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CAIARA DOS SRS. ·DEPUTADOS.
•

Se.ssiio em 2 tle Set:embra.
PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE CAlllAI.UGlBEo

'SuMHARIO. -

Expediente.-· Pretençao dor habltarues de&~

do emino superior do Jmperto.- Refi.rma do codtgo do
proceuo.-Re{orma do regimento commum.-Ordem do
dia.-Pensa:o a D . C, F. NