post~s pclR. MliSLtLtti;;:'io 
nl) lXHl ü r l'Xút'.Uti VtJ1 IW Ql\1) toCt\ no gOVOI'IIfl OCO• 
noni ic.a e mtwicipal dns cithtllüs o Yillns, nll't•tlllO 
l 1 • o - . . • . . "' . " 

m·gente, dH fix11r o objecto do exame e ddibéracão da 
camara, tlldas a,; att.l'iblliçõos, em summn, que são 
pt·opl'ias .tln figura ni:tis ptoeminente do governo 
ccouom ico das cidades c villas , pettencem ao 
preshlontc, e lh'a~ r.oconheceu n let do lo de Ou~ 
tubt·o de l8:1~. · . 

tt O proj er.to, por6m , n:t•:l que t·cndo rncusar a 
pt·esidt\ncia ao vereador mais votado, t~l\'cz para 
evitar f1UesWos d:J constitucbnalidndc, deixa no 
v•Weador ntai; V•lt:ldo o· nt'mo só de tesidcnto, 
e ttra- 10 to a a supnnort t\(le quo trnnsfot·e para 
o ndministmdnr municipal, mediante as importan
tos ntLribuições quo lhe marca~ 

C( D'l, SOI'tú ,!'J.UO dá· só. o caso de um pl'esidente 
quu na ' p•·csJue, e do um modesto e:cncutor das 
deliberações dn cn.marn, '1Uó ó verdntloiramentu 
o càbl'c;u u o choíe da muniçipnlhlade I . · 

· tt D.e uma. t;:tl incohl't'ú~ci!_t nito ha ~xémplo. do, quo 
t~nluw nottcm as comnussoes 1'oumdas,, a lcgtsla
ÇllO do pc)VO al~um. nem mesmo n da 1• mnça, qua · 
p~ll't•ce ter .servulo de typo ao .nuior do. projecto. 
! c ' ' ' • 
potlet' executivo tl'1mtt·e os membros tio consoU1o. 
nml\icipal, é o prosiuente t!ossc conselho, niitdul
vundo · ort:mto nlli .n. irrt!gulnd.lndo de dar-so o· 

· . · ithntté u um indivhhw, e a stl:pcrioli· 
cfficuz tl da. prPSidencin a outro ! . 

rc En quo lka reduzidn n. uutnnomin das camnrns? 
· As commissiies se crsu1u.lmn ( no dc.;)dó o mo-

1111mto etn qun as mUillCIJ1a tt ac cs o e ecerem, 
em mtl.lel'in pertt;ncentc 1\t) rcs~octivo governo 
eeonomh~o, · ll impul~o ~;;tl'anho, que lhtH imp~i- · 
um o go,:orno provmc1al ou central, por meto 
do n!lmlllistt'ntlür mnnicip1tl, .o municip1o pa~sariÍ 
1\ tmn~tr .o cnrader do tlmn. ptli!Uonn roda da g1·ande 
tmwhin:l tia :u.lmini!:'traçiio central ou tlrovincial, 
deixando de ser IJssn os!1hera mni ~spccíal do . 
~tlverno llconmiticó, guo a cnn:Htuiçiio réservotl . 
ns cm'nlll'IH, suhstrahmdrl t\. ucçtto do poder exe
cutívn. 

dinnte d~l qual il:i.o alln qnem sé extnsic, 
proJecto jmruce .prl•ferir t\ '1 uo.lqucr ouko, encontra 
nn . fruti_t:u. tnc~uto ;graves 

. .... ... . l :'1 .. ,, ) ~ 

·com receio dt} 
t\s scguilltc;~ 
!tmtlo : 

ns Ílll'ÇilS lrrtdltzindo 
um cscriplor ·pro-

· ~~ Aussi. longtemps, llUo vous ferez dcs mombres 
« du pon voa· mnmctptll des ttgonts ;;nbót\ lonnós 
1< nu pottv•>ir exu<mttf, il. ftmdrn donnêl' 1\ ci! 
il d omiet· lu dt'llit dt! d ostitution, <lo sor·to que 
u. vvtl'tl pouvnir m tmicipfll ue · sm·a . qu'un vaiu 
11 fniililmc. Si vutts lo lnitlH uommér parlo peu
tr l!lc, eet.t.) 1\on,linntiolt,ttJ. sot·virn qn::dui pr~tor 
<I I n.ppnt'O!Il\ü . ll \~1~0: IIHSS\t)f! pop~l,Utl'll, , qUI l a 
tt )tWtt.ru ~m hostihto nn1c ltuü.n•tto supertoure, . 
u i•t lui illi)?Osom d.Js devoil'fl <pt'il n'ntm.\ pas la 
<c pos . .; ibilito dn r ümptil'. Lo pou ple n'n.nm nummé 
<I S•'S nüministt•ntom•s f!t\ll p :mt· voir nnnuller ses 
11 choi:\, ot puur ótl't.J ll lo:;s!J sn11s cos .;o pni' l'exer
<C cict) d'uno .. f()~·c~ t\tra~t ~üre, qui~, sons lo J>r~~ 
c< texto do lmtot·eL ~~nnora\ , se Jllol r•\'1\ des mto
(< ~·Uts. purticnliot·~· <ini dov•'.tient êtt·e les plus 

« OccOi're ainda .:'1s commissÕ•'S1 pn~·n. t~omhiltor 
a hhhl do intü l'\'i t' n.. t\dtllihh~h·nçi\o coutt·a\l o prq. 
\'incii\1 en1 o ~U\' ül'llo tlus lucnlitlntlés poln fót·ma 
n!'l tuhok cidrt no projocto, a consitlor~çiiodo. que, 
u~\1\t ,vez tul tl})t.nutL o .t;HIHtn mn . P.r1tt1cn 1\ lo1 9.uo, 
dt Vtdttltlo u plUi'. tlll\ .thstt·id os nlo;llmllls, lncnlt!!&1 

Jlc.H' nssittt dil~•'l', n l't'lll't·s~ntn\)tto nnclonnl un p11rte 
r o\ntivn. it ClUIUll'tt tntlli>"l't\1'111, ô útú tli\IWht·ouismo 
qnet'ol' hojo ctmtl·nUt:~tü· n. athninl~h·n~·tto mtlnioi ~ 
Vttl. N'tuua · refol'rilll allug<HHiu o illtul'osso tias 
localidttdos1 ,nl\ tmb'tt nllú!;ito·SO . intt.ll'OSSOS U!\ uetl .. 
tt•nlisnl}i'io l 
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(( Quanto no ineonvenicnto que á boa admi

. nistraçãu das municipalidades resnlb. do escasGez 
de homens idoncos que em geral se cxperim•Jnta, 
() pl'ojecto, longe lle estabelecer uteis providenda;;;, 
tende a nggravnr o mal, já nugmentaiHlo o nu-

a ser mais Jo dobro do qne de antes e1·a, ·j1't 
ampliando o cirl:ulo das incompntibilidadns. 

<t ~·cerca do sy.:;temn da clciç•'iO dns cnmnras, 
, . . 1 os wmons compe en os como 
causa importante dli. má ad1ninistraç1lo munici
pal, nfto contém o projecto provisão algmn:1 de 
alc.an.cc : porque cstnbele~e . a.l?ena~. por um I~lo, 
a 1dcn de cadn votante mcltllr em Sllll respecttva 
lista o nomo do um cidndão residente em cada 
uma. ua$ ft•eguezias de que se cnmpuzer o mu
nicípio, idéa secundariu. cujo merito as cotiunis
sõcs düix:lo pür .i::iso nt•Jsmo do npl.'ecinr; e por 
outro lado, a dtsp.)siçào pouc.1 razoavel do
findo o quatdemho da p1•imei1·ct eleiçãu. ·wio 
serem eleitas as camaras 11a totalidade de seus . . .. 

« A~ · commissues não iliBtmt.cm á idéa du cleiç:1o 
urcial_ das callturus.; Ptiutt.Jirallwnte atiguru-StJ· 

110 •q •n 1t JUS 1ç1~ cons nm~o:m um ou 
!Júlltto ci ildiios a scr~·h· o ct~t·~o trãbalhoso e 
mcommodo (por<}UC so o adtmmsh·auor !Jercebc 
venctlllcittos) d0 vei'cadot' dtu·antc o lo11go pedouo 
do oito ii.Jütos, dtiodecima purtc du vidu · do ho
mcrn, qüamlo o homem \·ivo cem ltnn<ls! 

n Em s.:-gtmuo lugar a eleição integral das cà
muras muuicipacs, assim como dn calnHta tctu-

. porurin, funtla·se um Uina razão philosophicll, .que 
llÕO Ô para dcsprc.zar-se. A cónst.ituic,;ilo suppôz 
quo !10. _intcrvn~lO ue ·l~t!U eleição lÍ. . OUtl'H pOdl.l 
a o lllHLv ubhca JllOt.h1Ica -se e abra ~ar ·nonts 
1d \l~ cerca e . melloramentos . iuui4pül1Sll\'ch; , 
qum· mornes quet· tnntoriucs, o tJtlteu•lou <ptc ptira 
essa .opin .• i1o, pnt•n essas nova.s idéns tcro•u . iu-. 
ter retus fieis, clim ria 1 ue no fim tio um Ol'ioilú 
razouvo .touvcsse ·c etçno, mas e <liÇno .111 ogt·n , 
que frnnqueasso completo ncce,;so às itlêns novus 
e a ~cus reprcscntautt~s : o nnu c\ oi~,~ 'io parcial, 
que teria o · inconvt.mientt) do collocnt• dinnto dus 
orguos do. opiniilo actURl e vigente orgiios do 
uma · opinião . que, por hypothcse, niio exidtu 
mais. . · 

(( Dnd.u ·tllllll cousium·u \'Ol mudtlll~!l\ do hlt~tls, 
· pctguntiil'l as counuissões: o que ftmio na côr t.o 

quillro vcroudot·es, ropt'l'Simtnlltlll:! do pcnsanumtos 
· caducos, ntL prusl:lll\\ll do dl!Zt)it(l suctnl'iol:! do 
novos plnn.us e molhot·unHmtos 'l O quo fut'ti. em 

. Sant11 OnUmrinn o vcrettd.ul' ~olitnl'it.l u t!UC tt sorto 
tollllemunt· a sot'\'h' mais quntl'tJ nnno!:i , tlint to 
de óHZO VOt'éfiULII'CS quo l'O!)l'OSülitiio HO\':lS iJeas 
c opiniõus? Nada. 

<•. Su o umor da eshtbilidnde d it1t.on a dispo
sic;llo de · n:ll.l s ol' intogtal n. ele: ~~fio dm: crunat·ns, 
«i pois visto qtto não. se eoliSógntJ o nm pi'<)llü,sto. 
"'c l'Ot utttl ·~ 1 · o· d o v 1 • a or o • cons l'ltll "'tdo>; 
n poriluuwcor nutis · quatro annos 110 oxot·dcio dns 
f11UC~õcs muuicipaes1 lnoios o tt insh'ttm(•tlto.,: do 
t rndit,Hlo pal'a eusinnr · nos tl(n·o~ olLlit.os o m ollo 
'(lrntico do fúnceionnr n pequeno. mnchinn do. nd
minis tl'll~~iio municipal, uindo: ns cmnmissõos julgiio 
dispoltsil.vcl a innovil.~\ii:0 1 pot·qno dcpos ihlo nulis 
eontln.nc;a1 pa t•a essa fitn, . nos nrchi\·os dns cnmn
ras, do q_ne 11n nwli,ori n. de vcrondoros. const.rnn
gidos, prtHciptLhllllllto ltn supposiç1'io do s e a cha
rem em antagonismo d o idens o crenças com os 

· llOVOS !!leitos . . . . 
(( O m nl . da · pobtoza provorbint . elos coft·es d ns 

municipulidtLdes vai provavelmente áugmentàr·so 

com o·s ordenados quo o projncto cortferc aos 
administradores municipaes, de sor te qtte ainda 
pr~r ~sse lado parece o mesmo projecto ás com-
llllssoes de pouca vantagem~ · 

(( 'Prose uindo em sua tarefa as commissões 
passao a exmmnar vanas ou ras r lspos1ções com 
que se nuo conformiio. 

<< U~a sessão de 15 a 30 dinscnda anno, que 
• 'o • • o • .. • · 

parece ás commissões insufficinnte :. o meio termo 
entro esse exti'emo e o dé quatr.o scssõos, esta
belecido ~a lei do to de Outubro de H:i28, talvez 
fosse mats acodndo. 

c< As eouunissÕ,!S niio julgão conveniente a dis
posição que rnand~ ser secretario da cmnal'ú o 
v<•rcador que ella designar. O lugar dinecrctario 
de un.a c~q.lotaçiio . administ~ntiva com~ é a ca
mara mulllctpal, . requer prattca de c:;cl'tptmaçiio 
e ce.rtas h. rtbilitnçõcs es~cc.!aes qne nem scinpl'e 
soxa facil encontrar nas wcnli<la'les em o pequeno . .... . . , :.-

ticn ti(l ser o secretario nomeado fóra do éirculo 
dos eleitos, nntcs cssl\ pratica lhes parece amai~ 
razo1.1vcl. · · 

~ u ·~ 

sccútivns impoi'tém demiss ~lo uo vereador que as 
der, não parece disposição conveniente. Cumpre 
Obrign.t· O CitladllO dnito Vl'rcndol' a . Sl~l'Vir O SilU 
quatricnnio, c parn. corrigir os desvios dP. sua 
mn vonta lo ht\ o meio de umlttl.•,. puJouJo ser 
cadt\ ''t~z mnis severas e sempre etlit.:azm11nte nr
rocuuadas, OU qualquer Ol1tro lllCÍO COÚI'ClVó quo 
occor m 1\o legislador. · 

. <c No nrt. . ;)o ~ 4", nutori!'t'l . o proj!'cto o go· 
\'<~rno :i « l\pprnvHr pro\·i~nriamcnLe n~ pdsturas 
cc mlmicip~os, tanto durnntt; coü~p nüs ~n~ervnllos 

I, St.~,.s . V, LI-~ 

c< porêm• cill iunbos oi> cásos ao s~Ju conheci-
<< monto. ,, · 

<< Unia tnl l\Ut•)risn iio ,..nsiio n~ cnmmi41'Õcs 
1luo n1'to po,te merccet' o nssent.imeuto dn cnmiu·o. 

· t os dcputnd6s. Qnú no ilttervallo das SI'SSÕCR dns 
camo.l·as o govm·no tenha o dir.,ito do, Pnt caso 
Ut J.tOUte, npprovnr prm·isoriamtmtn posturas tnn
nicipaes1 o .umn (uculrlndo· quo jà po,;suu polo 
<.lüi; t'ôto tle 2.> do OttLttbro do l$lH, c q tw pal'l!CO 
cott\'ulliontu tnnntcr-lhe. l\Ias a innovt~\\1\o d0 nn· · 
üH'isut• o guvt.Htto n lia1· fot'(,\!1. tlu lei 1'1~ pusht~ 
ras, ostant.lo . cÜHnta,; ns c!i.mtu·as t1 um pleno ~!xut·- . 
meio tio stms . ÍlliH.: t,~tk•s o cot·po lcgisl!tttvo, ó id~n 
tttw ns coimtlil:!~Õo!l julgào ub;;vlutatnento inncui· 
tlL\'ul. . . 

. c( A tiulorisa\~:1o do S) lo \to nt't. ;,o ainda 1wcca. 
pot· outro lado, n~o·~tllo em ru!n\' tio t't itlua boa 
q tto couLti ut.. A .sti. dtlll,LI'intt do tlutll'cl~ ~o ~~.j Jo 
OuLutn·u do l.S:J t tmLol'IS:t1 tnutll o nutustt·o uo 
Ílll}.l ll l'iO IHt CUl'LIJ, COt\10 OS lJrOsidontes ll!tS pró ~ . 

. .vind as, a mnButtr oxceutftt•. pi.·uvisuriantenlc · ns 
postllras munit~Íi)alls, <hlllas cci' las c il'üums timcius; 
se tto t.um o om ttú cllfts fôrom fo1tas u fi0 estivct· 
tt'llttll t\ n assem ) N\ nctn egts a ·l\'lt, ll t]!H · os 
con\!clhos pt•ovinciaE>s, l 10je snb,;tituülo -, pelus a s

. sotHbléns lcgislativns pt•ovinciues. 
t< Om, o ttt't. !)o do projocto, q nnndo ft1.lln do 

g.i\'ül'IIO, pat•ece tm· em vh>ta sóment(l o governo 
geral, p t'incipnlmonto nttuntando-so na · nutot•:sn. 
úão concedi1la polo SI 2° ptl.t n t•cformt\1' ns l'l'pat•· 
tiçõos U11 cutn:trn dll cul'to, o tHt qitc confote o 
S) j o p t\t'n . uxpod.ir l't1g utamont•1 ttdequndo ti bot\ 
cxeüU\iliO dn lei, autorisnçõos quo clnrnmonto in· 
d~ciio e~tttr-st~ tr1\tltt1do so do. ~ov.erno cent.rnl o 
il t\0 dos p restdontos dtts provm cms ao rnusmo 
torupo. 

• 
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· << Passando, pois, o projücto como scn.chn, !lO
del--se-h in entender quo a justo. attribuiçlio de man
do.t pl:ovisorialllentc cJ.:.ucutnr, em certos casos, as 

. posturas muuieipaos, compete só ao ministro . do 
uuperio nn c?t'ttJ, ca~ucundo a faculd,odc de que no 

· os presidentes na:; provínCia~. . . 
· cc As commissõos desconhecém as razões que haja 
ara a reforma das repartições dn camnra cfn curte, 

e uao somcn .ü pol' n razno, como porque e es.se 
·.um nssumpto de importnncin. f"Xtremamento secun
daria na gravíssima questiio da reftmna dus mu
niciJ?alij}aucs do. imperio, . abstém-se de cmittir ó 
sett JUizo ó.ccrca da conveniencia dn nutorisação de 
quê trata ó S) 2o do. art: f>. o . · . . 

11 O 3o c ultimo pantgr~pho donrt. 5o autorisa o 
gove,·no a dm• o nccessal'to 1'Cgttlamcnto pa:ra a boa 
t.'XI!CUÇâO drt lei. 

. '' A'cerca Uü$5!\ ultima :iutorisaçào do projecto• 
as cotnmissõos ponderao que é cscusad11., po1·quc• 

. " . . . . - . .· 
.. ..., ,.. . ' 

poder execut.ivo com{>Pto n nttribtti{'i'io de expedir 
os decretos; mstrucço..:s e rcgulnmcnlos adequados 
á bon.t!xecuç:io das leis. · 
, « s co1llnit!lsoes ro~unH a~ mant es uo ca ra 
sul\ pi'Ofundn convicc;iio dizendo quo n corón, que 
annunciou do ult•1. do thrnnn ao paiz a neccssidadú 
de uma rcformu. das municipalitlndcs, signo.l ó de 
q ttc 1t gu111 ra H\ lU em o g•)\"e no em \ · s o-
scnt.nr sobl'o tiió gmvo c importante assttmpto, o 
·poi~ cúmpl'in ngnardn.r a iniciativa do governo. 

« Jlor isso, c porquo o trnhnlho quo as commi:;• 
sõús cxmninál·iio · na:.l pm·ccl.l satisfazer ns nct:cssi• 
dn les .cat·,lincs tln.re01~gnnisn~ii~ d? ~nunicipio, as. 
comnnssõcs reurudns ele const1ttuçao o ca!lll\l'RS 
municipncs de certo modo hesit:'io na conclusiio do 
sNt parecer. 

ct Entrdünto, tQJ!do summa ucfoi·oneiÍl nos tatcn· 
tos do o.ut.,r do projccl•) o t\. sua pratica no que. 
' t' , • . ' I 

cl l'AlUiCEU 

<I Q).lo o prójccto do Sr: uúputmlo Cnn\iiuoBor
ges, st.lbte modillcnçõcs ú. lüi . do 1° uo Outubt·o uo 
1828, s.•jn sujtlitO ti discuss11o da cnmara . .. 

a Snltnlns i:úlllmissõés dn t~uttuit·u dos dcput.ntlos, 
'}.7 U•) JLtllho dé 18i>ú. - Zad1irdas da Goe.o: e Vtts
cont•.Jllos . ..;...JJiogo ·7'-Ji:r<!il'tt !l1: Mcw.:<lo.- Jw.:ti
H i ww .Tost1 da Roelw. - Jfa)l(wl Teixêi,•cz de Sotc~a 
(pL'la C<íllcht!:l:io do pnt'Úl~cr). - JtJI'Onymo M(wti· 
nimtO J.i'iyucim de l\Jello (éói\\ voto sepl\rndt'l;\ u 

u Vú'I'O Sl::P.o\.11.\PO 

cl 0 nb:tiXo U!':::1ig11nd0 lliió éOllCúl'dn. C0n1 O pnt'O· 
cor dn sctts illnstr•JS collorra~ ulls commissõés 
l'\!unidns do consUtuiçuo o podct'us ü i.h~s cannwas 
municipncs, n 1 uetu se romettou o projoGt~) do . 

r. c ('PU m o orgt:Js r on u·. , ro n 1 v u. re· 
. fo\·mn ~lns mnsmt\s eamtwns: 111 , . put•qno i.mtendo 
que n constitni~~fío do impel'io nos arts. Wl, lü8 
e .lüQ nlio olieroco obstncuro n qUtJ por meio dt) lei 
m·dinnria s~ scparen\ 1\S fnncç.ões ex~cnth't\s das 
funct,:õcs déliborr.tiYüs, qno hojopL1rtcnccin 1\.s c·w· 
potitt,.\yos Sttprn. i~Hlicndns, eüt virtndo . sómonto 
da lc1 do ll) do Otüubro d~ 182B, comtnntn t}uo 
uma o Lltth'ns sojiio oxerciuus por ontid~Hlus 
collecti\·ns, condição os ta · que . a constiluit;iio 
exige, de · nccunto ·com os vordadúil'os l>rinllipios 
da .ol'gn.nisaçito i.uupicipa_l, . :()Ois, eon\o . ~liil 1\<I. 
Rayuouaru, .. o dn·olto pnnuh\'o dos hnbthtntús 
de cüth\ . eidado pm·o. l)Otnoat os mamlattWios 

111unicipaes, e o àercicio do pr"lder conferido ~ 
estes ~nandatarios pelo voto dos Hous concida
dãos, s:lo os dous elementos · cssenciaes ·que 
eonstituem o direito municipàl: 2.;, porque se 
no projecto ~existem todos os defeitos notados . .. .. . . . . . -

· sabodo~·io. . resolve~s~ o.:.. contrario, so entendesse 
C<.mvomento . O. dtscussno; c :1<>, porque sendo· 
geralinentr. reconhecida a necessidade da tefonna 
lnunici.pul, . c . tendo sido o projccto do Sr. de
pütl\do Bot·ges M(\\\teiro remettido a duas com
missões da cnsa pnra .. o examinarem, estas não 
sé devcriiio limitar unicamente á censura .ou 
critica, lJla:;: emendal~o olt apt"Csentnr out~o que . 
o substttutssc, afim de que f\lsso provida do 
rcmcdiQ a necessidade indict\da, e satisfeita asshn 
a confiança da camara. 

fraqueza de suas habilitações, tomaria . a liber~ 
dadc de ·apresentar. e,:se projecto, so o pouco 
tempo qt~c teve para trnt~l'. deste assumpto, . e 

para quo . o parecer fosse apresentado quanto 
antes, o não obrigassem · a deferir para outrà 

. oc.cusi:\o a: confecção de semelhante trabalho. .. 

no scn tido dcst\\ indicat;.:\o. . 
<c O ahai,xo n~signndo psrsuaüo-se iguahnente 

quo a pl·ovlllol\ctn do ~ 2° do m.ostno nrttgo, deter
mirinn,roquc quando houver mais de uma frcgttczia 
1~0. munictpin; o votant~ iu<:lúa Ill;\ sun rosp~ctiva 
liste. o. nome de um ctdtulno restdontc ent cadà 
tml~ õollns, ni'io produz ''nntngetil a!gqmu MIHnvél 
no mtcnto do tlnr a c::;sus frognezms uma. .repro-· 
si.'ntaçiio no seio dn. corpornçilo quG tcn1 do trátnr 
os negocias dtl todos, êomo ptn·eco ter em vista 
o illustrc utltol' do projccto, por'(IUUrlto, tta apura• 
çiio flitul da 6lei~iio, . css~s nomes podem dosnppa
)'ecot' sob o peso da votação de umn. ou tnais ft·e
guezins prcpontlorant~s. Nesta eonvicçiio o abaixo 
ussignndo ~ntomle. quo 3úl.'in pt:oM•ivol n dispo,sição 
quo . autortsttsso cadn fre~uczm a tor no soto da 
COI'porn~iio cot·to nuntet•o de vcrendot·os por clla 
s?inonto eleitos. Em ttl\1 tal n.sstun1)to a eleição por 
cttottlos ou pu1' fre ttezias ó do neccssidndc, a on'-

\ · .. .. . . 
tidL) p~\t'a a l'()ptcscntnçfio pt'ovincia o géral. 

11 Qtumto no ~ 3• do 1n·ojocto, o .nbnix:o nssignndo 
ncrellitn qno nno ó eonvenionte n inodldil. nello con
sngn\{lt\1 jt\ pol.'c1no pl'olonga dcinasiaditn\Cnto o 
sorviço gmtnito; embora honroso, qtto os cidndilos 
pro:;tfio· ua q nulidade de '\'Cl'cndorcs1 distl'nhidO$ de 
sous negócios particuhwns, ji\ porquo ns vantagens 
q~to ulgu11s csct•iptorcs descobrem na tonovação 
Jlat'cin.t dOS cu1·gos deliberantes niio militiio nas 
aas corpot·acõos municipacs, com\)ostns de di.mi.:. 
uuto níunoro. do . vogaos, . o uds .rictas a tratar . 
só111ento dos negocias locncs, nlhoi'tlS aos nlQ'vi
montos vàriaYéis dns opiniõos politicas. 
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cc O nbaixo assignado não oncontra . vantagem 

Hlgumn em ser um dos vercadOl:es ·. secretario das 
camarnsL como pr~põe f! . ~ 5° do :p~óje.Cto, porque 
lhe darwo funcçoes dwcrsas. do,:· seu. mandato, 
subórdinal-o~hia a direcção estrariha:a>que devesse 
es ndet· essas fu • õ ... ,,,. · . · ·- ·~ 

distnihir sua attcnçno dos negocios·· sobt;e que ê 
chamado a delibc:1·ar. . · 

.cc To.mbem nito pôde conci!der o abaixo nssig~ado . . . 

clgicl\, H>;span\la e Prussin, ou. quando se quer 
constituir os admini::;trndon~s municipacs ngentes 
do go\'crno central, como se verifica na França, 
o \\e nii•> é ,·anta' os o a o )iniào d•l abaixo nssi · 
gnado •. E se inconvenientes P,odom dnr-,;c em . ser 
o. prcs1dcnto o vereador nuus. votado,. quer pelo 
lado dé sua capacidade, quer em conscqucncia uo 
systema do. clctçào por h'eguezins, caso fos.;;c ndo
ptado, cssés inconvc;niçntcs cessnriiio se nos ver~n
aores . SO désso O dnelto de CSCOlllCr ll'cntrc SI O 
sou presidentll dnrnüto .todo o tempo do serviço, 
como ó pmtica nos corpos deliberantes. . 

~< O llhaixo nssignad.o entendo igunlmcnto que 
nao so devo ndopLnt a uléa de pagar um ordenitdo 
aOS . admi~istradol'CS 1\lUUicipaeS! indlcnd!\ pelo 

mn. incentivo p'àt'tl cabnln8 o iuh-igns, porque as · 
cnmnra!:i tüi.o . tem ·~ela. tn\\\Ul' . l}ll.\'h~ 1nuios t>nt:a 
c.ssas dl}spei.f\s, o porque os tmbalhoa dossos adtm-

• t .. -- • ' - ' .. , ' 

Ull\ 01\\\S ucnmsindo gr;woso, dovent ol\contl"IU' na 
estima c considcmçüo publico. a sua principal 
remnnct'llt;lio. Apcntls o~copçõos ·so. uovút:hlo (a.~or 
t\Cél'Cl\ das gra\\dos éldthics do 1ntl1~rlt.'• ondu 
os sotvkos da edilidado domnn{lào longo tempo o 
cuidados especines. · · 

ct O abaixo nssignado t:ünbem é do opinião quo 
ni'ío ~on\'Ôlll lintitnr as sessões dns caml\r;\S n umn 
unica annunl, o dumtlte o curto cspn~o do 15 n ~O · 
dins, como quur o § S•• do projcctt',, mns sim conti~ 
:nunr a sot·cm periodicns, conforme dispõe a ~oi · 
do }o tlo Outubro do ll:l28: porquanto impossivclt1 
que nnqttelie lintitndo prazo so possüo t1·ntur todos 
os nc~ocios locaos, c r. auscucia · da cotpornçno 
nmni<'lpnl s(nncnte sorvil'in de cntorpecàr a natu\'11.\1 

couv'imicutn o .iuco.ssantc int~r,·cnçno ~uc sobroyllcs 
devo ter. :No mt~uto de cvttnr esto mconvcmcnto 
o ul>uix'!_ nssi~.nu.tt9 quizet•n mcsuw . qt~o, t\letn 
das scssocs orumarms mnt·cndn.s puln lc1, o dns 
e, n 1 • n - · ·• · 
nicipnlidn.1l~, cet·to numero c e Vüt'Oitdflros tmdçsso 
fllZI't' esta convocn.çi'io para ncgocto espccml, 
qun.udo o mesmo (ll'esidonte rocnsasso annuir n seu 
requorimonto mottvú.do, 

« .o a~nlxo. nssignndo não. c?ttsidera vnntnjosa 
a dtsposJça<> do a1·t. 5o do. proJCCto, pola qunl se 
tn•üt~tHte.dat• no governo geral o dh:c~to do ap)?rova\' 
pt•ovtsortamento ns . posturas lntlluctpaos do todas 
as co.mat'll.S do impot·io, otnbottt depois as sujeito 
ao )?oder le()'islativo i quo yam ns da côrto sorião 
os 1·op\·esmitantos d~ ll,aQno, o parn as das outl'a!l 
as nssembltlnll pt•ovmcmes i potquaut.o o.· govümo 

•. ' 

S!Íral careceria. do tempo para examinar ti'i:o espê
Clal o oxtc.nsn..legislação, o ~e conh~cimento.proprio 
das loca.hdndes para avo.har sua convemenc1.a e 
utilidade relativa, accresCP.ndo a anomalia de vir 
o neto do governo a ser ~ubordinado {\S usscmbleas 

•. ·r· • · · \ · • 

gue.~ por certo julgará Confol'll,lB {tg r1;gl'ns da bon. 
pollttca e de bem regulada ndnnnísb•ação. Entendo 
l>~ll'é~, o abaixo assigna.tto que a apt·oya~.ão pro~ n ~ . . . 

s~ssões · do corpo lo~islatlvo geral ou ·· pt·ovincinl, 
P?qe ser dado se!U mconv<:nionte. n? gov~t·no na 
corto, e aos presidentes n.ns pronnmas, v1sto que 
se . pox; um lado se prove de rcmedio a );nuitas 
necess~~ados locacs, quo . sc~n e.sso. upprovn.ção 
soff•·e.nao, ficn o.o poder lei71Slahvo o (hreito do 
cxa~mar. e emendar o ~c!o do ~o_verno oi1 das 
pres1dencms, con.fonne ox1gti'CU\ os mter<!sscs pu-
blicas. · 

· ct Depois de ter assim oxaminntlo cn1 geral o 
projeeto de reforma n\anicipl\1, o abaixo nssinnado 
en t n ,. • , · · · o ., -

define de 11wdo r.làro o explicito todns as attl'ibui-. 
ções de natnrc1.a . cx~uth·a .ou ~iolibcrtttivn. quo 
pnm uovn .organt;;nçno devem f1cm· compotmdo 
tanto nos r · '' 
mesmn.s clunaras, sendo quo dúS$C silencio sómcrito 
devcrti.~ resultar no .(ntul'O duviun~. etnhamços, 
e confl1ctos, que nnuto <..levem ent•,rpcc(.lr a boa 
deU.ber.a i\.o decisão e e'li.ecu ii1> dos nc oci • 
ntctpaos: 2°, porque niio npresenta reforma nlrritma. 

· n ;1.s eonuiçõPs quo devem· ter os · votantes dits mu
nkipali~ndcs, ,·isto <1ue o nhaixo assignndo cstt\ 
rer~~ndtdo que do actut1l systcmn eleitoral t~m 
provtndo . . ctn grande parte ~raws dcfllitos na 

. e5colhn das. corpornçõo>J mtm•cipncs, o . quo na 
constitHuiçiio so niio encontra di~posiç1io .. que con· 
tnll'N a ndmissi\o do noYa::~ .:;onuiçõo,. pum quo 
so exerça rcgularmcnto ·o direito tumuci})Sl do 
votar. . · · · · · . 

r1 E!ll yjsta dn~sus considcrn~õos, c do outms que 
-,o ' . • :i. . • • • 

guc, uiio snti.sfnzondu o projcdo .d!.l. Sr. dcpu.tndo 
Borges Monteao n '1:cform1t dll quo renhneúi.C cnrc
ccm ns cnmnrns tmtnici ~!lcs d1) 1>niz, o qu? o govcr-. 
J C '" I'" ' • 

esta ctmuu·n nomear uma r.onunissCio csrlociat pt\tt\ 
estndnr a l'•lftn·mu . municiJml, e np1·c-:cutnr um 
!)rOjécto do lüi justlficnuo, que sirva do baso n 
lUI'\Il UÍSCUssuo luminosa t) pl'ot\cua l\'JS intim~sses 
tmlllicos. Rio do . Janoiro, ~1 do .lnnho dó 1&56. -
.leronymo J.llm·WtiaJIO 1<'iguei1•a tle J\ld~o, » · 

« A nssomblua gorai legisla ti\> a dccrvln: 
t< Art. J.n A loi do 1o do Out.ubN do 182..il será . 

oxccu tndn. com ns S<.·gni n tes iUO(li liénções : 
t( ~ l.o Otntmol'o J.e VOI'Cudotcs · dn camat·n da 

côrh.! set•t\ élovntlo u. ~2; o ~tus eapitncs das provin
dt\S da Bnhiú, Ptll'llumtlucc, Rio de Jtmciro, 1\finns 
e S. Paulo a lt>; P~a·t\, MnrRllh:\o, Oem·t\, Pnrn
hybn, Alagoas o Rio Grttntlu do Sul a 14; o a 12 ó 
dns nutras, 

a ~ 2.o Ntt cldçíio de Y<lt'cadot•es . q\le Súl'ti. fcitB. 
Jla 2n dornii:tgn do mcz do Sot:ómbl't.l, cntlll. voLantt.) 
inclnh·i~ em StU\ rospuotiYn lista o nomo dó um. 
, ' -- ,... - ~ • : f1 - • , · · • 'ur .i· ... 

t]~tc . ~c ,compuzer o murtieipin; fictuhlo·lho lívro 
dtstnbmr o l'cstnnto pulos quo m.!lhor cntuml.cr. 

<< So o rmmoro d(ls f1•egnozim.~ oxcodm· o do voroa.
do\'CS mtu:üt\do no purng\'ilpho mttncodunto, o muni
oi pio om quo isso sil uut· olugot·:·~ tantos qúrmtns 
furem nquollus. · . · 
<<~ s.o }<'indo o q\HÜ\'il'lmin da primeirli cloiçi'io, 

ns ctUnt\l'aS não sel'ão eleitas 1111. totnlidndo do sous 
membros : na côtte 4 vot·en.do1·os , nns cnpitaos 
da B~hin, Pernambuco, Rio do Janeit·o, Minas e 
s, Faulo S: Parti; Mamnhilo, Omu·ú, Pnrahyba, 
Alngôas o Rio Gtttndo do Sul ~ : o nas outrtts 1, 
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todos designn.dos pela .sorte serviráõ mnis qua lto 
amws. 
~ 4.- O crirgn de ..,.ereador. é i.ncompa.tivelcom o$ 

seguintes 11mpregos : . · . 
· ns lheiros de estado. 

· << Al·cebispós, bispos, vigarios cnpilulnrcs~ pro-
-visortls, vigarios da vara, e parocl10s. · 

« J>resídont~.o'S de pro\·iucins o seUs secrutnrios. 
11 Oificincl> maioro.'l das secretnrins. 
•( MagistÚ•üo~s \) \\utorit\a\\es po\~c~aes ~m cujo 

. numero s~ Hao comprehendutn JUtzes. dl;l paz, · 
supplentcs dos juizes municipaes,. e os delega
dos f) subdelegados do chefe dó policia. 

tc Empregnt\os fiscacs. 
« Ta.bdliiies (!lnfH·ega!los, c officiaes de jtrstiça. 
« Empr~gados da~ camaras nmnicipn.es. 
« Mili \ares (le terra e ma.T em serviço áCÜ \r o. 

. c' .. .f . ~ 

ou pn1vincinl . o tb:nda eU1 relação no trllbltlho. 
« E,;to ordonauo · uUla vez fixado uno podorü. 

• r alWtl\du senão em \'h·t.udo de lei. . 
te ~ :-:.o As ctttn1n·ns t<~ri\o uml\ soss•\o (Ü\\\ttl\l 

· que podl~t·ó. ser de quiuze à tl'intn · dins: pode. 
rtiô potéll\ sc1· l)t'Ql'ogadns, ou \Wt\voca\ns cx
traordinnrinmcnt.e }lelo udt'ninistra:lor nmnicip11l, 
q\l~ndo Jlf'goch\S. ~trgen~ús . . I? exigirem. N1). pri
metro cnso ue\'cra o. numunstrn<fM, no neto tln 
insLnllaçiio, aptüBt.Wt:tr um rolntorio circurnstnn
cindo do estado da athnillistl'nçiio o do sitns n•'
cossidndos, ·· no ultitnn indicar o objccto da coll
'Vocaçii.o ~~)\.u~o ó q\H\1. e~clüsivamente l'.e úe-.:er!\. 
:fi.xm· o ex1\llle tl delibort\ÇÕús dn cnmara. 

<c$ !l.n .os ,·crcadores que f~ltn!'Cllt a duns.sosr:;õus 
cottsecutJvas sem tnottvo JUSttfica.do~ alem das 
:peiHlS du lei, . entt~\ldor-su-hn qM se demittiri\o ~ 

· nta.s sómcl1hi sct:\o convoe.!.\•los os supp\cnles 
quando l\J\1 t c1·ço dós vetêndorús tiver doixo.do do 
compnl'L'cer. 

11 Art. ',2,o O · t\tht\ini~tn\l\1.1\' municiptÚ é o l\g\\\\t~ 
oxoculivo llttl> dolihom ·õ s da ca.matn.; csstts de-
libütà«,:.uos lhe sel' lio t~lWll\\ n.s entr9 · o tn•nzu o . 
dez diü.S; o por ullu reuwitidns u.o govDrno ns que 
dop'.mdorem do !!UI!. nppt·o,·at,;uo. So ;wstc ultimo 
coso a. rc!::loltt~iúO ftit impol' tllnto, se n sédo dn. 
cnli.1iirtL e8tive1~ do ~O\'lil'llO tl. uuut distancia tnnior 
do d~.•:t ltwtu\s, o ':3ü dt~ ttn·duuçn. llo suo. oxo· 
cul,ili.o pwferum rcsul tu r tnnlos h·t·emcdiuvois no 
nnuüc\pi.o 1.1\l pt.Wtú uo\\ú1 o \tdmi.nistYnul)l' a púdtm\. 
ptn' ~lli{O om lixucLL\'i'iü sob sua itumcdinhl res· 
ponHnbllitlnd ü. . • · 

. H Att. 3.0 Nos cnios em qu<J a.s cn.n\nt·u.s excodiio 
os limi.Ll1S t\u l:nins ttl.b•ibt\iç(lOS, envo\Yondo-se om 
negocios \~ elln.~ O::>LY1\nhol3, O administrudor !nuni~ 

. . 
cipol as p~der\\ adiar, dando disso parte imme-.. 
dinl.a. ao . govcrM. · 

« t\ -.:~. 4u Comp~te 6. administração mun1cipa1 o 
processo executivtl pará. a cobrança de suas rendas, 

. C OS SllUS a ·e'ntes ftcfio sujei tos, DO Ctl.SO de al• 
. . . . . 

~csl'tlas di posições relativas aos thesoureiros e e~a-
ctorcs dn. Tazonda nacional. · · . 

1( Art. [J.o O governo fica autorisndo: 
~ ~·? approvllr provtsoriamentG as posturas 

mnmctpaes, tanto dut·anto como nos intervallos 
das. sossões .. do poder legislativo, sujeit~ndo-as 
porem em ambos os. casos a seu conhectmento· 

S) ~."A reformár as repartições da. cnmara da 
côrte~ e a a.posentnr .com o or~cnado por 'inteiro 
os emprega(los que tzverem ~azs de trmta a.nnos 
de S•~rviço effectivo, c com o . ordenado propor· 
cional ó:> que tiverem O\enos de trinta porém 
mais de doze. · 
~ ~~.o A: _dnr o ncc~ssario tegulnmeuto pai·a a 

,. 

PRIMEIRA PAR'fE DA ORDEM DO OrA 

'PAGA,~ti>:N'TO A MA.NOKL JOS ' Tlt X!o:IHA DAUBOSA 

Continúa a prl1neirâ discussão do Jll'ojecto n. 76 
au~o1·i.sand•> o g·n·erno a pagar ~·· Manoel . Jose 
Tetseu·a Barbosa a qu.anttll do tu0:7à284··0. 

O .Sn. PttEsti>tt.~·rE :-0 Sr. detmtado 'Hcn
. rhlu0s . pr 'P~7. · nn ultima sr;s.iiio . o adinmcnt•J nté 
}lOJO do proJccto n. 7ü do) 1815. ~n.o se pôdo votar 
por niio 1111Vot' nulhol'O. lega! na ca.~a; m~s pu.
rcco·mo quu cllo acha-su proJudicndo. (Apotados,) 

Co1\tinúa pois n primeira discussiio . uo pro-
O Su. Hll:~lnQURS~ -Poço n pa\twra. 
0 . . Pm,;srnu:-.T~ ~-0 Si·, dup~Úado jt\ fallou 

O Sn. UJ.:-Itllt.!O~s :~Poço ent.üu n palnvra pcln 
ordem. 

O Sn. Pm.:s.to~'l'R :-Tcnt .a J)t\lavm pcin ordem 
<> s,•, l:HHu·J().\UHI ,-.;.y, Ex. a<!aba do · nlJ• 

gnr-tt\\J n pal.tw1'l\ ~1\l.'B. fallar si.lbl'i\ a llmttwia do 
pl·.,jccto oin.discussal) pelo motivo quo V.Ex. deu: 
mas Pú~iO hconçn. a V. Ex. para. ponüorl\r quo ~ 
sua df)ci~àom. o pnroçamc. z~os)uott\, pois que nito 
so me p•Jilo contestat· o du·e1to de fullar em 1• 
discuss:1o sobre · um projectú quak1uet a olle su.
jeito~ embora tivesse peditlo . o sau adiamento. 
· O nrt. U1 do regimento . diz que todus os de

pntatlos têm o direito d(} ftl.llar dl\ns Vt1Zes a 
respoito do (}l\~\q\H~t projocto em getlü: de cada. 
nrttgo. em po.rtlt:Ult\t', e . mesn~o . . sobre . qunlquor 
mnterm qull entre em •hscussno; e que, . quruido 
hoi1vcr emendas, podo1·-se·hn fallnr · umu totceira 
vez. Esto nt'tlgo soiftou â.lteruçuo p~r utnu emenda 

em ses:;i'Lo do n\esmo dia. O objecto da omeuda. 
é q~l<l nonhunt deputado pod()rt\ fallar mais do 
uma vez na ·1• discussão dQ qualquur projecto 
:>Obro n. müt.eria dello ·(peço a V. Elt. totla a sua 

·· nttouçllo :pnra. est.lis palavras- sobro a matüril~ 
dolle-) sulvo sous autores, que o · podl:!rúõ fazer 

·duas vc~us ; nas outras ·discussões · nenhum d~
{mtndo püdorà .fallar mais do duas vezes, ainda. 
mesmo hu.vot1do umel\das • . 

Ora, V. Ex. vío, a 'ca.rnara toda têstemunhou. 
~M QU nào [ülloi sobt•e o. thatoria do p1·ojecto: 
hn\itei.•tM, om consoqu.encia. do adiantmnento da. 
llorn. e do i.mnsn~o que a cnmtü•n aptoseutnvà, pois 
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que já etão 2 ~ horas, à pedir o .adiamento da dis-

. cussilo para hoje. Estou, portanto, em ,mcu.direito 
á. vis~a do artigo e emendo. respectiva que men- · 
ClODCI. ' . . . 

Presumo que V. Ex. se fundàrl\, pára negar-ine 
... a nlavra on1 uma emenda uc ~- · · · · · · 

9 e Agosto dé 1850/offercci i1 ao art. Tl do re~i- · 
mento da casa.. Este artigo diRpõe que o adia
mento púdo .ser JH'Oposto por cada um dos de
putados, quando· lhe coubor a vez de· fullar se' 
Qua t' o negocio e qun so tratar, e o e~tado em 
que se achar a discussão : mas nessa sessão de 
9 ·de .· Agosto de 1850 foi · approvndà a cmendrt a quo 
alludi, e ·quo é a seguinto: 1t O deputado, ainrln 
que se. limite a propôt' o adiamento na vez que lhe· 
cabe fallar sobre a materia em t.llscussiio, pctrlu 
essa vez de fallar .. ~ » . · . . . 

UM Sn. DEPUTADo:-Ergo> perdeu a sua vez de 
fallat. . . · · 

O Sn. HENniQUt·:s :_.Eu peço a attcnção do nobri! 
deputnt.lo . . Esta. emenda foi · u1eno~ nxactnmen!e 

DEPUTADO:- Mas o fncto é uc existo· 
egem a emus .. 

O S1t. HENniQuEs:-~u lui.via tomado ~m meu 
re imenlo antig\J._a seguinte nota: (( Em. . ses,;iio de 

o deputado quu offeruce ·um udia1ncnt.o, tenuo fal
lado uma das duns vezes do ouo trata ü art. 1-17 dó 
regimento, pct·de ess~ vez delallar, dccidio n mes
ma camara pela :ifllrmativa. 11 Ora, llcm vê V. Ex .. 
que diffút'o muito e;:;b nota do quo se lê na e1neu

. da, q_ue veio uo regimento ultimamente distribuído: 
constdcrar"se o admmento comprehundido em uma 
das vezes que o deputado ·pódü fallar, não é 
du certo o mesmo quo coniprehendido na U:nica 
vez que o .deputado pódtl fnll.tlr< 1-'Ui hoje mcs.mo 
â se.cretana da comnra, .oxanuncn com o Sr. official-
maiorn acta .,; c • !l. -
consta o mesmo que cu luwi tl. tomndo em á noto n 
que me ret'eri. · 

F;stava cntlio Um prójúcti> do eredito .em · 2• . ... ... .. •) . 
puLodo tom diroito de f.tllur duns . V·~zcs), e ~foi 
aprescntadl\ o approvnda a emenda de quo trntQ, 
dtspondo que o iloputado que aprcscntll.r o ndio.men
to p.Jrdin uma das vezes de fallar. Temo~. pois, o mo 
parece obvio, quo a emcmda n.presentndn por occa
sUio em quo se tratava de lHna matoria em2• discus~ . 
são não pódo sur applicttdna nm objecto; porque os 

· di roi tos ni'i:u stio os mas in os: o doputado, podnnuu . 
fallar dul\s v1:1zesnr. 2•discussiio, não fica inhibido tlu 
fallai· sobre a n'lnteria na outm vez qua lho rostu; 
assim niio acontl!ce em la discussiio, púis quo tontlo 
o dir~ito de falllir uma t;Ó vez, com a a.pt·csentaçiiu 
do adiamento n\udu muit.o a sua condiçao; ficando 
inteiramente tolhido de fallar Subre n mataria, u. 
seguir-se a opinh1o de V. Ex. . 

J:>orLl\llto, pelo que acabo dtH!Xpór (e peço n V. Er.. 
que mnntie cx.mninar a acta tU\ 8vcretariu.) estou 
certo <leque V. Ex. recouhocet'á que · da purtt~ üo 
commentndor do regimento ues~a edição ultima- · 
mente distl'ibuida hóuve. e uivoco · 

O Sn. "Rm1:mm DE A~nnADA: ....... Então ó pt·eciso 
mandar. um.a -errata. 

O Sn. li!.!:NRIQUES:- O quo venhb do dizel' con
stá da acta, que está coúfot·mo com n notn. quo eu 
l1avin totnado. Entelido que devo roclamat· . polo 
meu direito; e uão consentir em ser ptejudicado 
nll.!) vezes que me caiba fallar . . 

O Sn. PnEsiDEN'l't·::- O Sr. deptltado findOu o · 
seu di~curs() pela ordem ? 

·O · Sn HEi-IRIQUt~S: -Sim, senhor; c peço n V. Elt, 
que CO!isülto u acta. 

o . Sr!. PtmSIOENTE : """':'"' Etl cnten~o ' flUO ni.io ó 
nd.misstvel offerecet'. ad1ament•1 SfJnR() na· vez ·que 
catbn ao deputado fullat·; o deputado que não tem 
a palavra .nãopóde mandar n n1esa um req_ueri-
"J'mtu de adiamento, Esta tem sido a pratica mva
r•avel; não se lê· na mesa um rm uerimento de 
a 1amon 0 sem set· npresentndo por um duputado 
quando lhe cabe a vez de Jallur; Ora, sendo 
!(~sim, se na la discussão cada ·uni deputado não 
pode fallar senão uma vez, seguu·so uP. o honrado 
· . ·o, usa o ' es e · 1re1 o, per eu a sua vez 
do fnllar. · · . . 

Pôde ser que {os,;c mal C••lligiola a nota que. se 
acha no regimento ; mnndnrci l'Xamiliar a maneira. 
porque está lançada na ~c ta a: dtlcisiio . da camara,. 
ma.s qualquer que ella SeJa. entendo que nada tem 

. com a questão presente, pois podil\ o .nQ\m.J depu
tado juiJdamcntar um requerimento de adiamento~ 
u1r1ndal-o á mesa, niio lhe . tocandc a vüz de fal
tar?. 

O Sn. HEsn!Qt:ms: - Pndi:l..· 

ém ernt', mas esta tem sido . a 
mente seguida na casa . 
. O Sn. H~NRIQUKS :-,.Respeito muito a intelli en-

. . .•. }•. c to . titt? n t;n~a nno ~rtfp a 
. por elln; é dirigida pelns dispoEnço::,; do reç1mcnto 
a que V. t·.x. tem do curvar n· sua intelltgcneia, 
por mni;; esClarecida e res oito.vc\ quu c\la seja, 

. . a tca a quo . . x~ · 
se soccorre deve ser baseaJa na!l rleci!;õos dtl ca
mtU';t ; õ o complexo úcllR~ que constituo, e fórma 
o. regimento n que todos devemos obt)dt!Cer. · 

Se. o regimcnLó contóm a di,.;r.osiçiio t~-. quo mo 
. rofit•o.; S<i .eu mostro que 11 nota !lcllu p(•!'ltn niio 

esLti conf,kme ao vencido, como pó te V. Ex .• sern 
o menur exame, dizer-1'ne: " mnnuarei consttltnr a 

.· ar.tn,. mas st>ja qunUür o seu ccmt\!xto1 o Sr. depu-
tndo llUO póJo lllllÍS fallar'/ U · . · 

O Sn. Ptmstm::~Tt':- Eu niio mil e:cprhni desta 
maneira, o nohre dn utado nlio ino ouvlo hotn · · 
~-;se quo . qua tluer qlie osso n mlltlc hL pot• quo · 

estiVO!:\Sil lançada na. neta 11 .. decisitó Ull Clltnl\l'R, 
entendia . quo niio dizia - r~spolto QRlll <JUet~tito, 

. outundtl quo tom todtln roht\·no, tl!~ intoh·nmonto 
1'vspoito l\ CJlltl~ti\:J iJllll nos occupa. . · 

O SI\. Pugsm~;:on-&:- En po~o · no Sr. ~loputnllo 
q_lilllra lltlllldnt pOt• O:>cl'iptt> O 8l'll rc!IJUCJ'iUlOIItO; 
tillo set•t\ submottlllo ac>. o~tmw dn mo~u. quo tlar1\. 
o seu pnruco1·, ll 11 clllillü'i\ docluh•t\. E' o c1uo o re
gimonto dut~rmhln. no nt·t. li•ll. Mnnuo pois o nohré 
deputndo por osct·lpto o sou rnrttltll'lmonto. . · 

O Su~ u~:-~tuQu~:;:- Croio cttto pos~o submotter 
t\ cunl:lrn uml\ qnust~o clu orJom V. Ex. pnra. 
ncgnl'·mll n pnlnvrn !unun-so IHHlocisüo tia camara 
uo U do Agosto do Hl.jO; ott c1ltcndo qun t1S:ía de
ci~iio nãú pOde fnvol'eccr n opinitto do v. Ex. pelo. 
contexto do snas palnvtus, pelo seu ospit'ito; ellu 
foi tomndn sobre um Clhjr)cto em 2• discussão ; 
UÓ8. ü·.\hm\os de um outt·o em 1•, cssu decisão 
priva o cloptttndo do fnlhu· uuin dns duns vezes, o 
wio n llllicn ve~ quo ~e lhe faculta. · 

nuuidnt·ei ler o artigo do tegimcnt? . .• 
O Sn. liE~IUQtrt,;s: -E n11 peço qtto so manclo 

1ct~ a neta. . 
O Su. lo lih:cm·:'rAlUO lo o sogttintl) art. 159 do 

l'cginnm.to. 
ct Art. 159. l'odns ns quostuus do ordem quo 

ôucort'Ol'OÚI duranto n sos~úo do cndn diu, . Soi.'i'io 
docididas pelo pro~>idontt.i; atei (luo a canu\t'a; n t·e
quet'imento •lo qunlquct· depu ullu, · cu\ occasião 
opportuua, o dooidn dollnith·amonto. ,, . 

O Sn. Hl!:NniQ!JBS: ·-:- Pttm miin isso é mataria. 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 16/01/2015 1128- PÃjgina 10 de 26 

... :·i·(_',_~f:~- . ; ·---:~2-~:-;.~: 
·f;.: 

312 SESSÃO El\1 30 PE JU~HO DE 1856 
velha; snbia que V. El. e autorisado pnrn de
cidir ns questõe.; rio ordém; . mas persnnuia-me 
que tinbo. o direito 'de reclainnr para V, Ex. 
Jnesmo do uma decisão que me . parece inj~stn. 

·V. Ex. mio se conforma, entende que não me devo 
conceder n Htlavm c ou entendo uo o meu direito 
fot . v1~ a o: pactt.Jnc.tn, restgnu.r-me-hei.. 

o S:l·. Sur·ut,· n.: -Sr. presidente, tratnrido- . 
s~ na . ~cs~i\o de tS.J. ~ . <~o pngo.mtlnto i)edido pelo . ) . . 
manifestou-se contm, o docrdio que nenhum direito 
tinha osso citladüu. para dizer-se credot dri. fazenda 
püblicn. · · -

O Sn. DOi'RA Roc11~\ :- Apoiado. 
O SH. ~ú:,\n·A : -.No armo passado so trouxe 

n!ndn n:> ~onhOüimcnto da ~nm~ra n mes!na <tues
tao, o fmna cu parte Ja lH'lUll'll'U cunumssiio de 
orçame!ltü qut' ue\·ià n t•espnito _pronnnebl'-so • . 
M~u~ tllustrc~ eolle~ns elabtlr~~mto um parúcon· 
CUJU~ COllC]tiSJéS úl'a•) favúrttVCtS UO pcdid!l do 
cidadfío · ~lnuoel ;J~tsú 'l'eixeil'a Binb0su, c cu 
JU gnm, t' IH a Cll\:1'1 a an enol' l. cctsão d~l ca~ 
mura sohr.• o llleSllÚl assntnpto, qtte era obria:\
o,;ão cstud:u· n qncstiio com todo cuidndl) nfim 
do formar um jtuzu St'' nro a rcs oito <la le~itimi-
? o. n prt' i~ru;no a yt a· n<'! CUJO nome J m\\n

cwncl, c preLtJ uun sot· mdemnrsado da quantia do 
1;)0 o tantos contos de róis. 

O exame de autos d t!U·tn\1 a convic .i\o de u 
o Jmzo que a gumns pt!sso.as formiio da iniqüidade 
com que so .procedeu, dmxando-so do consignar 

· fundo~ parn o pagnmcnLu, ourestituição uo uma 
son~nta gnsta em prol da indepcnllont iâ do ilt:· 
por~o, u •. e parcco:u um jt1izo infund:.ulo, o cHtt1o 
v~nfiqne1 que. U\ludlt.H qu~ assinl_ opiúão e.xmui
nao n qnestao pur UllHt. formn . dn"\JrSa dtlquclla 
pot quo dwvc sct' dl:~ l'Xamiltntlu. · · 

_Meu vct~} · em. s eparr.do contélll muna~ das ra
zoes em vntudc th~s IJUaes cu fui le\'nJo n dis
corJ ar dn opiuiiio mmto rcspoitnv\Jl de meus col
lcgas Uâ conmli.o.~àll. Entt•o cs5i:\s o iniõcs l\\'111 tu 
a . c. um 10mcm. n qu~m O!:!tou ucoshmHH o n 
respc1tur lla longos . unnos, o. Sr. cmtsúlhdro 
Cnr1os Cnruyito . (lo Ct1mpos .. Entt-0tunto, RIH1ZUt' 
desse rcspmto ·em. «llié t ínhtl ó tl!i.tho a:i «l 1iidtics 

os ! o rPs ('P.'' a os ~lglln nrtos lo p11í'ct~vr 'lii«J 
so dtsCiltc. o tuudn mm~ npezm· 1lo dt•si.•jú uwsmo 
que tcnl!o tio J\11•1 Stn' um l'tlluílrnço }lllt'U l)ltu 
foss~ sahsfc.·ih~ n esplldntiv~ dnqu,•IIL•s «(l\L' t>l'l.'ll~ 
dem u «It~l'slao cnutrovothda .1\ Sll!.tl'l\dn cnttsn 
. da nossa lllUt>)ICI\duuci:t, npc~llr ropito U~8Sil 
d• . ' - t· . ' ' t I 1spos~çuo ' o utul\ . vsputto, .. o tio mou nnimu 
nüo ma·· foi 11o~sh·ol HllitN'ir íts conclttsõe!'l 'Jlí~ 
nu.to~risavih• o pngilll!ll!l Lo. iu~ qnantiu cujn rosli
tulçno su pcdo; o fm ubt'Jgndo n .dar nlt•u pnrc
cor êm st•pnmdo,. eln ? (tllulapt'~ttoi ligoirmnonto 
os fumlnlll<'Htus u o ltllllhtL. conv1cçtio, a quul ti 
guo . n fnzonda pttl1lh'n undn. dovo no ciuuuiiu 
Mnnoúl Josó Tcixoim . narhostt. · · 
~fio o~stu.ut;J .u exhibil;iio dessas razões, julgo-mo 

pots obrtgnllu nmth~ o.llochwur ·ó. cnn\nrn t\s 1·azues 
que tive pnra divci·g it· do meus illustres collegns 

_Sr.presidtmte, t;o~tvt\m quo n cama._rn saiba que 
:nao so trtltnd~. ueculn· se so deve on nu.o }mg;w uma 

nantin •astn om nnm enttsn t:lo ·rtt"n un co 1 1 
J.ridepcn< oudn do hnporio, tnns uo qucstt'ío d ivol·sn 
trntn-so de saber &ü as qmmtiüs tkspoHdiclns for ão 
()~ l~llO Ccuid,a~ LI. . ntW:tú por RlplOlles que tinhno. 
dtre1to de e:ogtr u !W il pngnmouto. . 

Portanto, so uu tivor consoguiô.o pro'rnr, so a ca· 
n1nra puder con \·erwol·-so do que us cidadãos O. quom 
p ertenéii\o ússas quantias eodcblo-ns no es tado, o 
tedôrão por ·uma tlllwcil'n .f0rnutl o catogol:'icu1 nin
gtu:m poderá . tet• o d ire ito do d izot• quo n t'amàt'l\ 
commotte umn injusti~t\ t.lcixundo do votnl.' fundos 
pnm. pngur~1ento . do somnu1s gastas com n iudopoil• 
âonc1n do nnpHr to 
· () Sn •. Du·rnA ltootu. : -Apoiado. ·· 

! . 

·.O Sa. S~JlAIVA ; :::- C~mpro )linda observar, se~ 
nh.o. rcs, q~~o. e_idadao aluí.s respeit.avclquo hoje pede 
a wdcunusaçao dossns sommas herdou por um 
test.nmento, .o testamento no qual o testador nem 
umn. palavra profere tí.cctca. . dessu. di viU a que 
nunca tratou de rehU.ver, e uo se tinhà como or 
e e a an ona o, me 1n.n o uma renunma formal 
('AlJoiados.} JJ;xnminomos essa renuncia: · ' 
· . . A camàm, examinando a questão controvertida 
.ha. de t.mcontrnl' um facto qu,c avulta entro todos os 
ou tüS. ilc os. governo provtsono 11 u 1a, pro
c~uondo com toda n honra, e c01n toda o. lealdade 
t.hgna douill. g9v~1'no quose estima, tratou de vei'i
ficar tL oxachduo das sommas pertencentes· no!:! 
Toixcit;O.S Barl.losus, c despendidàs com o exercito 
libet'tüdor, nfim de restiLuil·. o que estivesse devendo 
~<Juúlle~ citladilos I'nra chc~nr. a e.sso resultado 
mcumbw daquclle exame c hqu1daçao uma pessoa · 
muito .digna, muit~ importante, muito rcspeitavel, 
o Sr. vtsconde de F1acs. . · .. 

O Sr. visconde de. }'ines, não podendo ir pússonl
mcntc elltt'tHler-so com os 1'tlixeiras l3:ubosas in-
cu tit w l esn \'é a no a o n< o r. oscoso c 
este rlidgio-so para sou destino com um tahcltii\o 
tine ptul·~5.se tomnt pol' termo c nut!Hwtical' quo.es-
qucr Jeclnra.r;õos. · ' 

:l . • • . . g 1 os úl· 
xeirns Batbosas, l~ cnt<!ndcndo-se com cllos n res
Peito.> do <Iue o u:!ludo lho devia, lhe foi dcclnrao:io 
por a•1uclle!i cidadãos gue .nii.o ~ü rcconlaviiu do 

1 , • . l ' :> -
pl'icdat!es, o qui} niio tinhiio nccc :;sidat.lc do entrar 
no cxtüne disso porque nunca tcncionti.riio o nem 
tel!cil)lla\'iio pcuil· restituição uo tncs sommns, que 
hnd~o sido l.iem gnstas, p~Jrquc t.inh:\o ílervido para; 
o tnumph1l do uma causa s:mta, CIU cousn que o 
vnlhn. Eg5rls t.lcclnraçõ~s forão tomadas por· termo, 

·pelo tnbd lbio, com o fim oxprl}sso do · sül'Viteln ém 
todt' o tempo uQ doe\lrnento com o qual a· fazenda 
publlcn pudcsso provRr tl rcuuncin pntriotica tão 
cspolitnncnmcnto !oitn p~los . 'l'cixoit·as Burbosas. 
. l~~to tca·ino foi levu.tlo p tnl\ 1\ sccretarin do. presi~ 

lt.'ll«~ 1 ( n ' ov1 • , r s, 1. 1 ut , osso o-
cnml!tlt<l , 1111k,) llo quo 11 fnzonda pttblicn. podia ' 
dlspt'r ptn'tl. inpugm\~' · qunlquor JH\got.ncnto po_st~
rl«.w quo llw (oi!~Hl Wlhdo dcsnpparccou da sccrotarm. 
ll p {. ( 

O Stt. Ua\SIUQll.,~s :-0 quo totit nmitnsignificnçiio. 

. O Stt. ::i.\it.\1 \'A: -Deus UH~ livro do .explicar, por 
motl \'oi! moHo~ ltnuros\IS1 o (losnpparocunouto do um 
ducumnnt.u lt\o hnpot·llmtLI, o rtJgrstro sómcnt~ o 
fncto. Q1w os~o tloctuno~tto dcsnpparcctin ó. um facto 
du quo 111\o so pó,lo lltivtdm· : ent retanto propoiltn a 
ru!çalll contm u Tnzcrldr~ tmton-so, no juizo dos feitos, 
tlu roptum• sctllolhnntu dosRppnr~Jéinumto. E assim 
dnvlu succiltloa·, pot•quo hnpos.iivel era qúc ~o csquc
t:tls:u1 t.lo r·cstnbolccol· ti\o precioso documento o 
digno lll'úcm'tHiot• 1lstlal do ontiio, nosso collega o 
St·. ~1·. Rihoh·o, cuja rogit.lot de principios é reco~ 
nlH•ctun por touos. . . . · 

PtU'a qUtHt fuzendá hc>ttvesso•.l prova da existen
cla' do dt't.l tunonto de quo me tonflo occupndo pro
cumu ot6.-it• a r espeito o nobro viscondo do Fines. 

E ;;se d istindo htu lar • . pol' umn ca r t a escriJ_)ta de 
seu prop1·io punho, disse o affi~·ntoü, dobado de 

refer ir. 
Subindo os autos á rolnçüo do dis.t.ricto, tiuo se 

conto11tniHl? oll~ com ~ pnlavrn só~tentCJ d o Sr , vis
con.LIO do Fmos, que nht~S ora nnuto bnHtnnto pn.ra 
nuth . .mticar o. facto dn renuncia exigio q tto n referida 
docitn·açno fosso sellada com · ó ~~.m jutamouto, e 
o S r. ' ' iscondo1 sem n lnenor h esitação, nssitn o 
pmti~ou . . De tnttpoii'R . que tudo. aqttillo <fue acabo 
do dtzer a r espt'llto da l'Hnuut:tu. se nc ll\ · con fir
mado veto jm:ttinent.o do um cidadüo tnnito dis
tincto , o cujo tos.totnunho ~:~o t·vo tnuto como a 
proVi\ nul.is plomt quo so posstL tLprosont!\r. . . 

Mas, Sr. \ltl)siüontc, . isto quG a.cabo do reférir 
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O· SR. UIBEII\O I>E ANDltADA :- .Os que votárão . 
em · sontido contrnt·io tambcm .são magistrados 
n o menos rcspei u.vms. 

O SR. SAHAIVA :.:...,. Longe de mim ·o p~nsa
mcnto de duviuár da honestidade dos descn)-

. bargl\do~es quo votá~iio enntta a. f~zonda: (~í~cio 
na probidade de mUitos como na mmha. Subindo · 
por. appellação s. · quostiió ao supremo . trib~~nal 
ao. JUStiça, elle achou que 8 fazcudl\ pubhcn tmha , 
tanto direito, gue mandou que a quust:\o fosse 
revista, por .· inJltstiçn riotorin, noto bom a camnra; 

. por injusti9a notoria,. . . . . ·. · • , · 
De manetru que dlimte. mos~ do magtstrndos. 
- 1 n1(ms uo ul do olo nllc ado o ,rovado 

segundo o rigor das provas juri icas, a fn.zonda 
puolic~ tovo t-~nto dh•cito quo obteve uma rcvistt\ 
por havor injustiéa. notória no julgamento ante- · · 
rio r . 
.. O Sn. Rlm~mo DE ANlJRADA :~E o t!líll dcchJio 

a. r~la.çiio rovisol'n 1 · · · 
O Sn • . S.uutvA :-Eu_ tlilo qu~ro_ tla9.ui ~onch~r 

senão quo êsta quost11o .ni\o o . tao lH}Utda, tM 
clara, mosnv.> . pnm aquollés quo . ollxel'gilo _ pela 
prova dos autos,, o quo niio pó~e se.t· itl1pugua.'lo 
o meu pat·ccor, d1zoullo-so quo o unm · rovúl~n!lte 
inju~Uca . nito so havor ninua. pago uma drvulo. 
tão . sngrndn como ó .esta. . ·.. . . . . . _ . 
. Digo que n que&tii? ~ove sor oxilminn~n cútu 

calma, o qae o pnh·1ottsmo ú Cl:;sos s~ntunontos 
nobres não · dovom sor nllogndos para· qu(l a cn
mara . possa vota~· . uiil) ~c<lH11ndo subr~ a qt:.e~tiio, 
e como qno d01nmad11. por um cnthusmsm•> u ro
fiectido, quo pódo cnntradar os vordtldoiros · in-. 
terossos da fazenda. publica. (1\!tt-itos apoiados). 

Eu tenho mostrado, Sr. presidente, quo muitos 
jurisoon,;ultos do paiz, e u.m t!'ibunal ~uperioi· o 
o . rimeii'O do imperio, opmt\t•ao comnugo ~ com 
o os nque os que. : _ }·~suo . . . c1 • . , I 

formal, quo n t~nt,tUJ)Il\ . d.os dirlHto.s . dos T mxct
ras l3arbostts e~tstlo; que a renuncm e ri~ tnl quo 
devia proclu!it• cffoitos juridicos. o ,acabar com n. 
obri~nQiio . ent qu~ estava eonstitUtdl\ n fa2:end11 
pubhca de pagar O!':sa. divida, jt\ roquorida, e já 
negada. . t . . . 

Vejamos,; porôú1, Sr. prosldon e, se uh1~n1 a];loznr 
d1q1ol'da da causa qutl tovo a ft\zendn puhhcn Llitlutc 

· dos tl'ibunaos do paiz, os ll'lbt·os duputu.dos quo 
impugntlo o mou purocer tOm ):aZtto _ pnm alllrmnr 

·quo a. nós nito cumpro rofot•mar, o pon~ar do uma 
maneira divcl':{u dt\quolln por quo ponsuriio Qs 

• TOl\10 2 .. 

: .. :-: , ! 

·~al~
-~ri~u1Ui~s :Üó. ~p~iz, -~e~a~4~ ·;~~:Uil~b q~é .. ·c:( p_ô!}er · 
JUdlÇtario · pfi~rnu~tto, Jazendo~;o . . contrario . daq'lilllo ·_., · · 
que o poder j udicià.rià'· de.ciilio;· ..-':·~ . · . _ '" . · · · 
· Aquello12' qüé pensão por··esta · fo~a esquecem-se · 

do que está ~egisl~do~ Nós s~b~mo·s · ·- · · ' · 

o SR. SAu.\lvA.: -Sorin curioso, Sr. presidente, 
se n cmmu·u podendo · conv~~nuer-so do qnc o os~ · 
tn.tlo ni'io é düvedOl\ o chegar n esta convicç1'io por 
un1a mtm oirn qualqttül', quo uão fosso o nllegndo 
o l"lWad<) nos uutos , d1ssesso : - apeznt· elo roco~ 
n lüCOI' que o s n o. nao o e, 1 ngno- .c - ra, 
t:~v llhoros, podúr· M·hn sustontlll~ a doutrtnn uo que 
um podot· polit~co gue procedo s~mpre de nc~or~o 
com tt shn conscwncu\, o quo fórtnn essa conv1cçuo 
com todos os elementos poss ivcis, ostejn adstri· 
to o. fommlns quo en1ba.rgiio1 qne tlifficultã(),,O co· 
nhuclinonto da vetdadó ? 

O Sn. P AutA CANnmo dá um apm;te que não 
p OdllniOS OllVir. . ·· . . 

O Sn. SAn.n vA :-Ett não o.ssovero D.. ca.mara que 
tonho rnzilo, digo qM estqtt co.nvoncido do qné 
a co.mm·n dos deptttados porsu~dida de ·.q\lo o es· 

~~· 40 

.. 
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••tado. actualmen.te .não .. ,:.4~:ie. a. quantia Jque se ~he . provi:ncia~.·prdens . em t_~mp~· :para' ~llQ -.a ·elei~âo 
ped9, obr~ . mUito lega1mén,.t~ diz~ndo: ...... q estn!!o ae faça .na fôrma · da let. -· __ _ · __ • .. __ . ·. 
níio. é mats devedor . del!lta quantia, c por Isso _nao · Se .p,9r.é#l, ·o _Boyornó.te.m já.' promp~o esse traça-
consigpo fundos pai·à. sem~lh~n.te pngament?, ape• lho, _porque nao o publica;?_ A :ancwdade..,publica 
zar. dn. sentei1ça do pod·1r · Judlcumo -:- (apola.do~_), é e:tfr~wa, toda á naoiio_ 4E!s.eja.; saber o: modo . 
porque . do conti·.ario, ,Sr. P-reside r: te, acontecena p~rquo· 00 _ $OVe~no,. no .. des.~gtpeAho, ~a. Impor-

. ' 
iriterua é. cxtcma um caracter excepcional, e~ te~, 
eonw acabo de mostl'ar, dado ú. cumnra_o due1to . 
de recoiiSiderul-as. · · . . .· 

Sr; _presidente, en não pretendia occtipo:r~mo desta . 
matena, il1CS1llO porque o .Pa.rcce_r coutom os ftm~ . 
damcnto.:; do mou voto; pcdt pots a palavm só
mente·· para_· q~c niio se vot.ass~ hojt:, c · a ca1~Hu·a 
pudcssú cxailnnar melhor aqutllo sohrc que hnha 
de resolver; ·entretanto fui fc-tçado a fallar, por· 
.que V. Ex. q~iz. (1ue cu prel.lnchcsso a hm·a,, e 
forçOSl) me fol rc~ugnar-me a ...-ontado de v Ex. 

• . • - -, • • • .. ... - .. · 1'.,.: , • \ • 

do 1·cspoüdcl.' uinrln ás ohscrvnçõm; <iÜe pot• vcilim'a 
possiio ser pt'l)duzidas pelo nO~Il'o deputa~o por 

. S. Paulo, que pat·ec•! cstnr 1muto convencHló da 
• • • • • · , ~- • , • • < ~ <' a c · ·r · d 
ponhn 1ptc é sem contcstaçiio, a exp1·cs . .:ilo ·sincera 
c dcspt~·:Vcnid:i de minha cnnscicncia. (.'luHo bem.) 

A · uiseuss:)l) dt1i'ltn mntcda fica rulitula llelli 

. . . . ' . . . 

SEGUNDA PARTe DA ORDEM 00 DIA 

ORÇAMENTO DO l~PlmiO 

. Entl·o elit ~4 discussi'itl u. propostn do {{uvcrno 
fixnmlo a tloapcza do ministcrio do impeno para 
o cxercicio de 1K)7 n l&>S. 

MuittiS Sr:-;. deputados J>cdcm i\ palayra. 
·10 Sr. z~t<'l,u.-,t•ius :-S1·. presidente, ú grande 

.numero dctlr~dór®qtto,·cjo in::;úipto.s, qttol'ctmtrn 
_ .. 9.11er om. , nv · ~ o ç · . o) _ • . ) , :o, · 
-.sa-mo. -qun.ntlo nno houvosao O!ttt·u~ l'UZl'~'s, n súr 

·' ,: mui · ch'éiHl\~l·t·iptü ·110 Utl'll thscursu, put'H <fltiJ ·os ·meus hobt'l'S collt'gns mio digiio'que c'tl lhos 
: .. . • 1 l • C 1 . 

êl.erHio cxptn· ~uns idúas. 
O Sn. ~.\YÃo Lou.1.To :-Ntio, scmhor. · 

· O Su. D. Frt-':'\cr.:o;co :-- Só lhú }>ei~O 'illO soja 
o mai~ o:dcn~o po~.;h·tJI. 
. 0 Sn;~ Z.ACIIAHL\S :-0 llW\1 intcntó, SOl\hol't1~ 1 _{I· 

fazer .'a\guntas _ obscl.'.\'nçõcs àcorca do ónsiuo t>u· 
blico do impori.o o dt\ culouisaliiio: boltt v o, pois, 
a cnninrn quo 11úo pt·ctcmlo, seguindo o exem/)lo · 
quo nlgtms _orndol'es t\ostmnill) dll.r• f~zet• um • is
cnrso, no qunl ncomp:tnho loJos os 1tcH1s do que 
So comvõe .() or~nmento du tlespezudo Utinisl.et·io 
do imperiú. J.t.:mllorH. porém, ::ir. présiutmto, S•)ja 
o meu intento füllt\l' sómonto uu culollisaçiio c 
do onsiun publico, peço _ Hccu~a ti _eamnra o no 

· nohrú .lniais ti'O do impcdo pam fazer-lhe algnmas 
intcrl)!.'lluções t\eerca de um assmnpto ilnpor~ 
jant~, i\ccrca das _eleições. _ .. 

Deutl'o de 4 mezes, sonhoi:os, hn tlo. c~)moçat· a . 
c 1\i ~ . . . . , . . . ( . . -
quimtument~ Lóin qc se P,l\lccdot· u cloiçiln dos de
puLados pl\~·a a n,<:>vll lcg.u;lütnm; e, pc,rgunto !m. 
o que é fcttu -~~ ;antol'tS~ Q:Io ti"? fl!1 dndtt . no 
governo paru d1V1d1t' o ptuz em (\tstnctos · clc tto-
1'1\éS ?. Ou o govemo tem •.osso . tralmlho feito , ou 
nuoo ti3tn. Se o govorno. lutando con1 cssns diffi· 
ouldndes qu o na disvussiio tln lei _ uovissimn so 
anto.lhu.v.1o t\()S seuG _ inrpugn!ld.m:o,.:, nlio pôd•' ,nit~da 
t'eahsnt· o tmbnlho da _ dtvtsao dns provmc1ns 
om dislrictos oleitornos; creio que ollo lm de so vor• 
muito mulHWll.I)Udu rio cumpt•imohto d o sou dever, 
niio podoudo1 _- tul voz, oxpedir paru. · as di versus 

Jo1·urrl do Coumte~·cio, tendo em tt,ldos os tornpos 
-so~11tlo d11 ,consi.dm·~çiiodc Jornul.grnva ~ bem lU(\lr.• 
ma~ lo, ó hOJu nuusdo quo Isso, ó folb" sm~u-cffiolal; •.• 

ctn n o l'!Lmon o. 
0 Sn. ZACIIAHUS:- 0 publi~o, ~~nhoi'\)A oett\ 

nctl~huundo ~~ ·tor cortas publicat-õ~·~~ - do Jm•ttal 
tio Com>lJt!J•t'iu co1110 teudo o rJ&ro.ctôr ofllllinl. Qnail· 
do nestn énulllt'_l~ ou DL~ sont. o so .tl!llt do_ dlsouUr 
umll lnl\iürln qllo o governo nchn . lmptlrlunto o 
JVI'lltr} :;c np1•esent:dogo deCol~ll~udo os prln~tp\os 
quo suo mais conronucs 4 .opmuio tlo ~oVtll'llO, o 
hojo lltcSIItCl, Bl'llhorcs, quo nn cumnravltnllcl:l.hn 
do talv<.>Z disciltiNm du novo a eoltstittt!}ionnlldntlo 
óll inconstitucloUtLlhlntlo dn llutorh;a\itlô. dndn ao 
governo pnm _ roformur os nl'tigos ,do guorrn da 
at·mnda. c pór om oxtiét!';:lo provtsorinmollto a 

- reforma. hoje, nind1\ QOlll cedo O JOI"'l''l oxhibio.
UOS idéns o1·thodoxas, isto ó, idóas onf favor das 
auto r isaçõos .... 

U!IIA voz:- Talvez ó. custa do thesouro. 
O SH. ZAcnARI.\~: -~ Niio usarei do asserções 

desta ordont: declaro um facto, o mostro que da 
CIJ O _ . , . ' 
gos ~ublicndos no JM'>tal do<CommcJ·cio dirigir a 
opinü\o publica. Assim, quando o guverno e::~tnva 
t.rutando mais sl\ri:;mtonte da tnissiio ~!le lho con
Cedo o corpo legislativo sobro a <1\visiio dos distri
ctos eloitot·nos, suhiriío nosso jol'itnl· artigos com 
o titulo--- i'{ova êl'a- om quo so oxpcndino iaén~ 
quo jjmois haviiio sido. expostas no P.niz. Diz.ia-so 
no fo1•·nal. do Co)mmweto do!~-\ do Alml o scgumte: 
<< Digsemos qtúJ o got·~wno tinha o di1•eito de inter-. 
tlil· 11as eleiçêJes, e que descle _que pela coacçao ou 
pela sedu.cçllo, p•la peita Ótl· pulo $Ub02'tlO. 11ll'o 
adult~wava c& ewprcssao legitima ela u1-na. t3s.ra 
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. . ... 
qual dos cidad:ios · emprega todos . os _ meios de sua · 
áCção legitima para onter o triumpho dos rep\·esen-" 
tes das suàs idéo.s,. a eleição dos candidn.toa da sua 
C?rifiança, o govemo, isto é, esse complexo de 
cxdadãos illustrauos, que á frente dos negocias 
publicós, mais_ do que qt.tnesquer outros inteirados 
aas neces;o;idades, !}os perigos .do ' paiz,- podom ter 
juizo mais rc~ularmente fundado sobre os candi~ 
datos que sol1citiio o npoio da confiança nacional, 
abstenliiio-sc daquil~o que .n. t<;~dos é li~ito, condcm
nem-se a uma es ec1e de llOtlsmo, .e 1sso pnn~ que . - .- ,-, . .... . . . 
c campo da . porfia I •• , • 

Senliorcs, bem _claramente vMcs consignada 
nesta doutrina a idéa do. que o juiz dó merito 

c · il. , :- 'o ' 
ve_rr~o. pois que elle lUP.l~or quo ninguem sabe 
aqutlatar o valor do candtdato, só cllo .• conheco 
se h a ou não perigo para o . paiz em certa!l' cnn· 
didaturas e· conse uoutemcnte tle'Ve de set, o 'ver-
daden·o regula ar. as candidaturàs I A ptls~nr tal 
principio, senhores, a que fico. reduziLlo o valor do 
systema· representativo, <lu rogimcn livr.o? Pois, 
scnh()rcs, passou-se do l'cgimen das chapus ao dos 
dist.rictos clcit·>raes, com o fim d~ tornar livro o 

· puro. a eleição, e no entanto rcconhuco~se no go
verno n prerogalivn. de indicar os indiviüuos .qua 
estão no caso · do surcm candidatos I Certamente 
que- uma til..doulriná;n:i.o haverá. qu~m a sustcnt.e. 
0 actual arado ffilOIStro da JUStiÇa, senhores. 
jA · foi nesta .casn lmpellido a defondor·se do argui• 
ÇÕOS qué pl'OVOCt\ra O famOSO nota bene de uma 
carcu ar quo ao rn n n 
da provincia de S. Pàulo .. 
. ~o bem me recordo o hobre ministro disso : 

•• Nilo· ~ c:onstituc-ionaÍ ·a intorveii ~iio dirccta do· 
govoraao nas elo•ções; é por m cxacto' quo elle Mo 
pôdó doixnr do intervir indltectamontc~ protcgQndo 
dentro do certos limites os candidatos do stUL 
afl'elçi\o. » Mao. nestes mosn1os prinCípios vio-se o 

. nobro ministro· da .justiço. contrari1\do. na camara. 
vltnUcla por d_i'dlinctos sonadoro~. que depoieo foruo 
seus · collcgas no ministerio. Entretanto o nobre 
ministro ~lUnca_ diss~ que o goYet;no ó quem fôrma 
seguro juum do mer1to dos cundtdàto~ l 

·A' ·vista di~!:o, s~lthores. com razão o publico 
se inclina a pon,;ar que o governo pretende, c011io 
juiz mais · competente do morito dos ct>.ndidn-tos, 
lntorvir na ~n·oxin;a · oleiçiio6 a pensa. desse modo,. 
porque u~H.ha e~. quo 9:PPO.!~cou u~ J.m---nal ~o 
Vomme)·c\o a. not1c1n. da d1v1sao dos dtstr~elos clel· 
toraes da c<'rle e da província do Rio de Janeiro, 
leu-se tambem no me~mo JO)"ftâl uma lista de cim
didatos, onde itio bom aquinhoados os Srs. minis
tros, as::;im como os scus nQligos o parentes, li~ta. 
onde bfilhou por sua ausencin um twme aliàs bern 

Houve 'porem no dia seguinte ·errutn da divi· 
são dos distrietos p\tbllcada no Jwna~, o como 
errata lrunbom :>O deu entiio a noticia tlõ CJ.UO con
stava ser ct\~didato a ~essoa á, que mo rofiro, er
rata: que felizmente amda ve10 n tompo, porqua 
a lista como se npresontt\ru primeimmonte oxcluia 
·da candidatura um tnombro desta casa que raz 
honl'a ao put'la.m.m~\l (apoiados) quor polu suo. 
intelligencill o Ulu ;knQi\o, quor poln lndopondoncia . 
do stm caracter... · · 

o Sll. S.A. YÃO Lol!A'l'O :-Isto e bondade sua. 
O Sn. ZA.cUAiú:AS :~Estou longo do ncroditar 

_ .. ra; as appareT,~-cia~ no c~aso em questão, de
rrvadas das publlcaçoes da.1mprensa semi-official, 
fazem crer que ç> governo- s~ julg~ com direitO 
d~ regular o mento das éandtdat-uras, defendendo 
'os amigos ' c excluindo os homens de cuja eleição 
poss~, em seu conMito, resultar pcl'igo 6. câusa 
pubhcn. . _ · . .. · . · 

Eu pois, creio que faço um_ serviço ao cnobre 
ministro du impcrio prov.Jcu_ndo uma explicação 
formal - a esto respeito. · . . 
· _Seilhorcs, sou . amigo do honrado ministl'o, e . . . ' . .. " . ' .. . 

vras resnmbrarcm ?.lgumas ~ensuras, S. Ex. as 
l?vo n bem, c prcflra~a<:; a ap .·iados interessados, 
s1 a o cxemphl de Salomão, que dizia que mais 

' •. . -. 
de . um inimig'>; prefira 8. Ex. as minhas o'bscr-:
vaçõ.)s ~\s zum batas c __ lisonjus de pessoas que 
lhe diio abraços o oséulos por · não lhe poderem 
cortar 1 • • • • • 

. Qunnto â. interpe lnçõcs mais nadn, senhores • . 
tenho a dizer no nobre 111inistro. Agora vou cxpôr 
ns considerações -que tinha promettido, quanto 
3ó cn,..inü, em pt;hndro lugar, e depois sobre a 
cohnisaçiio. Começarei llélo c1lsino superior. 

Senhores, está nn lembrança. do. paíz e da ca.
nmru guc um dos fins primordiaes da reforma 
do cnsmo superior foi assegurar no governo unio. 
in,.;pecção mais (!fficnz, umn inte:rvonçito mais ro
gulllrno ensino superior do imperio. 
· Ora, ousou levado o. crêr, J>ClQ que l&io no reta~ 

tori,, do honrado ministro do nü e rio 'uc em à oca 
Mnhuma o governo o:>tev~i:mns à.lhc~o nos ne~o
cioa concernentes h instrucçiio supe;'i~r do'imperto, _ 
o vo~ !lar um nxomplo. Os uovos. cst~~utos <i~· . 
tQrnunao ue no fim do anno lecttVo · a con e~ 
gt\Ç I~o c!ngne. um ente quo orgamso uma .. ~e;"( : 
mort,n histl)rico. em fJUO s•• exponha o.gráo da dese~~ ' 
volvunento . a que ch!'gã.ra nesse poraod~ a doutrin~ 
do. curso. Essa meml,rta tem do $er hdn em con;;. 
gregt1ção na· primeira. scssiio do nnrto seguinte, 
.u d~pois do lida e nppro\•ada, dizem os estatutos, 
ó remottidtt para o arcbivo, afim do servk de_ obro<•. 
nicn. dú fnculdnde. · · : ·. · 

O honrado titinish·o do ilupurio em seu . rólato. 
rio, lido na cama, a nos 15 da Maio . d~ste a.nno, 
disse-nos que essas h1emoriO:s. ainda não havião 
totln.s éh.•J::tado ao conhecimento do governo., que 
~omtudo S. Ex. e:;tavn habilitado n dllr·tlos a noti
cia de que quem estava incunibido de organisnl~o. 
na osco1t\· do tnndicinn da córte era o Sr. Dr .. Tho· 
nillz Gomes dos Santos, o · na faculdado ·do direito 
d(.' S. Paulo · o Sr. Dr. Riba.~. E ,;to tt·ocho do rela· 
todo d <~ S. Ex. é verdadeiramente notavel; porque · _· 
um mez sogunnncnte nntes1 todos q_unntos lêm 98. · 
grandes jornacs da ~ôrte, tmhão liâo · e. aprcci~dl) :. ;· 

' , . . 
apreciei essa momoria é a breve anályse que vou 
Ít\Zer de nm tios pontos de qne ella truta. · 

Roferinuci a momoria o modo por.quc se cn!>inà . 
o direito administrativo (lrn S. 'Ptm(o~ db que o 
pl'imoito lente, incumbido _ de reger a cadeira. 

· tinhl,l- !ldnpt.ndo . po1' compentiio o resumo de direito 
ntlm nust,l 1 v o fnl.ncoz úe M. Foucart, e que pos• 
toriormout '~utro !onto adoptã.ra por compendio a 
lca do orcu. nto vtgonto ()•aso); cotn? se pudel!s& 
mtuct\ se~"Vlr ti e compondio pt~rl\ o onsmo do dlre1to 
udministrntivo brnzUoiro um rosu~no do direito 
ntlministrtttivo estrangeiro, o como IJO pndcsao 
sorYir para l:õso uma lo i do -or!Jamonto . orgnnisnda 
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ella nlli 11i1o existe ... 
O Sn. ~iJ:->tSTHO no 1:\n•lmto:--Exist<.-. 
O sit. i:.'\cHArttA~: ~ l'<!a'dôc-mc V. Ex ..• 

· O Sa. Mt~ rsTno no hiPmtlo: -No.· :.mtogrnpho 
,·jnhn isto. · . 

O. Srt. ZA('iiAnJAS: ...._Afianço fJUU 110~. rcgnln
muntos n:-t.'J üxiste : IHJUi esliio esse,; .rt•gulm)uiutos: 
o nrt. 2:1U do das fnclihln•les de dtreato diz : t( O 
t\ircctOl' fun\ ~ÍI'Ul' l'ÓJ.)Íl\S ua IIH.'Illoria histOI'ico-ar.n-

' • ' ' . ': ' l , .... 

do I'.Jtnettêl-as RIJ ~n\'t.Jrrto u A ottlm . fuculdmlu do 
·-ditéit\h )) Nilo s<J. wut~ca nhi pmzo n\glll1\ 1 uem so 

. fa:lla de !·hle Abnt ...... ··· 

O Sn. ~A.niAni.\s:- A nwstll:\ di!-lpüsi~iio do ro
gu!rilllt>llt•• dn faculdllll{\ tln uiJ·,•ito, 1}110 1\C<lbt•i de . 
ror, osl~te llO dt\!'1 . ftH!Ultlndcs de nwdiduu. So ó 
nbuM •' tti1o Yh'\11\l ns moinorin-; nl<\ 8 do A\Jt•il; 
S. Ex. uiin su t'Xtll'iru i o <•xndnttt;•uto •Illflltdo dhnm 
no · sou rdntodn (l'W <•!;t.• ttbuso cstnvn t·ortndo 
com .a Qltmsttlt~ qtll' I!IPII~hlllei, , poi:-! tal clausttla 
não existe. O quo S. Ex. dotel'minou 110 n•guln
mcnto ()M fnenltla•lr!s tle medlêhta foi !jno do }WO· 
grnlJllnH <1•• ;•stntlo~. tlt• ~ntln mm. o tosse nhi ·~ do 
Abn 1 l'c'Jll(•tlHln t1111a l'Ôpln no govei'Uo. 

Om, estn meditln allntitlcindn no relntorio como 
tendunt~ n t•x.Lin•nr um nhnso, 111u pnrec11 d~·sncél}s
snria, poi'q ue. O !:i • estatutos impóetn no art. 13 .nu 
dil'('dot• a obl'ign\·il~ de dat• contu. ao ~ó\'Ol'!\0 do 
todas ns ocemn•ncms rht ac1tdenun. 1'..111 vu'tudo 

. _ . .. desto Uftigo têill O d iroetor de füZei' uma COlllll\U•. 
'n1caçiio J!lensill, o tlO fim do mmo üm relntol'io 

· ~· ' nbrntwendo totlt•S os acout ccime!llos 1lu twndo!nin ~~ 
eX110s1çao o c esenvo . \'liiH.'n o to . ütlslllO, t O com
pol' lnm.:nto dos estud:li\ÜlS u mouode lmV'ü\'•SO U08 
lentes. . . . . 

Nustn obtignçno do dil·octot' ostti comprolwnditln 
a de dut~ conta ao gOYtH'JH) elo e~tndo .âo onsitto, 
da li.dopçi'io de ll(iYos cmntlendios, princip:tlmrmto 
tmt.nnd,o-!)o 1lo, umn Clldnirtl, novn, poln prinulim 
vez mn exon:kw nns ntl[idl!tl\tns do impodo. . 

Acllo uinun incol1Ycnimlto n oxigencia do nob1·o 
minh;h·o . purll o . fi til que S. Ex. totn em vistn

1 
porqtw a \·t~t·d:Hlvit·n font.G de Lüfol'IIHtç~ei:\ pnm o 
govcrJlo esta uns lHlltlllllllllna~~oes dq dii'octm·, o 
nilo nas memot·ins lli:;tul'icus uns ncndomim;. A 

memo~ia gerâltnerite . é uina obra· academica,> opta 
d.e ·ostentação e litteraturn.; nesse trabalh~ o lente~ 
êômquanto se·. cinja. {J; verdade, ha dé natural~ 
meutê··leva:r em conta considerações pessoaes; aé, · 
por ex.emplo, ttntar de qualquer compondiq apre~ 
sentado: · or. um do seus c.olle as não. se mostra rã. . 
mtü severo no JUIZo que enn . r, no caso e e 
parecer pouco satisfactorio o livro ; entretanto que 
o .director, nns suas informações, quer monsaes, 
~quer. annuncs, póde dizer a voruade inteira, cóm~ 
p o 11.1 no mtms ro (o unper10. . · 

Para que pois a innovação? Acct·esce ainda que 
élln seria imprâticnvel, porque a memoria deve 
sBr · ud~ em . congre~nçi:io; p~de . ser cxteD.sn1 · e 
consum1r a sua leitura ma1s ·de uma sessao; 
tem . de ser npprovada, dar ·lugar a alguma dis~ 
cussiio ; como por conscquencia exigir-se ~ue esse 
trnbalho esteja na cól'te até 8 . de Abril? llJm todo 
o caso seria inal cabido tal nçodamcnto.; os es~ 
tntu.tos já tinllüo pro\·iucncindo quat\to era bas~ . 
tante, ordenando no directar quo . dó conta ao 

OVtll'l\0 do todas flS OCCttt'rencias 0 do lnOVimenf..o · . . 

. ' 
offoroccr influoncin: no cnsmo pdmnrio c secun~ 
da riu do r~slo . do impol'io I · · · · · 

Süi qUiJ m$UJ pontü o nobre m~nist:ro tem muitas . ·- " . . -· . . . ' -
do neto nthlidonalfoJ·~Q est.t\belcccntlo a crença 
ue tlUO o ensino primn.rio o secuudnrio estava 
cotnplotnmento dcscoutrnUsndo. 1\11\S cu submotto 
·a catmu~n est1L obscrvnçiio, quo quando se pubH~ 
. cou o neto audi.cionnl t~tmhom so disso o acreditou 
quo n nmgi~lrnturn · fict\1'!1 dcscentralisndn~ que os 
jttizf'>s do dh"t•ito.ct'i'io cmpl'úgn?-os provin~inos, que 
n gUl\\'Ut\ unciounl tnmhent lol·a · i.l·iscl!ntmlisaua, 
O .COill ~ttdto nEl provillcf:à~ ft~l'iiO {ll'OCCdendO do 
conforuududn com ossn · mtellJgcnctn ; cntJ·ctnnto 
S<.-~n. quo u. constilttiçfío pas8a~so J?Or tüit~ •:éfotrna 
fú1 mtorprctn.tltl. do sot'lo quo hoJo os JlllZCS do 
diroitó o n gttt\rdu tincionnl osti\o contrnlisados. 

Ot•n, · sem\ pN' Vl'lltlll'tl o tnxtll rclntivo no en
sino mcm)$ nccossi\'ol t\ idén uc coutrnlisnçiio do 
t}Un o texto tl\W ttiz respeito nos jui1.c8 tio direito 
o t\. ~unrJo: nncionn.l? l'ttrcco qn~ .não. YAjumos • 

Dtz o art. 10 ~ 2° tlo neto nddJctonal : « Com
pete ó.s ~ nssoni~1éns PI'llVindt!CS l\.!gislnr ~obre 
· •' es · ec ' , ~ 
pt·ómovtll-n,, nlib comprohondendo ns fnculundos d.e 
müdicinn, os cur:ms jttridicos; ncadomins actual.
mento exist.,mtos o ()utros qtt1wsquor o,;tul1eleci~ 
lHútttos do instrucção quo para o fltturo fôrem 
Ol'(!iu.los pot• lei geral. I) Témos puis quo polo acto 
nlldicionul foriio subt.rnhidns n o~stt dosc~ntrnli~ 
snçüo, llo quo fuila o nobreministro, tts escolas. 
do medicinn e do dii'úit,), ns ncndotíliat~ existentes 
il qttr.wsqww outro~ e~·tautJ111cimentos ~a instJ"Uc
!:av qtto no (tttw·o (o1·tJm cl'eados por let gm•al. 

Om, ost.n tltoso circtl!l!SCI'OVO a accuo dos pode
l'úS gôtncs no ensino .supN·ior 'f Pm·oco que lJilo; 
llOl'q llO nlió.s üov~m o neto ntldiciouttl tor dito ! 
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· « e· . óu_tros quaesq uer cstapeleriimentos de iristruc- · 
ção· superior _ que para__; Q., --futuro fôrem crcados_ 

;.. por""lei geral;,,; ma~ naoex.prime-_so nsshn o .. acto 
addicional; __ ~alll:\ de quaesquer· estabelecimentos 

· de .instrucçao em geral que para o futuro fõ.rem· 
. cread~s pF.llo~ p~odcres 9entraes. ~no é; logo, ,.te

. merann. a. Op!J!lao _daquelles que d~em que, à v1sta 
a o -: 

tamente ensino ' se;. . 
curidario e prmlnrio das províncias, e quo, uma 
vez q~c as camarll:'l assentem e concordem nu 

1 governO algUma intervenção ll0 ensino. SeCttUdll.
riO _ e J?rimario na~ ptWYi~Cins!.. crertndo 11ellas cs-·
tabolecime'ntos de mstrucçao, nno offcndem-so cotn 
isso as franquezas pr?virtciaes. . _ . 
. Peço ao nohre· nnmstro quo rncd1te . um poüco 
St'bre as observações que neste sentido fn.z o conde 
de Ponthoz. Esse esLrnngeit·o, senhores, que leu 
as nossas leis, principalmente. as leis capitnes, 
com á attcução que cllas _devem merecer aos ho
mens instruidos de nosso paiz, poi1dcru. quo o 

pelo tcx~ constitucional, uc uci!nll. rc-
" . . 

Preo~cl}po-m~, ~o ensrno _p~ima..:io~. senhores~ por
que é verdade1ramento uma ·necess1dad13 nacwnal. -· 
O l'llgirn<Hl. d~ ·li)Jerd.adã'· ··;<t~penclE( e~sendahnente 
de. ser o ensmo prmul.rto; regular e . seguro no 
P,álZ; mro pôde. n;tédrar em· parte alguma a thép~ ·. 
-na da_ soberama do_ povo, nem esperar;.se. que 
prosperem 'instituições ue dahi se._ derivã@:. sem. 
que_ ~ ms rucçao pnmana se de1~~ame ·pelo paiz. 
CApotados.) _ _ _ _ . _ . · · . . 
_ A.ind~ mais,· n~o · pqdo o paizr~p~tar ségura·a. 
s~a umdade nnc10nnl som quo haJa corta vnifor- · 
. _ H 1p1 s car }aes_ o cnsmo pnma~ 

no do u~a a outra oxtrenudade do seu territorio, · 
pot·que, dlVcr~amenlc edt;tcados desdd ~s primeb:os 
p~ss,os. dn. viua, os hp.bttantes das 41:vorsas_pro• 
vmmns se encontrarão como estrangetros uns·:com 
outros, e.s~~.s imbui.(~O~ em tacs _princípioS~/ mo~· 
racs~ poht1cos. e rehgwsos, aquelles vcr.sndo~ em 
Pt!ncipios mui ~ivcrsos, ou sem crenças ·e ·opi• · 
n~<?es '3cguras em coi.lsn alguma, mesmo em . reli-
~~. . . . . . . 

Cumpro, {'Ois, sob pena de ser .. ameaçndà . a 
unidade do 1mper~o mais ou 'lnenos remotamente, .. 

tetvir no ensino primario e sccundlli'io 1.h\s pro- ensilio primnrio. A in_spccÇito dos podh·esgeraes, 
Yhicins, creando, por ex.etnfllo, . na côrtc uma escola mestno cin escala multo menor _ do quo lhe cOm-
~onnal scc~nda~w, donde s.aiiio profcs~o··eslla~i" . peto n respeito do ensino su crior, acha, na opi-

~ - · O I , · • o • · , 

estabelecendo nas províncias escoli!â. normaes 
primariu.s donde se tirein professores uptos . para 
o ensino pt'imnrio. . 

't ·· · .. ii ' ar a 
~ada, tlccloro, peln. mil!llll. parte, nlto e bom som, monte o mal1·esultante çln. complctl\ dcsccntrn- . 
que 11lln nunca sol'ls tao f~.,rçada cOtW) nquelln, Iisn~iio do cnsh1o; ~lmdo _n toda a lu:r. evidente 
que ha pouco mencionei, concernente â. guarda quo n_ito pódc. continuar o Mtual. estado do 
nacio11al c àos m9gistnidos ·Mas d1tdo qUl' ofTe- couMs. . · _ · · _. 
recesso. •> bxto umu resistencin invenci\·el, nüo · __ Creio quo n:io póde haver sobre estn matctia 
deveria ao menos . o nohro ministro insist.it• sobre .. duas opiniões. _ _ _ · · . 
a conveniencil.l. da uniformidade dn instrucçilo pri- Em todos Ol:l paízcR bem orgrinlsados o 'legis~ 
maria no '41mporio? Entro~nnto o nohro ministr~ lador tclll r.ompr.chetHiido 1\ ncccssidnclo de_ uni
passa por alto osso pontoimt>ortantc. formi~nr qnnnto ó p0ssivcl o onsiuo primnrio. 
__ Sr. pt·csidonte, (.}Unndo h~ m~s fh; 12 ~nnos o . Só em o nosso paiz niió ncont.ecú nsstiu .. Cadl\ 

&abto purtugue2. :::hl\'estro PwhCtro . Ft~rren·n pl'o- pro\'incin, diz_ o llignq co',lselhcit·o diroctor . do 
ll ·v· .. Brn . .. m t 11 1\S '1101 ·ct 'n ensino rhllill'io o SOI.'ltlldnl'io na córte alio ta. o 

quantos . fosst'm os div~rsos mombros dn fnmilin . seu tnC IO(lo: -cn·• l\ pro,·incm n!lmitto o ensino 
· itup~rinl, alimcninndo nppréhcnsõcs n l'1;1Spoito -da ,- -qUo bnm lho ptli'COll. 0 l'Odllltado pois Ó a. nnar-

contmnaçuo _ dn actnal. o1•dem de cousns, · pnrcco chia abMlntn c forninl lio énsinn publico. · · 
uo tinha em vistas a extensão inuncnsa do iln- O mnl lm de h' Jl'\1 •rcsAi\'tlm•mlo crosr.c 

porio n difficuldndu dns comntumc!'lçõc~, n:; grnn- niio so lho oppttZ•!l' t1111 pnmJdro que o omba-
dcs di~tnncins, e.n· summa, .o o COIISCcluento em· 1·ncc em t~m"' <l, o tliio-«ht\'itlo dizor qt1o se o· neto 
bara~o quo dnhi l'csuitn á bou c regttlnt' ndministt•:t· adllicionnl toOte · docf..li,Jnmmttü a infllloncin dos 
çito do pniz; cntcndin ello quo tudo isto pr;·j thlil'lll'in p;)lloi:'ós geraes uo ensitll> prinltll'io nus provindas, 
a unidnt,le. ~o imperio, e pot•lnnto com·iu_)m .•1no cumpro u·atnt· tlo n1odith·nl~o JH'sla pat't•'• Não 
ao subdivtdl'sso de modo quo, om ''éZ de umn; S•J tom trntntlo düi:tn qth'Atiio nt•\ ngorn, scnho-
tivess~ ui\'el'slls mollnt'~hins. Es5n~ _ nppl'i!hensõns _ l'o.-;, porquo .• talm•'llitln ••xigil'iiL uma gnm~e dês-. 
o reemos qunnto l\ umdnde do un1Jorto, s•mhot\·~. pcza; o ·po1s o gov.~t·no tPIIH:t3 .. snbJr~ludo ao 
silo Sétn Íllnchuueuto·; o ilnperio nnun tem rllll' Uú\'úl' do tomnl•a em Ct)llsitlül'l\~110, OCC'ltpnndo-so 
recoinr, .qutmto á sua. unidntlc1 dá cir<:U)Ii~hmdtt do oulrüs ·irito~;.ôsseR, que o h;wm tlosvinl' os olhqs 
do SOt' Ulll puiz cxtensissi~nO UCtil do SCI'(•Jll lliJli · do l'Slndo deplOl'R\'Ol do <'llSÍl\0 t)rilnnrio em todo 
ccis suns ei:munttnicnções, porque co11trn úS8cs in- o ~1niz. 
convoniclltes hn um romedio cflicndssimo : os cn· Som _ dm·idn. nli:o 01~:\ occnsiiio opportunn do 
minhas d1~ f erro, ns bons C)strndns o o vn.po1·. Os nohre tl\inistro do imput·io lo\'ar _n. cfl'eitd n .me-
trilhos do tor1·o e o vapor lmo dt~ nprox.mm· ns didn qtto tt>llh•J indkntlo, no1n pt·omovcr umn nl· 
distancins1 o hnbilitnr o ~ovot·.no n fttzer elil'gnr tCI'uçilo do texto constituciot\nl, r:.o do nlt.eraôão 
~m:·mptnmentp n smt ncçuo llonofica -~ - lodos os ollc prccisn: mns cnmprin n . S .. Ex., ministro 
pontos tlo pmz. _ _ _ _ _ _ itü~ttt;' bi·lo dtt · t•ef(n'nH\ (h) ens_i!lo -~à pniz, enc~- ; 
- o pori.!So do di~solaçüo o tlosme1úb1,'~lnonto .no rm• face n Caco ó 11mt <ln completa descontrah•_,. .·, 
futuro nao_ ost.i\ 111sto cstt\ nn. mmrclna eomt!lda snçilo do ensino. prim:nio, o n,!;Si nnl~q no. monos 

o on!:;IU) l.l 1 • • ' ~I .. ' . 

énsino prin.1ario, pOl'qtto o su.Porior t~í'io npros~nta on mnis cedo estübelocor n possivt)l c conveniente 
0 mesmo inconveniente, e por 1mporfetto rlHo tumln unifol'midltdo no Cllf:illl) _ )H'imn.riô em . todas · ns 
sojn niio tom deixado de fazer M .Pniz grn}Hlús ii~·ovincins. E sso bt•ntlo lo\'anta , lopélti · n~bi~o !h!· 
benilfil\ios, n.prosontundo n_o s sotts th\'OI'SOS 1:nm9s mslro, •!!li fttéo do ostnclo netua.l do onstno, Irm 
homens distinrtos, que tótn ]H'ostndo o eonhrynuo por corto adm~tdo cdiü, llo }~tiz; c tt~~·:;4i~ seria 
a. ptesto.r no pu.iz ?S mais. _i.mpoí'tnntt-!s_ ~ot·nço_. ~~. tomado nn tlovula constdtH't\çno. · _ ·.·/·... · 

Não fnllo do onsmo supenut·, !)Ot'quo, domms, O rogulnmont~·· pc\l'a tl rl'fOI'tlln do ·ensino pri-
intérossa l\ pes:>ons quo tom umtl ?~rht fortuutt. , mtwio o 8ocunlltwio na mi1·to nutoris[)u o _res~ 
o que por conseguinte podclü hnbtlttnt·-so, quo1· pcctivo tlit·eelor tt _ fot•mm'. t't_ sisttt. d(Js •c· tnnppas 
no paiz quo r Jórn dollo, n f.'studo.l' o conhccot• n.s o informt\t.)Õl'S vindos tht~ Pl'ovinci~~:~. · U'lll roln. 
soiencins tllspoctivas. · todo eircumstnnciti.dc1 do pl'ogL'ü!lSo coiripm·alivo 
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·. ·. ~este ra~·o entt·o as diversns provínc~ns. O Sr. cón~ 
··selheiro Queiroz o.ca.ba do dccllirar. em seu rela

. totio que lho . foi imJlossiv~l_cons~ruü·~uil1 quadro. 
-regulal· i.lo estado dt!o mstrucçuo pr1mar1a. dê cada. 
. rovincia~ sondo muito iusufficientcs e cheios ae 

· · s ·. os dados ue lhe foriio Iili'nh;trados ··mas 
q~ando S; Ex. tivess& n (u~·tum~ e po er orga-

do 

. :1usar _complctantcnto . esse quadro compnrntivo, 
deve·-se ct·er que o conhecimnto cxacto do cstnuo · 
-de. ·cousas uc Uf's rnçnanmente existe se1·ia som · v 0 _. ov rno ' de 

pouco'; nius já n leinb,;ança do nobi:e conselheiro por .melhores noticias quo .rcçc es.:;etii I) ra .;. 
. quo dirige n in~trucçi10 ·pr!illaria e SCCUlltllli"ill na l1lCnto de seus COritpatT10tas entro . DÓS, niió ·. 80 

c1rto, e · essa. outra n~commcnclnção, seriào pro- abalarin~>, ndo. dci:mrião o seu · paiz para virem 
sagios do uma fdiz rHacç:lo. . · . . espontanenmentll ~er colonos no Braz1l. (Apoia~ 

Açora vou sübmctter á .cousidero.c:iiú do llOln'o dos.) Importaria, pois,. essa eolotiisàção um sa- . 
miiu~tro· do imperio algumns rcJlcxõcs .a i'espeito . criticio enorme, incessantemente . repelido pelQ . 
da colonisa.ção, quer ·cstriulgdrtl, quet ilnchmal. . ·governo imperial. · · . 
Não soi, g~nhorcs, se o uol>ro tninistt'(> do . im~ . Esta rn.zão, senhores, foi exposta bem Olll tempo 
· perio cst~ em hnnnonhi cmú o govoruo Í\corca ~o ser aprcciil.dR pelo·· govurno em u .. dQs rela· 
da soluçao que nn quadra presente cumpro dnt·- t~?rios . dó Sr. cpns~l~eiro Manoel Felizardo, como 
se i\ ques~ão da cvlonisnçi'io estrangeira. Acredito, · darector da. repartaçno . das terr~ :· razão quo M. ·. 

· · · · · · · · • - ' ' on cnhosa t> sensata. · . 
accordo com os ~ou!t collcgns. . · . nbindo. dq parcnthesis acompanltare o no re · · 

O pensamento do govcrl\o a. csto respeito acha- mmi;;tro do unpcrio na excep_yn" que faz â.. sua 
se exarado nessa pcçn oOlcial quo n coróa leu regrn . áccrca do. colonisação~ .. 'Eis o que diz S. Ex. 
·. ·. · - · · ·· · · ·· · · ·· · ·· · · no cu rolntor·o: ·. • . . 

.assim se exprimio: 11 A uosst\ lnvoura .tem sof
. frldci considôruvcl pordn do bmços, o . tomu~so 
portanto cada ,·cz mais t~rg.outo a necossidntle dà 
acquis!Çiio do colonos h1dustr~osos o nwrigerntlos 

. que manlonhii.o . o dosonvolv~ . a producÇito . do 
nosso !ert.il solo. Estn otilpresn,· pot·é.'l1• nit~ de- . 
penda liÓ dos }>t>tlfn•cs llo cslndo, uxtse prm1~i· 

, pahüéiite O CqllCIII'SO ü>~puílllllltl() do t-0~08 .09 llOSSúlt 
proprioLarios agricoln:;, o Cóu~o com o sou l'R· 
t.rioUsmo~: quo ut> ft'l.l't~ r~co'nher.or oata vctllndo .. u 

Estas proposições ~11 fulh' do ~hrono cunncliio 
um systetill\ coJPillolo quttnto á solullii.O quo cum
pro actuuhuonte . dar . ~~ colonisaçi'io. · Bo. 111 ,poslti· 
VlllltC\ItO · pot• OSSI.l \\\Otl\\ ·1:10 .. uoclat•u ao pt\!Z ll\U) 
os .podol'os gut·uo~ cslllo ,disposto$ u tonuu· purto 
na empresa. tlu colonist\çno; inu~ upuL pnrlo so
otindnrul, vtsto t]Uo 1\ parto prillClpnl t.ocu n·1s 
lavradores, de cujo . patl'iotismo n cot·ó:i muittl 
eonfta1 esperando.._ ;.q t\11 recouhcçào a. vcrdndo o X:· 

o hao · á frontu da em rosn dn colo· 
n~stição. ~~. a p~rén1 thi:o é l\ idco. ·? no •·o mi~ 
_mstro . do 1mper.1o conful'IIIO se colhgc do sou 
relntorio. . · .· · . 
.. S. Ex. · ahi . diz quo em rogt•n so inclina á id~a 
do promo\Ter a colonisa.;iio nt.t\'ahindo os colonos 
:por meio de nucleos · cstt\bcloci'dos nns situações 
n~a..il;' proP,dús o ~ou v.o•!~úll~es do P.u.iz. Em reg!~· 
totno a · dizct·o, u. opmmo de S. Ex. ó quo selt\ó 
eonvi~ndos os colonos, naturahuento polo uspecto . 

· .~ ' notu:.it' de pt·osperos nucleos de colonhh\çii.o 
estabel~c.i~~- . om pontos apropria?os, com auxi.:. 
li os · e fa'\'.ores . do .. governo hnperml. Estou. pot•• 

· iaitament'e · do acco1·âo com a opiniiio ató nqui 

« As dt~cumstaueias do pa.iz ·silo ltojo no. vor
dtl<.lo oxtraordinnt;iss o muito difforentcs do · quo 
ori\o o ..am1o \)O.Ssado na ópocl\ . em quo \\screvl 
o meu rolatono. . · . . 

!( Ellas por sem duvida iegitimão uma oxcopçuo; 
ou aittos tim · t!nsaio, qué1 oril .. nada dostruin\io . 
o sy8tumn ndoptndo como régtã pelo govewo; 
\ll'l>vurU. t~ todRs as lut:es aos nossos ··lavràdoréa 
quo, · a eua st.n·to niio óstâ abiUidonada, o quo 
n~c~smt como os poderes · do es\ado nas grantles · 

· cnllltnidudcs socconom 1\8 ·J!ôVoiições sotrroJoras,' 
li vrnndo-asJ ou attvnunndo·lb~s os males 'prooa· 
dentes ela. romo . o da pcs~o, as:ltm tambom quando 
võu1 hnnuuaute u~nn cr1so, <}110 p~dà ser fatal t\ 
lavoura, .trt~tt\o .do soccorrél-a. e nao a nbandonào 

. u sous uni~os esforços. . · 
11 Em fttco do motivos tão ponderosos e da 

gravitiude do perigo não hesito em frn.ncnmcnta 
· solicihw do vosso patriotismo os meios ou te~ 

· · ·· iUtl\r-se o · go-
'Verno pnm sem deixar de parte à idóa principal . 
de ftmdnt· o desetwolver grandes nucleos de co- · 
lou~s . propriotario$, promover ·. tambem a . impor
tnç!\o do colonos europêos pm·a. o servtço das 
fnzendrts o cStl\belocimentos rutnes, pelo · tompo 

· quo à·. do . crer soja muito curto, · e ,ruo Mr in· 
dispensavel pnrn. oncami~.Ihal-a; e para R'litnar os 
nossos proprietd'rios ruraos e o commercio a fa
zerem-a. como · é . nta.is natural, inteiro.m~nte t\ 

· cltstn dos recursos particulat·es . . 
<t ~iit> . hesito mesmo e.m ·pedir-vos · a cre'açio 

.de um credito extrordinario para este fim. . ·. . 
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bre mmtstro d9; t}llpet1.Ç> sobt:_e colonistu;ão. Na . a f~ente . de seu~. at~ngos,. cxponr.o. as .suas idé~tr; . . 
f"Ua ·do throno-· d1z-sl• ·que o governo auxiliaria · pe~!nà~ aS"medt~as o_c,redttos qUe Julgarem neces~ · 

· si~ · a _ co.lon\sacão, .mas .e.m segundo ·lugnr; pois :sar10s, s!"m. esperar . âa adh~sãq de seus amigçs: 

~o · re}a~orio . porém ~o nobre ministro d{z:se que: .• 
em v_utU.de ?essa crtse fatal ' por .. quo ac_aba de UM'A -voz: -·E não ire~:a. reboque; 
passar o patz, o governo, asstm·-como se aprcs~ · ·o Sa. ZÚ~UA~IA.s: -ShÍi,- o governo deve .mar·-· .· 
sára :. em · mandar · a todos ··· os lugares.. -invadidos · cbar · na frente~ .. solicit~r da -adhesã<l . de seus-. 
da .'epidemia. promptos . ~occórros, também nno a~i~os as m;edidas · nece39ari~ ·ao bem ·do :.p~i;~ 
pôde .aeixàr dé correr em favor da làvoura ntri- e na~ se detxar levnr a reboque como se . acaba~ 
bule:da para. lhe · prestar . o . ~occorro de~ que ne- do . dtzer; assim o · govcr.no perde nü1itô. · _; . , ,_:;,_,:; 
cess1ta; .fazendo nesta · conJun~tura . nao o . se-· . . ·Senhores, pouco tenhCJ . a dizer ' acerca da co· 

· Q'!lndo · papel, · mas ·. ~ollocando-se na primeira l~n.i~açã~ nar.ion~l, . ou dagucUa.; que re~pe~t~ ·;~ 
plana, que ·não p~de se1·~lhe disputada :o~>clos la- otvth5nçno. dos tndlOs. Nao sm, senbor(!IJ;~·ae . 
vradores, . a ·quem . se quer soçcorrer. Se porem · ~· Ex. va1 da: n este negociQ a sol~çlio'~~ üe· . 
as palayras · do ràtorí · - · · - · o s A · o · · • .,._ 
Vetgencia; uma CbntradiCtâO, COnfrontadas COin cu los. CO!ISidcravcis tem CO COntra O à civiliSBÇàO 

· a:~ da falla d 1 t.ht'ono;; se o nobte mhlistro do dos . ll!tilg.mas. No regulamento \}o'-~H d~ .Julho 
irnperio . estã de petfeito . accordo com seus col- de. 1815 t.em o seu fundamento a primeiro desses . 
legas . nesta . ques - . . . . - obstacu os c consiste em fazer sentir demtlsiad • 

· · . Senhores, por que n&.o veio .. ató hoje s; Ex. · ·mente ria& a1dêos a aut.•>ridn;Jc ctvil, a presença 
solicitar o. credito 9.ue ha ·mldtcr para"· fMer face de directores, nlmoxnrifcs; tiedestres, ·etc. · A.cáo 
ao ati~ilio. pretend1do 1 Dolls mezes de ses.;iio quo essas entidades prcjudicãó muito a obra~a 
. . . l o civilisa ão dos indi .)nus fl oiadc>s i o. ois convém .. 
desmcntcn.' com o facto, pois que, depois dé.,;sas . quo .o . no ro. nuntsLro. o unpetto .procuro sa 1a~ 
palavrás do ro)at.orJc. do nobte ministro, ainda mflnte remover O$M obsbculo; fazendo com que 
não o vin,os dispôr-se ~ vir ante o cotpo logis~ prCJJO.ndoro ._nas aldôas o pensam.ento reliRioso ; 
!ativo . solicitar o credito . oxlraordinario, indi~- mns 1sso nuo será bastante. . . · 
pensavel para . promov~~ osso bem, esse · soccorro . . O elemento. r.eli~ioso mcsmoj so não fót : qtlal 
à nossa agnc!Jlttlra a~icla 1 Apparecou, · é ve,;- devo sert co!'sütum\ o segundo .obstacu\o A ca· 

. dade, u~ pr~ecto nsstgnado por alguns deput-a- techese aos tntUos, a que me referi. . . . · · . · · 
. dos · patnota~ concedendo · ao .. goyerno . nm. credito · .. Senho!t:li>, não has~a guo tle mr.ndem . capuchinhos 
extrnordintlli> . do 6.000:0008 p~r'?- n colonisnçii() : · aos sertoes com n nussuo lio pt·égar o Evungelho & 
mas, senhores, quando um mmts~o assc,;era t\ . civilisnr os índios, é 1\in!lt\ o muito ~cspecinbnonte 
naçi'to quo, . ilcbantio·se , o paiz ·: em época mui neccssnrlo que olles, nlém das qualidnifos Jrioraes 
r' ·ca .(J tn.Jio irldis ensavol · do' salva .i\o ó um indis cmaYcis · (\ ~lssionmiol!, ·conheçiio a linsu.a · . · 

Credito OXtt•uordinario, CUmpro 0 SCU . OVel• espC- I .. • 1 . , 0 tiVOrODI OSSO COnheCI~ . 
rando . do patriotismo . de al~uns mcm.bt·os d 1\ mcnto hao de nlhnr pola hnso qunntos esforços 

. eamara·. _quo. formulem um proJecto LJ\ttortsnndo-o _ empregarem para couvérlôl·os. Senhores, .tt. con:; · · 
a f111.er ns dos mo:as · nccossRI'iM, ou uove · \'estir. versão prosuJlÍ>Õó . quo n!'}ü(!llo uo JWOcura . coó .. 

prompt~ e clnmn.umtç conhec1dns ns s~ns opt- dos proprios indio~, sou o o ll'\1111 o ·c.tú·a n mo a.. . 
niões sobre· os negoc10s, . o o rosultndo e quo a · · do. todo. n ndministmça o . . :. 
camnra . nndn .1\3 apnlpadellas, olhnndo p:trn o (ii(t w~ aparte~) · · . . . ·:< . . 
banco dos ministros para ' saber como hn de ~cllhoros, nproveiti."'So ·do.s mis~;õcs· dõsjesuita.s ~ · 
votar, o ftçando Clll dlividil. .· . . · · · · · 1 · · · dll":l 
. Sobro essa questiio .d)l ·colonisàçiio, tíio uq~onte n id~n qo sor u InlS::\lOHnrlO. c~n lOCQUor. •' .>. i_ngua~ . 

o vital quo . o nobre ministro ó o primetro a dos lildlgonns. O nobt·o unmstro dn. JUSttÇai~.etn . 
. reconbeber que se nfio houver um osfo_rço su· \Un do seus ·\'clatol'ivs untcriol·cs llou-nos~l\~· e'Sp~~ 

d l · l'llll~!tl do ostn.belocinlcut.o do nlgumag éscOh\s·:de 
premer_ a · lavoura o . paiz corro gran( 0 pongo, lingua iú~igona, ondo se oxm:citns~cú1 :~13 _<iapu~l~i· 
e· com elln. todo ó pBlZ, pois que · a lnvomn é n h h os dush\lados a ct\l~chuso dos 1ndio~ :al\t<l~ •dG 
ba~e .. da riqueza da naoão, deixão-se cort·er tlo\ls on.ti·aroin no dosomptmho ~u SU!l. inii:Biio.-. ·~.- ~ ·.:: . . 

. m.o%o8 som . tomnr~so medida nlgúmn1 . dis?uto .. so . · .. . 
. hoje _o oroamento dt\ rcpartiQiio do 1mper1o e o O Sit. MINISTRO :o~:uumo d•\ un1 npnrte. ' 
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SESSÃO EM 30 DE JUNHÓ DE ·ts56 . . . . . . .f!~\'~ 
O sn: ZAcJrurA.s: - Bêm: do pntriotisqw. Começa o artigo com as palà.Vi'as; 

320 

. O sn.-l .. ÉxTÃo. nA .iCÚNHA. : -:-.-· Iiil. uma. eséolil. no ..:... '« Culonisa.ção I Colonisa.óão I~ Eis a pblitica., pô~ 
. , sE!minario do Pàrà, ni'ns m\o conta um so dis<:,jpu. lo.. litica yerdadeil'l\1 a· :\)Oli~ca ·n~ci.onal ao Br~zil 11:» 

· .Fnllnndo ·da colomsaçao que nos .c~nvéín dtz 
. ·O .. S~. ZACIIAiuÁs : -;-Voltando á. colonisàção es-.. · s-. Ex. em seu . artigo : · . · · 

. j . . . . I 

ao nobre iniiiistt·o que· se julga. ~1oje desneces~fk 
rio apresentBr uma proposta pédmdo um Ol"edlto 
extn1ordinnrio pnrn pi•omovcr n · colc~isnção, ao 

• . • . ' i . 

adhesiio do. qunsi_pn~{.n.id!l e, e conte q11e 
ponto S.· Ex. nno encontrará contraries 
casa-... ; · · 
· ~O s&. D. FRA.~c:lsco . : - Conforme. 

O Sn. ZAcaAruAs :·-Eu ao ~onos me .{lersuado 
· que o projecto encontrnri\ uma maioria I'nunensa 
se n~o vier inçado de disposições extravagantes. 
: O 'sn~ ·sA.vinLoBATo: ..._Se niio fôr.para se gns· 
t~r~iiii medição de terras. • . . . 

· • U!.Ê Sa. DEPUTADO :- Se não fór para. accommo-
n os. . .. . . 

··O Sn. ZAcnAnus :- Ia terminar o meu discurso. 
Sr. pr~sidonte, mo.s um aparto que àcabo de ouvir 

· ,.. • t r. · · · · ~ -
vaçiio~ Julgo, Sr. prúsidcntc, que na tarefa . da 
colonisaçiio S. Ex. é contràriudo por amigos, quer 
naciôtlllos, quer estrangeiros, sem tuh~cz o que

·rcrem. · · · 
Assim M. Oharles n~ybaud no Br~.:il, quo 

publicou em .Ptd·is, diz nos . brazilciros que a occa.-· 
sino é R rnt•llaor possível para promover-se n 
colol'lisnçito nllcmã: to, porque o nosso credito, 
que na Europa so achava aiJ!\lado em mataria 
do colonisaçito · pelas iuCotmações inoxaétns .de 
certo . encarregado de neg~•cios da Prussia; . foi 
completnmcutc . rcstltbclucu.lo pelas in(urmuçõcs 

· vcrànd9iras o bcnovolas do un1 novo ng11uto prus
siano; · M •. Llovonhagcn, O qunl · visitou. do pro- . 

oslto os nossos prfncipaes ostnbolccin:cntos co-
. • l I) M •• 

cias do oYtndo dás culllllh\11 mdstentcs 01il algum1l8 
~rovlnci11s: 2°, t>flrttuo u tl\'(Jl'tliio dos Know•No

. tblngs da .. Uniilu~Am~t·icnnt\ a\ t.>mlgt·açtl!> pro\·a~. 
V 1 nt S t\ . \'01'1\\'cl . U(l (l ~> for ~ li 
sentido do os.tnbolccct• n t~ommto da tlllligrnçiio 
para o Drttlll como dcst•jum_os. E nos ourop~os 
quo · qu.,lrllo vir o!l~nboloc\'l'•ào outro nós, culti
vando ns nossns h•:-a·aM, M. Ro:\·bnuil osa~l}!a-
fll4-ll rt olwa dt[ tlwdirau clas~~1·as c:std ~~1ena. 
eD:ocurlfo. . , · . · , · · ·· 

Entl·otauio o Sr. l~l'l'l'im dt\ Sllvn cscJ'u\·cu utn 
artigo quo fúl lltlo Jll' ElU'opll, o n.Ui illfOtllU\~t&o 
bem tlivorsn so onconlrü em rolnçito a · osso 
ponto. . · 

O t~.rUH(> eonsln quo fMn trnduzltltl o publicndo · 
oom lóU\'or on1 jornnt.>~ du AllPmnnht\: ó o que 
diz S; E~. lll'llt' 1 Diz •tno n nw•llçl\o tlns torrns 
ost.:\. po1· }ll'iucipinl', •JllO mullL . nbt~o.lutnmento so 
tem f<!ilo, tpto so lu\ tlllllllHldo ompt·egt~uos, mns 
quo niio so lhl'll tem tlado moios . . " 

O Sn. PJ~mllt.-\ vA SILVA.:.- Estti oxngerttntlo. 
O Rn. Z.\CI.I.\lil'As :- Niio costumo nem qttoro 

oxo ert1r .'\'OU lor ns H'n •rins nlnvrns do uobro 
depu .n o • •• 

O Sn. PEm:tnA DASu,-,;J. :~Sustento o quo dii:ise . 
no llttigo. · 

O Sa~ ZACHAtm.s :- E ou \'OU ler o que V. Ex. 
dissE) n~ artigo... · · · 

o Sit. D. Fn.\NCISCO :.- Nii.O ó exncto tlizor~se 
quo n1io so .·tem feito nada porque os empregados 
nomeudos estiio comendo dinheiro ha lnttito tempo, 
os afilhados . es~iio 1\l'rnnjndos. · · · . · 

O Sn. ZActtAlttAS :-O 'nt·tigo do ·Mbro de~utad() · 
pelo Rio dú Jt:tlloiro é m1l nt·tigo de enthttstasroo, 

. CODlO e tudo qutmlo l,l\le di• (!Uando é movido 

. 1 c r a par çao, quo o oreçno 1gu 
garantias; mas p~m o pai?. ainda a.pouco,.muito 
pouco. I> 

Continúa S. Ex~ : 
« A · diviéao das terras. está atrasadisshna. o 

regulamento de 30. de Janeiro de 18õ4 está. por 
cumprir . . E 1

. ello feito genêros.ame~te; atten_aeu 
ao estndo em que se achava . o pa1z ; resp<ntou 
as posses, . qualquer quo fo.sse . a sua natureza; 
definio a prüpricdade publica, que devia ser con• 
sidt'rada ·devolutar e· todavia ainda em nenhuma 
novillcia. se deu c e o á. · ririlin · ão da · ro-

priednde particular; ni'io se tem . oppC~sto o inencr 
embanço á. invnsi:io das terras .publicas, que têm 
continuado tão ttffoutamente como nos· tempos 

llSsados. · · · . . · . 
te Cumt~re .attender V!lra . este P.Oil~o importante, 

que · a uma das necessidades prmcapa,es da colo
nisação; R .· ~xccuçi\o do regulamento das ten-as 

é m1star obrigal:gs a . oxocutnr · as at ribulçõàs 
Q\le se )hes marciiO, o . para o quo se lhes d~vem 
dar . me•os.)) 

Eis · n~ informações do n.o't!re deputado pelo ~o 
de JanetrO acerca da tnedtçno das terras, .COJltl• 

. das . em o seu artigo... -
O Sn: PEnEIRA DA SILVA:- Leia- o artigo; é 

isto mclho.r do quo comme!lta\-o. • ·. · 
O 'Sn. ZAci~ARiit.s :-Eu. não commtmto, leio ·o 

que o nobre. deputado escreveu. Se eil entrasse 
om eomment.arios a res cito das · ro 10si ões de 

x. ('tta mtus o uma. vez e o mcommo r. 
O Sn. Pirm:mA DA. SILVA:- ~&o, scnhor;a. var,. 

.dndd osti\ ahi .. · . . . · . · · . 
. • u m 

estai vcr,!ulló- quo a demnréaçiio de torras, base 
dns esperanças · e vistas :lo governo om mataria 
do colonisfi\ÍÍt)t estt\ mais do quo atrnsndlssima• 
Nih\ . por pm101piar: que o rogulnmonto do 80 de · 
Junuho ostt\. por cumprir; . que ha empregados 
nomeados, sem nada fazerem, porque niio llaes 

· f,w,!o f9rnecitlos ós moy;>s para. cumprir a;,1as 
ollngnçoos. · . . . • · . 

Senhores, houve inoxnctiuiio em escreyét-B& na 
Enropn que 2 domarcacão das terras eet.nva. em 
plouu oxoctlçno, quando sn.b~mos o contrário, atd 
pulo t't!lnto' i o do . nobre ministro d~ imp~tlo; mas · 
honvo tnmh.em uma. espec_le de (nuo. so ,nggl'!lVB 
o r~ollre ,_lcptftp.~o pólo Rao de Janouol prectpl
tnçno em noilctnr•so para lt\ que nndn estava 
ftJitu ; u _pl'imoira pl•oposiçito, . que ó de M. Rey
baml, na•) ó oxncfn, 1nns a sc~unda, que é do 
St'. Pm·oirn dn Silva, . não só e inoxnétn, como 
itppol'ti~ Uli~n coi~sUn~ fortissima. O bom·n~o mi· 

I ' · 

(o \'o\l fazer aqui'. R suo. 
défcsa), pôl' tle ropento om plona execução li lei 
d.ns terras, uno podia fnzOl-o do um momento 
p~rn outl'o, como so afigut·ou no cscriptor fran~ 
cez ; ma~ ó injustiça dizer-se quo o governo nada 
t011hn . foito ~ t:ospoito dtJ. med~çüo d'ns torras, ou 
que tonhn lnmtttao a. SUl\ o.cçno a nom~nr om-
pregthl•·S. E11 Hstavn no Parnnt\ qúando chegArão 
omlm;gndos paraa deútarca\ção das tea•rns; fui 
tos emunha. dos difficuldades com que tivorõo de 
lutru· no começo de. mn . trabalho . completnm~nte 

. novo tio paiz. Se ha ·atraso, ó esse atraso iuhe
l'et\te ú nu.tureza du. instituição; não podia haver 
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a presteza cuja falta o nobre. deputado attribue 
ao governo. . . . ... . 

Eu entendo, senhores. que com essas exage-
. rações e noticias inéxactas. em sent.ido favoravoi 

ou destavoravel ao proceder do governo, preju-. 
dica-se grandemehtc a colonisaçào. (A oiados.) A 
o ra que a po co c1 e1 o ra7a urna 1 a · 
exagerada, que póde occasionar mais de uma vez 
crueis de.cepcões. . .· · . · . . . · 

· ,.t\bi se diz, por exemplo, quA temos grande theatro 
, . t es, um a unl auCJa ( e 

capitaes extraordinaria, de maneira que Rc ba febre . 
de agiotagem, este mal está sõ . na supcrficle, 
porque na êssencia não faltiio recursos nem ca
pitaes, e · dão-se outl'ns · noticias desta ordem. 

A verdllde, . porém, á Clue a febre da agiotagem 
não está só . na superfic1e, .que não temos jornaes 
como o Timés, nem tbeat.ro lyrico que mereça 
tanto lot1vor, etc. O estrtmgeiro, que tem .. lido 

. essas noticiss e vem para o Bràzil, a,penas chega 
.á capital do imperio cQmeça. a expenmentar im-

. ·pressões inteiramente diversas. ·. · . 
. H R. El'UTADO :- c es de desem-
barque ·encontra. 

0 SR, ZACHAIUAS :_.:.Não \ró um cáes, 
• • . . - t 

. O SR. Z4cuÁmAs :~ Disse que era uma obra · 
.. atrasada~ _ · 

o SR •. ZA.mr;UÚAS :-Neste scntidÓ . toda 
de c 'sti a n 
autor a termina c manda inkJ?riulir deixa do 
acompanluu· os ·!netos e aconteétmcntos. Quanto 
ao conde de :Ponth.oz a questão ~ se na obro. 
que publicotl a respeito do Brazil tomou um poilto 
de partida . verdadeiro, se conheceu bem o paiz 
no estado crituo actual, e a\"aliou os séus :recur~ 
SOJi ·. no futuro. · · . · 
. Ç>ra, o Sr; l?ontboz ~rtio de um ponto v1.1rda· 
d.e1ro, tomando por base de auns reflexões o orca
manto de l$46, êpocn em qua o paiz .so . achava 
em estado de administração regular, e dahi lan
çando às vistas para o futuro a"nlla, segundo 
parece, com mui;o acerto, as rique>:as latentes 
do paiz, a. quem ugoura os mais felizes e pros
peros dostmos. Chamar atrasada a obra · do que 
fallo porque clla referc~~e ao orçamento u. . que 
podia re!orir~so ó uma it1justiça. 

· Habit~o.do a· ser !?altratado . por . escri,Ptores 
estrangotros, que . fallao das cousas do patz sem 
exactns informações, ou eom pouctl sinceridade, 

a 1 o. e er a o a o co e e on z 
não pódo deixar do lbQ votar éstima · (apoiados), 
porque so nos acha algumas faltus, elle ns expõe 
como. n;.igo, e se pôdo at3 desculpa, e ns virt\1-des 
e qualidades que possutmos el!e as aprec11\ c 
louva decidldanlCnte. Assim n que tratando da 
nunca ·desmentida boa te e p:robi<lade do governo 
brazih~iro .no q\to toca á divida publica., faz de
rivar essa virtude dog sentimentos naciouues, e 
tira dahi motivo pnra dizer mil bens do nosso 
paiz. . . · . 

E' escrevendo sobro as causas do Braiil, como 
f~z o conda de Ponthoz, que se ha de dar do 

TOJ.lo ~. 

nossa . t_P.rta ao . es~rangeiro uma. idéa exacta, que 
o· con~yle· a_ babttar. entre . nós, ... sem expôl·o a 
de.ceP._çoes_, ta'? .·lot:~ge da det~actaçao como de des
cnpçoos .. 1magmartas c romanticas; 

Tenho concluído. · 

O Sr. l?edrt.~lr~ (mi-nisf~o doi~perio) :~Ape
zar de conhecer o mconvemcnte de fallar-sc em 
~ora tão avançada, quasi no fim da !>essilo 

. . . • . • nra nao emorar a· 
resposta, que devo ás pnnc1paes observações feitas. 
~?bre dlVUl'SQS objt!CtOS C OI. Cernentes ào ministe
rlO a mc.u cargo pel~ nob~e deputado pela provincia 
1e~i~abla, no erq9.lto . dtscurso que acaba· de ~ro-

4ssim pr~cedendo evitare~ no. menos que soffra 
o wconven1eute .a . .9ue aUud1 a1gum dos nobres dé
puta~os qu~c ped1rno a palavra sobre o orçament.o 
em dtscussao~ · . · · . 

Cot1!_eçarei, Sr. presidente, respondendo ás ·inter-· 
pellnç?es c,om qlle o nobre dtJpu~ado pi'i~ci iou 0 

re-

. cr-se á eleio;âo primaria em . todo o imperio nii~ 
poderâ. a divisiio chegar a tOtlos os pontos do Êrazil 
a tempo de ter lugar a nova clcicüo de conforU:ti
dade com a lei que passou no fim dl\ ultiina sessão · 
ou então este trabalho j~ se acha concluído, e o go: 
vcrno o devêra ter pUbhcndo para ter-se conheci-
mento delle. · . . . 

Creio que for~o estas as pnlavras ou pelo 
menos o perisninent l cntmcindo neto' honrado 
membro. · . . . 

Tr:~.tarei, . Sr. presidente, em primeiro lu ar d~ 
' ustificer a. demora Uil u bl - · · · ;-

. dos districtos.oeleitorncs tem sido.notada pelo tiobte 

. dop~ta.do e por outras pessoas. . .. . .. . . . 
·A cnmara dos Srs. deputados sabo perfeitamente 
uc n lei im ôz no overno o reecib i · 

. o ouvir os rs. J?restdcntes do provinda antes 
d~ proce~er a diytsão. A' vista desta disposição, 
alu\S ·mUito provtdcute, . o governo teve ·de cx
peclir c,ietl!lis da _publicuç~o aa lei tüna drctilat 
coiJtendo •nstrucçoes, mcdtnnte ns quaos seus do-

. legados · devião · prestar csclnrecitneutos que pu
ue~sem I!Crvir de bnse a uma divisiio, 50 lliiO ~ 
mais completa e a mais pé1 f\lita, no menos a mais 
conscienciosa. . . . 

Para executarem tnes htsttucçõcs titihão os pre· 
sidentes de lutar nn môr parte das nrovincias 
com muitas o grandes difiiculdudcs (ãpoiados)t 
que só niio conhece quem nunca estevo á frente 
dn adminis~rnçtio, quem ignora o estado do paiz, 
mas que nao podem escapar ao nobre deputado 
que devo ser um dos primeiros ti. rcconhecel-as. 

A falta quasi completa de dados es tatísticos 
que inspirnssOni. toufinnçà; a aui>encia notavel de 
n1U:\lPR.S t~p?gttlphico~ · em algumns províncias,.~ 
e.. unporfotçao dos ex1steu.tes; as grandes distan• 

. 1 . provmcms para a. 
acquislçiio de informações loN;.e::: do que curenioo 
os presidentes, não erlio, nem são por cel·to eln
b~rnc~s de poqucnu. monta, obstact~los quo se pos
sno d01:mr de leTur em conta. (A patadas) . A estas 
difficuldade rcaes, que touos apalpilo, que todos 
sout.em, accresceu o facto lnme11tnvel do ter f.l id<t 
o. mor ptlrto dus provindas invadidas }:le\n tct·ri
vel epidemia que lnnto nos ftagellou. Novo obsta-. 
éulo foi Nlso, com o qual se não contava, e de corto 
de muit~ Brande monta, porquo alguns presi
dentes vuao· se !orçados a conccntrnr toda a sua 
néti v idade e seus maiores esforços no intuito digno,. 

. . 41 

., 
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· c eutiio n pmneiro . necessidade, de acudir, de sal-
. vltt', do soccorrcr as Eovouções ntacttdns, elo pt·c

''onit· c ovilt'u' n invasuo do mal .nas qnc a.iildn nfio ·. 
't!uluh• tddo ücouuuettida.s, mas. qull su acliayiio 
Uillú!U;adtiS. . . . . 

IÚa ptH; certo, em tncs circumstoncia . . 
pottcl.l Jli'Opl'in ·n quutlm para mil trabalho de::;tn. 
ordem IJIW .csscüciahucntc dependia. de csclnreci
mt•ntos u · informn,;õus locnes. 

b tll .. . 
pcrndo~ pelo zelo . c uedicnç:'io dos prm;idontes 
(apoiado,,·), que npeilns foi possh:ol.cnvin.rcm suns 
inftli'mnc;i:it-s: c hnbilitariio o governo bnto quanto 
pndériio ptl.l'n ci1ht~l' no c:>tit~o e no cxntuc d~Ls pro
postas fJUe lhe cmo tcmett1dus n proporçno que 
BS in recebendo. · . ·. . 

Cuniprín.-nos ainda comparar og C$Clnrechnentos 
que assim nos c~·:\o. trnnsmi.ttidos com outros que . 
p()r nosso 1atlo Jtavtnmo!:l r.olhtdo c. procm·nvnmos 
colhor; e · tndo tsso por for.;n h:w1:1 dtl dnt lu~nr · 
n :tlgum:t d0mora in<lispL•nsavd, l}llll portànto niio 
est:l\;n nns mi'io · c "' • • '' · 
púrle sct· et'llSIH'nda s.ondo pro,'cnicnte do dctiejo 
qtw o gn\'t:'l'llü t_l'ln ttJo de . :icL'l·tnr no dcsl~mp~.
nlao lltl UlllR l111SS0\0 de . tan L·,\ confitUJ~.a i! li c tno 
tl'l\ll~COIII}t•Jl(O Ílll Ol'tni\CÍ . 

·do>~•'JO . •JlW vutl'ia. uu t'lllprcgm• · o ntaior estudo 
t' n lllllhll'. l'•·ll .•:wo, ~c nno p1n·n nprcscntar um 
tmhnllt•l jH;t f·•ilo, ~o meno.; pnm tlcat' cot~t n ~~n 
con~··kudu ( 1'11111 tu lia c cel'to de f• <.~. · ~ 
t () t ••l tiK Ú" I'N(tl\'t;U~ qUú lhe cUiíilll'ill para I.~Or•. 
n•9pun•ler · •lll:ttnlliPiílc t\ confiurH;a quo ndlc hu.- . 
VIl\ t~ltlrl rlt•pollillLlll\. . . 

AJI1'7. .\I' fiOJ'Jill. , h• t6dns !ls . d iffi.~t! ldnc_lcs _afí2lli'l
dtts, 'llio ~·111 tumht\ hunuhlo opmwo Jllsh1k~to o· 
~o\·~!'llO, . p0l4SO f•~li1.tltÜlllC itfiançm: Ú . et~mnrn ,dos 
SI'!!!, •lf'putnoliHI; 'l'W o trnbulho esta mu~to ndmn
tlut0, n l)\t~ 111\ •In ser publicttdo ,o expf..!l!ttlo 1nuito 

. n tempo llo, dTl'dunr-:>c t~ pt'O'flllln cll'l~~~~o geral 
em t-oilvs . os ·1>-mtos do nu peno pelo tWYo sys
tcuin. . 

. divisão dos <hstdctos dn pro,·i.ncin ~lf'l i\rt;tO·Gt·osso, 
.que pt'la sul\ llistntH~Ül . o PP;ln<> •hflicl\ldn·l~s q~e 
nptt1scntilo ainda · s1~u~ . ntmo~ de , commnmcttt.'tiO . . . . ' 

·Estilo promptns, c prestes a se ri' til publi;~mlns n~ 
diyisões Jos di!:trictos <lo Amnzorws, do l>n'n\, do 
l\lurnnhi'ío, do Pinuhy, o d~J ontrns p~·oviúcias 

. llist.nllles. Estilo <JUA.si eshulndns o ~Hà!S ou .tn~-
Jios • pltü1cnJns ; as dns f!Utrn~ . p~·•w tnmas. llH\l::l 
pl'•'XlllHls; o· po1s , pohí. rntt\lm P.!'l' to ncho·mc tr~n
qtlillO, C COll\'ellCIUO . ti!! que ~lllu htl.VC\'1\ ~ mott~O 
quo otllbnr.:~co n oxe•mçao dn. le1 em totlo o llll}?l'l'to 
un ôpoca colilpOtPtlte • . A.. expos ição que tenh.o wito, 
so lJOl' tilll lna(l justifica n domorn a qtw o nouro. 
deput;ldO !;O ref,•l'io, por · ouh·o c~osntancha o s~n 
dilcliHlln, poib que nem . h a mottvo ptu':\ o t'L'céiO 
qllc uwuifestou em uutn das ltypothcses; notn :para 
c;:>u;;;m·n Jll~ ontrnq uo tlglttou. 

· Vm·<'cc-mc, ou no númos dcprohcndi de sut\s pn· 
lnvt·ns, que o nobre deptltt\do entendt~ liU Ü a divisiio 

. nii.o plldn ser fui tu. parcinhti.cnlo : . e que, quando · 
o pr~sitic~1tu de ~lt\~li·Gt'ósso, porcx~mp.lo, re .. ce~et· 
a diV1~1io dos d1stnctos dn rospectl\'n provmc1n, 

. dovn t ,,,. no uú•slllO tmupo presul . · · 
oulrt\~. Isto quer dizot• <tnc o ttoht•o d nptttnclo pensn 
qllO O govcrll.~ ~ obrigudo 1\ fUZO l' íl diviSt'íO ti? 
t.odns ns pt'óvmcws em ulil so neto. em Ulll so 

. décrtJto. Sondo assim J?ürmiLl.n o uol..n·o uoputat.lo 
quo lho uechwo tltte divirjo intoit•tunmlte ilo sua 
opinião. Não. ha na lei novissimn artigo algum, 
nem disposi~~no quo obrigue o govel'llo · n. dividir 
todas t\S prov!ncins po1' utn só decreto. (Apoin~os.) 
N~m era posstvol que tal. fosso u. monto d,O l eg18la· 
dor. que conhecia as uifiiculdndo8 pt•atlcas com 
que su torin uo luLnr para cssn divisão, as muiotos 
distanc.ins om t}no se achilo dn côrto umas proviu
cio.s em N1uçt\ll u. oulralÕ, u mnior otr menor diilicnl· 

dndc quo em ·suns .divisões terii'io de apresentar 
umas sobre as outras. · . 

Tal iutolligencin, á vista do . prazo curto que 
teria de dccorror dn publicação ·da refór~a elei- . 
torul até a sua exccuçiio, c' ·üivalcrla talvez, ou 
a for · . · · · . · · , 
tendo de no mesmo tempo occupar~so côm o examo 
da divisão de todas as proviucias, poi' isso que 
devia serfo1·mulnda o cxl>cdida em um só decreto 

nt·o. todos os · · ·· · · ,- · · · . 
cnnn ns provincins mais proximns, cujn divisão 
fosso; como é, n mais difficil, visto quo afim do 
chegarmri · as ordem'~ · em tempo aos lugares niais 
distantes or~ preciso sacrificar o maior .e mais 

· npur1tdo ·exame dnquellas; ou ontiio . a arriscar~se 
pot· nmor dc:;tc exo.mo mais aprofundado a deixar . 
sem clciçiio . n ·época marcada ns províncias mais . 
longinquns~ Em face dcs~ns eonsidomçõps qu~ !lccor- . 
rõrao no govcrito, entemlemos que n:10 extgmdo n 
lei, como . parece pensar o n ::>bre rleputarlo, que 
todos os distr.ictos clcitornés do impcrio fosSem 
divifiidol:; por úm só decreto referia ac ·elcr r 
. n·· oes . .ts · provmcras m:>.is istantes, e reservar 
pr~ra depois ns d~que1las quo por suu. pro:'timi~nde 
na o cort·c:;som nsco dr, nlio poderem · ser tcrmma
dns n telilpo de se tnnndar exccu:tal-as o órtuna-

o1l1cm . · . . 
__ A.utos de tud(), Sr. prosid9nl~, _ ngra(lc~o no,bon
t·ado mcmbt•o ter-me pt·oporctouadll o . cnse o 

· 1 1 1 a n que 1s o om < ado lugar. 
Felizmcllto basta que cu 1110 limito a mui poucas 
palavms ·pura nesta parto responder ao nobro 
a cputndo . . Asseguro no homndo mnmbro, asscgUl'O 
t\ cmnnra, quo scmélhantc publicação nada tem do 
officinl, nem dircctn, nem indirectnmcntu, quer ·uo · 
tocnnte ti divisão . . dos districtos <ln pt·o-vincia do 
Rio tio Jnnch·o, qnor no <mo ro~peita t\ lista de canw 
llidntos n quo o nohrc dcplrtndo alludio. . 

O Sn. 1\h!:-IIS'rno D.\ JusTIÇA:~ Apoit\do. 
.o: St:. · MtNxs·rno no l~PEmo:- Não sei ~uem 

muustrou tncs dadós no J01"1tal do Commé1"cto; o 
quo soi,. o que :tfinnl)o co1rt toda~\ ~cgul'ança, ô que 
e.l.les lliio fotào fornccitlos por miw, nem por nl
gum dos muns illustrüs collcgas do ministcrio. . · 

O Sn. l\'hl\Isl'no DA Jus'l'IÇA :-Apoiado. 
O Sn. MINISTUO 1:0 hú•J·:mo : - E, pois, como 

q11o1' o nobre dopntndo quo o gô\'ei·uo responda por 
• • · · · • .~ '.cot:t o Jamal~c-dtf:.on----

Com)?~t~ 'cio ? .Como so pó do 'Vor ne~su publicação n. 
tosponsn.bililtnde do governo no . quo concorne .aos 
candidatos quo constiio dcssn lista qu\\ snhio publi-
cada no referido Jol·nat? Soniolhnnto Pibhcacão 
esta no mesmo cnso do toô.lls a s outtas que tóm 
sido feitas ji1. pelo Gol'1'eio .Mm·cantil, j!'t. p elo Dia-
d o tlo Rio ele Janeil'o, o por outras follias daqui 
o dss provincins. . · . . 

R epito no nobro deputado qno nnda tem o go
verno nhsolutamente, ditacta. Ot1 indirecto.~nente, 
com tal · publicação, quer n l'ospoito da divisão do 
dis~rictos, quer a t espoito dos noti:tes dos candida.· 
tos 1\ . clapntaçuo geral pelos mesmos districtos : e 
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desde · que tüo solemnemcntc faço 'uiun declaraÇão 
desta ordem, desde q!le tã_.? formal c tão positivn
mente recuso a quahfi.cnçao que sé tem querido 
dar n este objecto, julgo-mo·· inteiramente dispen
sado de entrar em qualquer discussão a tnl res-

ot o. -' pour s. n1 n. mnts o onra o mem ro, 
saiba n ca.mam dos Srs. depub.dos, que nem era 
possivel que tal publicação partisse de qualquer 
dos trin_istr.os, ?r ue n â,ivisão dos districtos J.n 
. • • • em .no tneno 
ainda resolvida. definitivamente. .. . · 

O· SR. MtNI:>TiW l>A JusTIÇA:- Apoiado. 

O Sn. Mnas'rno bo hti'Enio :-. Fnssarci ngora n 
outra interpcllnçào q_uc por occasição do tr:\tar 
deste objecto tM dir1gio () illustrc deputMo. E' n 

. q~e concctne no procedimento do governo nns pro" 
lamas eleições. Pareccu.me que o nobre dcpulntlo 
~anifcst~va receios, á vista de artigos que t~m 
s1dn pubhcndos no mesmo. Jornal do Commé1'cw, 
que o gov~t·no l?rctendin tom~;tt_ umn.Parte nctiva, 

n l . ova .,.a 
0 SJ:t. l.\!IMSTliO DO b!i>i,;ttiO. :-J"t\ dis:war) nouro 

deputado <]_tHY O goVCri10 JiUO é sdidnrio dcstn nctn 
de .outras publica~.õcs, de todM às suas tlontrhü\s, 
nem da íórmn o nmncil'n }lo r que apraz nv~ seus 
nutores cscrevel·ns. O qnc posso nfiançnt· no nourc 
dcputndo, . para. trnnquillisul-o e pnrn . desvanecer 
quncsquer rN~_mo~ que pàsstl. hnvel' do interVt:n
ção inilobitn da pnrtc . do go,·crno naJ elcicõcs. 

. ó <fuc isto cst1\ muito 11>ngé de nossas intenções. 
Fa hlo tnttis positivo.nientc do ~uc C\Unesqtter pro-
tos os s illill 'f !!1lo. .-' mi · ~ 1' • n '1111 n 
llOr scu~.ll.~lo~, quü felizmente ntó hoj•) 1\i\ldn \~iio 
aesmcntlruo SI\1\S palll\'l'llS, 0 qno tem OCCOI'I'HIO 
n respeito docloições dcsdo que estamos no podcl' 
'ul o · ( üo é -si.lfilciento ro.rnntin de nosso ftiltiro 
proceder. (Apoiados) . · 
. Dm•nnto a t·xi,;lcncin . do n.ct.nal gnbincte, têm-SL) 

feito ni'ío menos de 5 eleições de senadores, o cst:í. 
n vistndo todoso procedimento do governo. Ainda 
ltn pouco h~vc lugar nu província. dl\ Bahia a 
olciçi'io dtl lious scnmlotos. Na rcspccth·a listn 
sextupll:\ foi contemplado o nomo do nobre Ul'pu
tndCl, o, pois, melhoi· uo quo ninguum o nobt·c 
deputado pódo sabor uté onde s e cstendútt a ncçiio 
do governo, qttcr qttnnto n protocçfio, quot' qUuntú 
á. exclusão do qualquer cnndiqnto. 

Se pois os p r éccdentos do governo a quo me 
tenho referido têm estndc do inteiro nccorJo com 

. sun::; palavra~, ~e llisto ó testemunha inl~1ortnnto 
o no'tiro doputudo ; se o govérno nas · dc1~~ões uo 

. sonndor a quo s e tem pt·ocodido nuo t em imposto 
cnndidtttos tis nrovincius, o no couhnrlo tem lld · · 
in.do n. maior' e n. mais mupln. libol'düde, COli\O 
os fü.ctos dem~.mst\'lio: se nas eleições de mombros 
dns nssombltlns rovincincs o mesmo tem neonto· 
ct o, éOmo nm' lt u unnmcn e cu-so na pt·ovul
cin do Rio do Janeiro .•. 

O Su. li\ OcTA.VrA.'~~o .: ~ A~oia.do. 
O . Sn . . MrNrs·rtto oo lMPBHio : - • • onde o res

pectivo 'Sr. pt·t~sidontú nüo recommottdott n t:'m uma 
chnpt~ cleitornlo . . ·.. ·· 

O Sn. F . O cT.-\VIANo : ~Apohtdo. 

O Sn. M rNIS'l'HO oo IM"r>mno : - • .- • quo ftm<ll\~ 
mottto podo 111wcr pal'n. os recoios, ou autos pn.rn. 
as suspeitas quo o honrado m embro. pareceu nul.ni- . 
fostar ue q"llo o govort'l.o p"l.tdesso om~togur 1mm 
intorvonQi:'io indebitn nas pro::dmas eloi t}ucs? (Apoi-

ados). N~o sito por Yenturo. os factos pns;:;ados, 
o que sno incontest1weis, a melhor . justificação 
do governo nçsta ma teria? (Apoiados). Não serão 

· olles a m~is solitlo. .se~urança c~ apoio do . quo 
ncn.bo.dc chz.or? (A otaaos. Acredtta · or ventura 
o nobre dcptttac o que o mtots cr10 a e querer 
desmentir todo o ·setl ·passndo, glH\rdnndo~se para · 
destruil-o quando tiver. de o:{ccutnr o 1\0\'0 sysferrto. 
olcitorul, procurando dest'nrle desvirtuar o mesmo 
syf; cmn. p1Lta CUJR a opçao nn use cs or•;ou <c, 
pois, o honrado mt•mnro ficar tmnquiUo que o mi
nistcrio não hn de fnlt:tr aos. se~s J?tCCe~entcs, niio 
hn de empregar uma mtcrvcnçno ~ndnvtda na eloi
çtio, o quohn do ao contrario nnvidat• suas forças. 
pnra quo ella so façn em todo o . impcrio com 
a~np~n. ti.bct•<lndü, ~i\o impondo _candidtttos ás pl'o
Yltlctns, nem rcccmmlo se\' act:usndo com fu.nda· 
mcnto de havõl-a conrctado. 

A~rc~ito, Sr. P.residcntc, c com isto 1'cspondo á 
um r.op1co do discurso do nohre deptündo, quo 
suas obwrv11çõcs .forno fe!tns na mc.,lhor fé, o 

alludit), 
Fl>itns ns interpoll:tt;ões a quo tcnl10 respondido 

passou o nnhrc deputado a nlgnmns conside1'nçõcs, 
qu<!r qunnb no ensino s·upcrior; 'lll('\' quantl) no 
cn.sint) pdmnrio. · 

Com l't.Jfürcncin no primeiro na toa o. i Ilustro 
deput:alo que nn nutorisaçili.> que deu o podt•r lcgis-

.lntivo pnl'n n túfurmn. dos c:;tntutos dos cm·:;os jnri- . 
dicos C! oscollls de mctlicinn tcVP.-so pol' mn dos 
principacs fins aSsf'gttrnr um:t inspoc~~:1o nutis i:nmo 
diatn, lllt\iS cflkn:r. c mais sovct·n da Jlnl't l! dn goYet'llO 

ara com os tlircdm•es ~ o' ue cnh·ctanto ol.lstn•v:wn 
que n iss-> ni\o so ·h os in nttcmlido noG c.~tntutos 
qutl publiqttei Ú<Hllo "pro\'n, tl.pn.·scnto.u Q h•)nrndo 
lt\Oml.Jt'O Ul!l . trccl~o UtY. meu ·t:·~Jnlorto, no qunl 
dt ~o u e :nmlt\ nrto tinhn reclll)l(lo us mumorins 
tistoril·o-nendlllntC:\s quo . ox•gom os I) S nLn os na 

tipocn em q\tu li o mcstuo ro.lntorio (n Hi tlo l\Jnio), 
o qüo tnnto cu m <.· smo havin rcconhcddo o5ta 
Vét'~.lndr., q\to n tô julg:\rn. osscnl'inl dizer,- conto 
dii>Sl1, quo no rognlnmentocomplmmmt·n· das fticttl
t\o.llcs impnnhti. i\. o\)l'ignt:i'io <\Q serem tncs mo
mot·ins rcmcttidns no governo ató o dia 8 do Alwil 
do cndn nnno. Acci'o!4centou o hom·a·lo membro 
quo, . üXi1mi nnndu o regulament o complomentnr , 
nclle nuo cncontt·:.hn sonielhnnto disposiçiio, n qttnl 
nlil\s ni"io ct·n ncccs.,ndtl pnm i:J fim quo o p;ovet·no 
dcsej twn, visto c0mo pot• ttm artigo do ;; ci:tt!httos ó 
o cliroctot• obt ignclo a informal' o govol'HO de totlns · 
us o':cm·roneins , do todo" os factos -not iweis quo 
se ti '>l'l' t'lH dndo )ltt fac\tlthulc; quo is to N'n. snf
ficit:mtü, o q tt o dessns inforlu ~;~~õcs mclflOt' podi~ 
o g"O \'Ol'Ho co1hor o qtll'l julgasse convcnwnte, llDl'" 
ql.tc ntt) de\'iiio·se sttppôl' mnis hll}Htrdaes. · 

B i:Jspondeudo !10 llOÚl'C d ot;ntad0 1 direi quo Ô, \'O l' ~ 
dntlo que os osta tutos exigino quo totlos os nnnos 

' - ' . . • -.. .· . 
;nm;. deül~l'H~Hio -IJ.~~~ t.nM )llCiltClt'ins · tlovhio flcn.r 
nrd uvaclas , entcnd111o os throctorc~ qt10 nno lhos 
éOl'l'iu. o. obdgnçfio de cnvinl-ns no ~ovorno hrnrio
dintnrnonto, notn. tinhuo o direito do fttzet· ns dos~ 
po:.m,: uocessm•ins com n SU[l. improssiio c reme_ ssn.; 
llci~nvr1o por i:;so do r omettt•l·ns ; o p:wocondo-mo 

, que nlg tunn vnntngom podia lm\·.er em ter o 
govorrtt) conhocimontodoste trnhnlho rmtes dn tipocn . 
om quo ó. obl'ign.do n dor coutn.s no poder lcgis
lt\ti vo do o;;tndo dns faculdndcs , ontend.i quu doYia -
. tornnr oxprossn o positiv11. n obrig:H;flo dn. r ernossn. 
o otth'ns . pt·oviLlcnc.ins quo .n~o e!:lt :wlio, o. n em é 
de osh·nn lttn• quu nu o oshvcssom nos ostntntos, 
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por serem mais bem cabidas em um regJ.llll.memto 
mterno, ou em um regulamento complementar. · 
Consagrei~as pois no art. 259 do. dito . regula~ 

mento. Verdade e que não apparece nesse artigo 
um· prazo fi:to ·.::. determin~do dentxo do qual .- . 
do relatorio. Nõ'o cont·ost·arei no nob:ro deputado 
essa falta <{Uc notou, e ellplicnrei que proveio 
de (J_uo tendo sido oscripto o artigo .ilo meu re· 

··o · con er onto â.o · l)ccto di• antes da-
qucllo em que íoi lido, .· e do em que foi assi• 
gnado o decreto . . appróvando o regulamento 
complcmcl\tar, julguei qJ.lando fiz sobre .este n 
ultima correc~ào; que não era tul vez prudente 
fixar de nntc·miio o pmzo da remessa deste tra
balho ein mn r•Jglllámcnto cXpl}dido · por · um de
creto, c em qut.l portanto qualquer alteruç:1o é 
menos fucil, e que n data de B do Abl"il poderia 
liiio SC'." 3. lrtais COll\"üllÍCtllO, visto C('UlO. á im
prc~s::ió das meni<Wil~s devia pi·~ceder . a :tppro
'·açno . da congrcgaçao, c p01• 1ss.l rcstH'vúi-mc 
para dcsiglml-n por uviso, sem me ltJml.>i'ar nossa 
occasJao; a vez por . s.:r co~ t c peq~üJUl lllüll a; . 
d~ . fazer a do n~a. nlt.éraç·a·o no top1có Ju. reln-
tono ·a qttc alludw o hunrutlo membro. 
·· Qr.anto 1'1. couveuieücia do túr o govenw conhc-
enu011 o l t!~ RS .u e !l as ar t>s . rt npt·esen u.ç.\\.Q 
dos rélutunos, púrnlltta-mc . o nobrt' deputado que 
tiivi1j:l Je sua opinião. 'fnttüo-sc ou dú,·em-so 
tr<.~tar n~·stns )il.CHnôrias do . .; f•1cto~ mnis impor-

• 1 e::. ct:t TJ os . • :-; 1 c 1 t c:s, <I o sa nprc
cwtlos pelo leilto que ns cscróVtJu, e Velo. cun
grci!_a("ii.o q,ue os t\l)provou; ó um tm.Qa\lí.(} <}U.t~ 
St\ acn~. preSUillÍl' que seja feito COlll lllUÍtO eri- . 
terio c COIU iJIUit~ circumspecçiio. E' de esperar 
que coutcnhu itlcàs . huuiuosn~ . e t\proveihweis 
sohre .n marcha dos estudos; e em fim mnis uma 
porta por onde o governo pódo entmr Jio conhe
ch\iénto do vet;Jo.delro \!stado · das f\ü:.u\umies e 
pois ruo parl'Cc d~ cvidunte o rüconhe!!idn. ut'ili
ilntlo quo o gO\'t.!tllo o · túnhn entre miios, 1'}\tando 
tiwr do iutüt·mnr o poder legislutivo sohro as . .. 

~ ~ ' . ~ 

os dir~c. tores d tJ d!tr pnr~o das occuncudus u1nis 
nohl\"c\s q1le tenhn.o lnl.\1\llo l\ns f)\cuh1llt\ús. 

Qtuuato a qut~ror o nollró deputado, como mo 
pn:t'l:leêtt, . que · . - · . · -·· -~ · • 
naspéc<;iio, c mnis severa, do g\wcrno sobro os 
directvrcs dils faculdades; . dii·ei M illu:-tto depu
tudo <JUtl o goVt.!l'JIO éo;b\ satisfeito com a inspcc
çi\~ que 1\H) ~iio. os estatutos : quõ a ju\ga suf
ficwnte ·nos lmutes em quo se . acha:; ·c quo aió 
o presunto o i'cSttltatlo tem moskndo ser dhl. 
.bustunte. Accrcscc quo os limites dossn inspt.cçiío 
;;no os mcsntos qU(l j ti. .existiu·.) t1·a~.ados uo pro
Júc~o de estatutos pubhcauo no tompo tio mmis
t~:rlo de . l}\\~ o nobro duputndo fi\Zi::\ pude 11or 
certo nnuto uupoduuto. 

Não lnl., répito, liocessidado do mais sovct·a 
inspecçiio. . · . 

O Sn. ZACHAtuAS : - A pro\"a ahi csü\ no que 
o.· nol>ro minisLt'o diz a. respeito dns mcmono.s 
histoticns. · 

O Sn. MI:o;ts'i'tto uo htP~nxo: - Esto (neto nada 
provn. Se cu sop. o. pl'imeiro. a ~·ecouhcEer tJUO 

• ... " ., f ~ [l' \ • ' .. • ' ' ~-

obtigaJos n. em· nu· no. govol·no . cssus memol'ins; 
so pot achar eon'Venwnlo quo ficusse bom ox
l)l'esso. tJSSa Obl~ig:t\)àú; fOi quO U Cl.)tlSlgllOl 1\0 
i'llg'ttlo.mé n to complcmoli ta r, como so liÓllo dizer 
quo a f~'llla . do t:tcs memorias produz a ptova 
quo o. nobro dupuLndo quer nchttr? (apotados) 
importando a confissão da inefficacia a a ius pec
ç.fio do governo sobro os mesmos àirectot·os ? . • 

Antês de passar noutro ponto, uiio posso doixnr 
de declaro.t• quo o lento da cadeira de dh•oito uumi· 
nis trutivo do. faculdade de s. Paulo não nH.nocce á 
c~nsm·n quo . o h onrado mcutbto lho fe.z, quando 
d1sso que .uuul dus cnusns por quo tlprocuwa a me-

Da instrucção superior passou o r\ohre deputado 
ao <!t\sinu p1·imo.rio, o Cct n.tgut'no.s obsorvn.~ões o. 
rcspoitJ d7ste impor~a_ute nssum~~o_. 

dcraçõos produzidas pelo illu.stro dupu!.ado no to
euuto 1\s vantage11s resultantes da uniformidade do 
cusino. Neste ponto estou inteirntJ1ontL1 de accordo 
~oil.\ o t~nhte d~pu\.ad~>, 0 nest'.) s~ntido j\\ por ...,~z\ls 
mo bei promtuctado, quer mn meus relntorios, l')uer 
:nus discussõüs om quo tonho tolllltdo . pttrte nesta 
cust~; cntemlo mesmo quo niio ht' hoje quon~ possa 
dU\'1t.lnr dos grandes resultados quo a umforml
dade do onsiu.o pódo trazur tanto pnrn o seu }!ro
grl'lsso n uptw!o\~ot\mento, como po'l' cétias conslde-

. ra~õos ·. do orucnt publica. Discordo · poróm da 
opi uiüo do honrado · ntcmhro. omqunuto elle pre· 
tundo pôr . ém tluvid~ a importtmtis::~imn attriõui~ 
ção qUD polo acto nddicionnl compoto ús flsseinbléas 
:prOYlltciucs do lcgislarmh sobro t\ iustrucçiio · pri-
mario. e socundnria. . · 

Enttmdo <}Uo semelhante attribúição niió pôde 
s ér cmüústad1~ (apoiados), quo . ó um diroito, o 
um d~ro.i.to)JOlit.ico, quo o neto nddicionnl o~torgou 

l3t'!US untoroS, O por maiOI'es quo sojüo . OS in
COllYOlli tnílú3 quo cada um do no~ entenda que 
dHhi podotn . ~0sttltat'. O dtrn!to está consagrado 
no neto audtClonal por mimmrn; eln . mou euten
uor, muito express a e mui 'pOsitiva. Existe· a attri
buição, o nttribuiçiio constitucioMl, quo não pôdB 
sot• .tirada por umn lei O!'diriaria. (.1.poiadôs.} O 

· meio. unico soria a r eformo. dossl\ purte do anto 
llUUiéll.lltlll; pót•qué SÜO tão clal'aS; tito tMminanf.es 
as p 1.1lavras do artigo r espectivo, quo não offcra
com duvidn quo se presto a uma intorpt·etaçiio. 
NILO eslt\ no nHJSmo caso o diroito quo ns nssen1-
blétts provinciaos so tinhiio nnogatlo ao logislurom 
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· . governo 
reconllccesso liquido por taes expressões . o 'direito 
de Cl.-!~ar cursos normaes de ensmo .primario nn:1 
provme1as, onde se formassem professores que se · 
mcumbissem de dirigir o mesmo ensino nas pro- . 
Tincias, c julgasse vantajosa. a sua creação, ainda 
assim niio teria cortado o embaraço, nem posto 
~rmo á questão: porquanto não poderia por esse 
facto coarctar a . liberdade das assembléas ln·ovin
ciaes legislarem sobro a instrucção primar1a c se

.cundaria, nem impór-lhcs a obrigaç:io do se sujei· . 
tarem ás le.is conccrn~ntcs a .este objecto, n só 

cional. (,tpoiados.) Mns disso o nobre deputado: . 
« Ainda. assim o gover_!lo merece rep;n·o por nfio 
to! traz1do essa qucsta~ .no pod~r lcglslattvo, por 
rtno ter . dcs crtado n 1 e a · · ' -
sidá c rlcssa reforma. )I Quanto a isto respondcrwi 
ao nobre. deputado: primchamcrlte, que niio ncho 
ainda .ind.ispcnsavel n reforma de que sil .tratn; 
e em segnndo lugar, quo por esta o por outtns . 
razões nüo a julgo opportuna. Orn, so cu nen\ 
julgo ainda i~dispcnsnvcl, nem acho optJortunn 
semelhante. refornta, como posso ser consu1·acto 
porque me não occupci do tal qucstiio em meu 
relataria, ·c niio chnn'tci pnro. eU!\ . P. attcn,;ão dns 
cnmnras legislativas? (ApCiiatlos.) Digo, Sr. prc~i
dento, que não me pnrcco aind~ indispcns!\vcl a 
reforma, orque, como tenho fclto ver em meus 
rc atonos, o governo, no rme ptupOt.lto de pro• 
mover a uniforn1idudf.' do ensi:lo, tem feito o quo o 

. nobré dopt.itndo . aco~tsellwu no sct\ discurso indi
r .cctamento ; o .por .'melO de .seus dclc('J'ndos tem .ro" 

throno onde, segundô o entender do nobre dépu· 
tado, laz-~o tü.POUst1r. a colonisnção -nos esf?l'ços 
dos proprletanos · ugrwo llts, - ao . pusso que óll ;ulgo 
nccossa.rio. e urgen to nus .nctuncs circumstnnems a 
intcrvonção do go•·crno; n sun illicia~iva 1 o sous 
amtilios, o tl\nto que atô fullo un. ntlcoss1dndo do um 
créditô oxtrnordinnrio. · · · · · 

. Niio sei, Sr. prcsiclonté; coU\o o nobro doptttndo, 
· lendo attentruncnte ns p_O~\aS _lllH' . cotojou para pr_9· 

duzir n sua !lrgumontnçuo, puilo chognr l\ conclusl\O 
. que tirou. ·· . . . · 

. :p~rn quo u sun nr_gumouta~:ão fosse procedentei fóra 
prOCISO quo O topulO dO dlSCUl':>O dn COtCil\ <lt\Q O . 

ilo~re deputado tomou por thonia. e qu~ ô o se- .. 
gumte: « Esta empresa porém não depende só dos 
poderes do estado,- ex.ige P'-incipalmente o con- · 
curso d~ t~dos os nossos propri~tariçs agrícolas: u, 
s.e . ex nmxss , . . · ~ . · ~to ê,. que e~ 
ugar do termo-pnnetpalmente-tl'vesse empre• 

gaâo a palavra -exclusi1,amentc---.ou outra equi-
valente. . · 
· · Dizer-se uo uma cousa d en~e principaitnente 

e ou ra, nao o mesmo (o antes xmporta. o contra
rio) quo dizer-se que depende della só e uniclimentc. 
( Ap~iados.) Fõra pr~ciso ain<!_n que ~o topico iin
rneihnto do mesmo discurso nao se dissesse o ·se
guinte: <( Velo com a maior soliCitude sobre a sa
tisfaç~o deste interesse nacional, o a confiança que 
depositardes no meu gôverno, auxiliando-o1 como o · 
espcr:),, com os meios necessarios para r.ealisar utn. 
b~ncficw do tant!\ tta,?Sccn~c!teia,. sará corrcspon
didl\ por uma ex.ecuçao deClslva c porscvcrnuto. )) 

A's palavras qüe acabei de lér corrcspondel:n per
fcitnin~ntc li.Sdo me~ rclntorio .que o nobre de u-· 

iclén. princip!\l . e fundl_lr c ~esenvohcr grandes nu
~lcos de c_olonos propnctanos! promover. tambem a . 

. nnportnçno de colonos . curopcos para n serviço das 
. f • '· 

e de crer seja tnuito curto o quef<'1r indispensavel 
pnt:a cncnminhnl-n c pntn nnimnr os nossog proprie- . 
t <tnos raracs o o commcrcio n fazem-a (noto-se bem), . · 
çomo .v mais natural, h1tcinun~r;te á custa dos re-
cursos particulares. u · · 

Estus. \tltimas pulà>"rns siio em grr.ndo parte o 
dcs~nvolvimtmto iia exi,)l'cSsiío pl"i,tcipalmcnt~ do 
top1co da fnlla do throilo n qlic referia-se o ilh1stro 
deputado. Niio <mvolvcm, pois, cllns a menor con
tradicçiio, c antes se achao do perfeita. conformi~ 
dado. 

Fol uc· 
<lcputado está inteiramente de nccordo coi:nmigo, 
j ulgnndo cotno. o mais l\ssisudo o systH:m de co1o
ilisnçiio quo . . ~governo ostab_clece\\ como 1·c •rá : ttLl 

· ó o da funda no · 
c~eos o colonos .J>ropricta. rio!3; com todas. llS rondi • 

. çoes do ptospcrtilaàe, · · . . 
A os to respeito. portanto, nndu se uw o1Tcrcce n di

zer. Annlyst1udó pol'élll a cxccpc;ào que cn ~JstabC'lcci t\ 
regrafuildndn nnqtiello systmun, o . nobre deptttado 
r.cT10u quo hm·ia sido muito itlfcliz a idéa que c~ 
ti v o .dê mul\lhir vir chins pvrn. scrom colonos; o ulêm 
do cltxergnr nus pnlavms do ·que em sou rclntorio 

. do l\imo pn~sndo so sor\'io o ~~·. tli.i·cctor gernl <!_as 
·terras pubhcns a col'<lemnnçuo desta cxcepçuo, 
porquanto uizin qu.o · scmolhunto ·gente não . era n 
mnis upta prml promo\'or ti .e~~~igrn~iio espontancâ . 
em lnr~a cscnla1 c1tou ns opmwns dtl antot· de uma 
nHmlot'là nbsohltamonto illTet\St\ nos chius o t\ sua 
importação. · · . · · · 
· Quanto ás })nhwras do Sr. tlireclor gcrul dns têr- · 
rns publicns, lhnitui'-.mc-hoi, St· .. tn-csi<!_ento, n re
cordar no nobre depuh\do quo Jl'l. fot'uo por num 
explict\dns ncstn ca~u, croio qno sntisftlctorinmonto, 
u um uohro doeutudo pola pl'Ovincin do S. Paulo, 

· . · . to do on;nmcnto . do rumo . pnssndo · 
po.tcco\t tombem nollus cnxcrtr•r o 1nüsmo alcance 

. quo hojo lhos dou o nobre <lüptttndo. Entiio fiz ,·er 
quo as palavras a ~uo nquello nobre deputado allu
dia1 e a quo. nllud10 ~mnhl'lll . ..? hourudo me~nbro 

. poln pt·ovlllcla uo. Balnn, refermo-so clarn e eviden
temcnt.e a introducçiio dos chit1s com o tim do virem 
povoar o Brnzil o de promonn·-so stta einigrnçiio 
espotltllncn, porque em outro lttgo.r do mesmo reln
torio, qunndo· ttatan delles como trabalhadores 
aa~àlarmdos, c?mo br1l(}os Rimplesmento para su~
pnr ás lll'C(1SSldades do nossn h\V?ura, o Sr. di
•·octor gernl francamonto se ctmncu~va ·a fnvor de 
sua iml>ortação. . . . · . 
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Ago1·a, quanto no neto do governo, mandando 

buscm· cluns . para sc1·em . en1pregados na cultnrn 
do nossas tel.'rns, l'cpQLirci o que constnnl.cmento 
tenho dito, já em meus relntorio.s~ já em . mais 

. do um cliséut·so nesta augusta camara. E' preciso 
não cOnfundir as côltsns ;. o governo nunca tcvo . ...- ' . . . ~ . 

o pretendesse do untcn1i'io sabia qué níio o podorin. 
consegnir, . porque esta gente, se&"undo lodos os 

. seus hnbitos, jíunnis se .tem qucr1do prestar nem 
se presta n isso. 

. Foi pois iHJicnmcnto como h·nbnlbadorcs ajus
tados a jornal po1· prazo nuo cxcL'<ientà do G nnno~, · 
mnximo do tempo por qtui cosLtti.niio contrac.lur-se, 
que o governo deú it1strucçõcs ao sctt ministro 
em Lourlrcs pn1·n. mnndnr vir umo. porçiio do 

.cllinl'l. Era um ~11snio npeun3, 9.ue, it vista da 
falta do hrnços que n J:n·oum ja ont:io sontia, 
'ul ~\mos COllVCilÍúlli.:l Í:lil'l"· 

entendo qn(l lllllgueili púdc com fundnmouto 
ccnsm·n1; o govcmo pcW tc•r tentado um ensaio 
qüc, se nprcs('ntavn C<\lllt'H si uma ou outra O}'i· 
ni:io, um ou ouh-11 csc1·i \tur, como o nntm· tln 

. ilwmonn .éJ :H a pé o 110 1re t opu n o t n: . :1 11:1, 
tinha no lln' Sl\H1 . tempo en1 :'c\t nhono, nilo sô n 
oviniuo uc umitos · onfl·,)s cscriplol'cs, 111as nihll1t 
o resultado pratico da ex Jcricucia llllS r.olunitts 
mg ezns, c cn < I\' UI':; s uga ~· ... s ( u s o o, c·m 
circum:.;taltcins scnwlhnntes da lliÓI' parta de nossas 
{lrodn<:_i:1s, ljlh'l' qii:Hlto l:.:> sv:t dim:1, qttel' qnauto 
11 {\\lnlul:tdo de sua Jli'Olllli.'<;uo ngncol:\, 

E ' no mt•uos o que coustn. de Jhcrso,; . Jocn.• 
i\H!hh\s otlicines <}ue <'•lll,;nHt'i ~0hrc a nHitcria, 
o sob\·d uJü tlu~ iliiJlh tittl>: t}\10 kmcle ol1t..:r ÔL:sscs 
qUú !>e faV .. 'lll llll Jnglaterr:t, . c ljllt', como O nouro 
dCJIUt:ulü .snbc, siio onllliariilmt?llttJ .feitos com 
muito caiclatlo com muita minuciosidndé. 

Tudo isto jA tinJ occnsil'ill tln e~pút Hl·sta cnsa, 
~nui ~ tli.'~em·olvidmucntc, t{UàUtln ~c discntk~ :l:l 

krio n i\101\ c~trgl..l. 1\':io l'<'p0tiroi húh> t}Uünto 
cutlio <lissP, e cuuteuttn·-rne-hei coiu iJe,•l:~rur IU:tis 
um:\ _vez t}Uo _se o _en~.nió que o govt·•·no Ll'tltou, 

_, . . ~ . . ·. " . ' . ' 

nlltgnc1 lln lll•: tt ;.dut~ll io, ntlo JÚr hem succeditlo, 
llCill pot· i~~ll \'111\ dulli jttsto obicdu oo cNtsttt'tl 

· pnrn o gownw, quo u:io lll'ocetiNt pt·ccipit:H!n
mcut,1, ucm :\.~ c~~gus,. HW!>. l'liln h!lscotH>tl Üt) t]Ue 
cot,n t:utt•l 11l't1.Ye!to Sl~ h:\\' la prlltlC:\l!o en1 outros 
}uuzcs Nn C(m•n·:ll .·s tlln poucu p;H'l'rH!n::; com ns 
nosst\...:, ~~ e tn ll.llm 11:u·iil) Lto · esclt\l'cchltt o · Hio 
'l.'eflüt'ti<l:\ éL11HO ,·, n. iuk,tlúza. . . 

Dnvo ngutn. tlizel' IJllu ll:1o foi a import.1cilo elo 
dtius 1t . uuic:l .''XCPp(:io qtw o g'0\'01'110. dedm·ou 
<}tio r~tnl•ch·t~ tll't:t. no fY,;kuul tll) gt'üitdes tmd~os 
dê Ct'louo:; lll'••tn·:d:u·, .. ~, it•loptntlu em l'egt:•. ,;omo 
l>:ll'üC•:t,HH•' . quu u ll••hr~ <lt:pntnd~\ sttppnllhn, ou 
como. lllftli't lto ~ }1\1) dt>:~o no st'U thscurso. So 
l\Ssillt ÍO "-S<', pntll'l··st•·hin hojt• noi·•t· tllna espedo 
de Yacilln~::tll dn. p:tdt• do •!tiHi~tllt'io, lí ,<jual nt_i:is, 
mn t}Uéstno '"' nll~·•··:l';·l' t:!u Yllal, plltltn Sf:r JUS· 
tifknda. I~~'!a l\1r~·a •lo t!!ret.un~f:tucin.s hupré\'istns ; 
lllUS lll'lll ISSO S:• tl:\ 1 tJOl$ Ct:rfo t! ({Ul! t\ú l\1\l\t 
rclnlorio tln n111w lHssado uo to )tcü l'Cinlivo ú 
co oitiMçlio, ttH' expt·ttm uen1 clttl'l\1\ll'l\to 11os se
gttiut\.·~ tot'tllo;; : \( So u~.:m que, de coaíol'lllhhttlu 
com tv3 illêttS e:qw11\li• tn~ nn outro rolabt·io, uiio 
tenhn o glWl'l'lhl nn-:-: iHatlo n illl)10l'li1dio tlo colótH)::> 
qnt~ \'l'!nh :lú. t'Jill!)t\'gnr•so 11ns {n:téllllW> po1· pnl'· 
cot·Jn, sntat'1ns, úl.•l., nom llOl' tsso duvit1Hrti (no 
te·sc) em casos innito c~pccilws, nuxilint-n. se 
ohxct·gar lltf;~O nlgtuu:t C·'llvcnicneitt, ou ueces-. 
sidntl t' übsolnta \)ttt'a u llt\'tHtnt. . 

Qtttlntlo esct·e,·in m;l11s paht\'t'tt~. St·. prcsitknü~, 
po.t·ocu qtto . lll'li\' itt o ~1uo dunt.t·o em monos tempo uo quo ült csp<mwn tet' lil. do sncco,lct'. 

Eis-nos clwgados n este caso ; as circumstancias 
do hojo nuo s:1o as mesmas flUO or1io CIÍl Maio de 
18~,:::·. Peiorlu-iio extrnorJinariamcntc pelo que toca. 

·h ·falta ~Ió brnços para n laYo~ll'a .. Dá-se na actual~~ 
dado 1íno n s1mples convcmencu~; n:1ns a neccss1- · 
~ndc abso~ut.a de ncudir~sE) .a.. nossn ag~i~u\tura, 

proprictnrios ~·urnes ó súpprimcnto dos braços de 
~uó carecem, pnrn. ~H\1ltcr . c llescnvolvcr ~ ~ultnra. 
ao suilS torras. Dno-so portanto as cond1çoes por .· ·~ 
cu dizia que o govcrn() não dt~vidarin fazer uma 
cxcpç~o no gystema. de. cQlomsn.ção !J.tto tinha. 
prefm•tdo o adoptado como rcgm. (Apotados.) . 

Occnpou-se o . nobre . do.J;lutndo tnmhcm com a 
colonisaçilo que chmno. nnc10nnl7 com n caicchcso 
e civilisnçfio dos indios,- é es.tnndo gmndc parte 
dns ídens do honrndo membro de conforrmdadc 
com ns miuhils, corno teve tL. bo1ldal1o de do
cbrar; limilnl·-mo-llCi a observar quanto. n éstn 
parti:: uo se\\ discurso qu<'~ l;ost~ concorde. com 
o llobro ilcputátlo que scr1o. lllU1to C(ln\'emente 

uc os n1issionnrios mtmdatlos nrn ns alllêas 
!;Ottbos,;étn. a lingtut os tnt 1genns qtté iuo cah•chi
snr, pot• s .{H' cssn \\l\H\ dn~ primeiras .Colldiçõcs 
~urn cstabL•lctcr-sc dn pnrtc do,,· inilios a con
han ·a t1io nl'tossnrin )Ul'l\ nttrahil-l1s á. ch'llisa ão 
o . fncJh :11' <'Ssil. c:1 cc leso, n!lO so UJ~·o per( f!r e 
vbta quo st.•uJo como são jà üu1t:ts ns difiicttl
tl:tilcs com que o governo luta para encontrar 
mh;sionurio:~ dignos deste nome, or sua morali-
t :tl c : o pe.n \'Oen(;ao . quo e nH tHp<Jn!>tiVt~ pnrn 
(1\\l.l de corpo o nh~\tl; so ~ntr?gnem aos ntduos 
dcVvt·L'.S do seu 1mm~tcno, · ll1tc•mlllido-so peln.!'l 
mntns, . c solírcndo iodn. n sorte do pl'i\'11\~Ões, no 
intuitn ue uttrnhir os scl\'ngons . e . pl'otúovcr a 
sua .cidlisn~:iio, se .eu cxi_gis~o. no ::;ysft.•llul quo 
pra hcnuwnto se esta cnsnmndo nn:~ no\'as nld!!aS 
m:tis c~;tn condi~iio, tcri:unos do. d:u• de. miio tl. 
cntl•chcl>t' aittdn pot· nmi tu~ o largos annos (t~poia· 
tlo.~~. cm\H~i·a u\\!m dn mdcim 1lc liugna indi
g;.;n:\ gcrn\ '<lUC ha ·no P:tr1'1, St~ crcnssem outt·ll.s 
pni·a ú cl\~i)lO UfiS llllglln~ espm~i(\I.'S; O dos tl!alC• 
l · llS ( l l o.; :;, • . • 

po,·o~u twssns mntn~ .. Demais .lW)a t'XPt;riC!l~ia 
qut! h\'iJ qunn~o tn··~Silh :l_ .PrO\'Jtwm. do. E.siJU'ltO 
S:ülio: o!H:en·c• quo n hngun dos llldlg01\llS su . . .• ~ - ' . 
"' t "'. . . ·. _ . '" ' . • 
ca~i\o ' ' tltn cl\cs, o ·que o melhor mc1o tlo · tl. 
snhe\'t~m th' \\tl'O · c1\\ po\\CO tempn os missionn· 
rios l'l'n ll\t\1\tbl-l),; pnta us aluens eonfindns ú sua 
uiret·~· ·lo. Allj por <.\prto cl!cs tlfH'r'lldtll'liÕ muito 
1müs prompta. o ll\\Uto m::us cnhnlmcnto do quo 
nus nu!ns qnú ptwn esse fim o gb_Wi'tlo r1·cnssc 
nas eitl:alcs, 1>U em onLt·os poutos do m.tpol'i•l. · .. 

Fílllott o hom't\JO mombt•o l>or ultml(' em nott• 
citts que St.:l lü\\\ do.tlo o em _llwm<l\'ias c,;cl'iptns 
na EUI'op!l, C:\.t\«0\':lll\lo o cst:ulo pmspcro do pniz, 
o ntlinntamcnto da nH~tH~:\o tln~ terrns tlo irn-
l)erio u um onh·n~ pnhlica(lns 110 pniz, clizert~lo , . l 1 . t • o . . conlmno tmn 10111 e~:ngt~r:ll nntcntú, ts o t•, qno 
tit•.lO estt't po1· . fttzer-sll no t!IC:'Illto ú metliçiio das 
ton•ns, qnn r::io so lt)m ex;~cutndo os reguln.
lll t•l~t os m~ pe~htl?s pnl'tt. ~'sto fun, c obfüt'VOtt quo 
kwm gt'ilntlo tl\\!Otl\'Ctllent<\ qt\\lt' . n nmn, (ptel' 
11'outm Cllusn. A c~to r0spe1to lmnhtt•-mo·hct n 
dizét' ao .no\n'o de utndo mnis uma voz fltle niio 
, - · • ,. · · o t 'xnoorii 'UO. los · es ::,; n·i • 
}mblient o::: som minhn. iuterYOtl~'fio, o cltjos os
cl:tt•oeilltelllos niTt> foriio po1· lllilll ftll'llccidos. 
· No;; llHltts . l'elntorios nonlnnnn. exngcraçuo o 
uobro dt)ptttttdo }In. do por certo nncontt·ur: nolles 
tli•to ft'aiH.:amontc u vordndc. Tlinho pot• vezes .füito 
vc'i.:, ll ttindt~ rotwLi no t•datol'io üosto mmo qunes 
os obstncülos co1n q\\o tem .lntn.•1o n í'l'piwtiçuo 
gornl ni\ mcdiçuo o donmrcttç:~o llns totTt\s pu~ 
ulictts, O l}llaüS OS meios, OS l'Cll!Cdio~ t~lllpi·oglt·· 
uos, c quo se conlinuiio n únl)Jl't.•goill' ptn•n supc· 
ml-os, como cmtfcsson o uollt·o dopu tn<lo pcln 
Dahin, quo nésht pnrto foz n minha tlúftlZfl. couh·n 
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. .. . .. 
silo froutt•ira.:; com p~i'zc3 cstt·u.ngdi'os, c no i\ .a- . 
ranhiio O!Hio dt'ctnust:mdns cspecines n conso~ 
lhimlo 'és la mcd hla: e déJ>OÍS crcO\t són11mto as 
<l,Ufl c rã() n •c.l:un:ulos 1101' mais. imm.cuiala _lwc~·s
Slun:to pnbltea, conservando a mor palio (,as 
provincins al.é ugol'n sem tacs rct>ai'tições,. . 
· Vl,r<.lndc é que nem em iod1ts n,; }ll'O\'l!lctnscm 

que se crmít'ti.o semelhantes f·cpai'ti~o<>s tem o ~>nr· 
vito clàs nwtH~:ões c-:n·rcspNldulo JIÍ no quo o go• 
vcriw r.spcrnvn; mas isto tem sido provcnionto 
do cuusns que n:io dcvctn n em podem, gcm f1n-

l • • ~·. ' .. • • • l ... 't .. 4 

(.AJlOintlos.) · Dcllas. Caço menção .no meu . n~lntot·i~, 
onde llOdeul sc1· lalns o npn•cuttlns p .•lo ,IH) I! I o 
dcputntlo. Aeci'o)SCO quo em todns ns (ll'O\' l}~~·tn::t 
lll ( I l' o • ~ • • . I 

. l c.. c \1 ( , l ~o. 
Noto o holli'tHio membro quo lU\ provinda do 

l?nt·1\ nlgmnn consn so to1~1 feito, o su foz no ttnllo 
pnssntlo rt)JCZtlt' da · inva.;;uo do cholorn, o do do
plol·avt'll' c~t.nllo om quo p~r al~nm .tOi .. npo s,e nohott 
a pro',"inoio. PO!' .tal · U}ottvo. ~~powdps. ) Sogttlldo 
ns ultnnus uottcuts, Lmhn·so Jt\ mochdo o dcmn.r-

crido um tel'ritorio, havia-se subuiyidido esse ter
ri to rio em lotes. 
O~sérve tambem o nobre _d~putn~o que na pro-

A' nomeação do delegado o ()mpregados da re
partiçtlo das terras .da província ua Bahia,. no• 
meação que ha poucos. n1czes teve lur"ar, se~uto-se 
logo a do respectivo mspnctor rrera . (Apotados.) 
Aconteceu porúm que o uomcudo . n:io aceitou o 

. emprego, c o govcmo ,i:'L · tem ouil'o em vistas 
p_a!·a sul~stituil-o. E' diflkil enc mtrnr-.se co1n fo.
clhdude mnprcgados pam <?S c~rgosde tnspectotes 
geraes. São cmpr<:>gos tumto nnportantes, c quo · 
ptít'a súrcm bem. desompeuh:ülos cxi~em, além de 
hnbHiiüçües cspeciuus, muita lllot·ahuutle, muita 
uctividutle · l~ c 't' ·· ' · ' · · · 
pi!l'(üitami'J~Lo que t~m_h}s quulida~cs nem S!lmprc . 
::;c encontt·ao ·com factlu.Inde . rr.untdas no mesmo 
indh·iduo . . (AlJoimlos_.) 

{) . . 
prot't~dcntc ti;\ falia <I c ngrinwns.·oros. (Az.joiados.). 
Pouca ge11tc. no nosso paiz até certo tempo se · 
da\'a nos estudos pmprws deste cargo, ntó por-
. uo ruiu cn<:ontl'ítv:i . .: · - . 
ftttmo. Só dcp;:,is ')iH). se come~ou n executai- .0 
i'egultlnwnto c quo algumas p('Sl-\_ons ;;c têm ai?pl~-
cndo n tne:,; estudos; e ngom l! quo \'<10 pru1c1· 
piawlo a âppnro.:cct·, o. n rc~wt·cr ~cnwlhantes ... , 
t•lnpt't'gôs, p:i.n\ os <I naes passao pr.::vtauwnte por 
um exame. 

DI) oxpostn vt'l . o nnhro deputa.tlo pelo Mn.ran!tüo 
tJUO O governo, (}ll ·' · Lem lli'OCmhdo UCSiU U\ll.nGlra., 
que füiiH;e . t'SfOl' t:t\(10 ~nlnpro por cort:u• OS OU~Ü~
culos <IUO so tl;m . óppast@ . ao . scrvtço das rpedl
(Ões, quo tctn de1xa•lo no espn~o do ,11!_1\lS do 
dous nnnos e utoto tlu )J'O\"él' ti.s rc arlt ~. • -
lWClllt'S 1 ns hnTn~ nn . iuót· parto dtts }m>Vlncins 
só ptu·n n:h> sobr,•cnl't'!JRat• os cof~.cs publicos de 
dl·.-.·pezns. co. tu {·.mpr. egnu.t os quo tlllO · po. tlcm t~~
hnlhnr cllienzméllto >oi' (•~ltn de . eHsonl hnb1h
.ll ·o !tno lllct'0cln a lllJIIS tçn que rosu tn c.o aparte 
i.lo i;ol.H'() doputnllo. (Al•oiatlos.) · 

Yc•jti, S~-. prc.•idente1 '}tte ll hora cstt~ muito. 
n\'1\ll~n·ln o q tte tlc\'tJ pôt• tt.'rmo no. mou dtscurso. 
Ntio mo desvnneço do tet' t'espomltllo n. totlns ns 
con!-lit\\~rn~~õlls. quo foz o lWut·e deputndo pela p~·o· 
·dndn tlil. Bahia no g Dn luminoso discurso. 'l'tvo 
llL'Ct~s~idndo do l'ústullir-tuc mnih,, e ó do é~'l}r 
tjttú ll\0 OS!lt\CCüSSO t~ú tth'Ol' Olll .., Um OU ~:mtro 
l'út\tú tntvt•i'. 1\W~\\\O 11\\l\l}rl\\~llü. Com? porum . o 
1 Ol:{imento tll\ cnsn 111~) l'·~t·mttto fulltU todas ~s 
\'eZ.<lS quo ft~r con\'nntclltú, cspcrat'ct pcht.pnbh~ 
cnt:ilú dú discm'só do poln•o dcpnt:tdo, o so tncE· 
nhúcor qnc hquvo 1le Hllllhn pnrto ttlguuul t)l\ltssno 
.impo\'tnnto1 serei solicit.rl o · prompto em ro-
pnt·ul-n.. . . . . . ~ . • . 

Dtm úiltr.)lnnto cstn !::mt.tsfnçao, que J~tl go. ser 
tlo meu dever parn cOnl n cnmarl_l dos St s. dcpu
ti,dos, c uma proYn do dpforcncm par!_l cotn .o 
nobro · de mtndo pela pt•o,·utcl~ d:1 Balun, n ctt o 
l ltlCtll'SO Cll lO H O n IOnt'l\ ü l'ei:ll'Oll Cl'; O nqtu 
tomtino .o qM tinha a dizct'. 

Ar..ouNs Sn~; Dl-~I'U'l'.\ oos :. ~ 1\Iuito bom, muito 
bõl11. 

A di~t1ussiío fica o.Lliadn poln hora. Lcvanta•se 
n sessão. 

~~----------
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NOTA 

dos · pareceres . que o «.Jornal 'elo ()ommercio » deixou· de p1i• 

. Na sessão de -i de Junho : 

. • Redacção do projecto n. JO de 1855 .sobre a promoção de ofiiciaos da annada. » .. 

N - d·· 1"> · a scssao e ... : 

« Parecer da 2• commtssao de orçamento iJ. proposta do governo, fixando a receita. e despeza. 
geral p!lra o anno financeiro de 1857-1858. 11 

Na mesma sessão acima : 

.. « O Jc>rtwl do Commercio começava n primi:!ira parto da ordem do di apelo discurso do Sr. Sayi\o . 
Loba tO, deixnndo . por isso do mcncionnnr a discussiio o approtação da proposta da mesa para prc
encbitncnto dos lugares vngos do continnos. » 

Fez-se n devida corrcc~üo. 

--·· ____.. 

Na sessão de 14: .. 
li Pnrecor dn 3• commissiio do or~nmcnto t'i J1ropostn do governo relativamente ã. fixaçiio d.as 

despezas do minislcrio dn guerra. 11-

----------~~~------

ERRATA 

Na pagina 81 1 eolm:nna 2*, linha 35, em vez de 59:l:463S273-diga·so-4.595:4G3S273. 
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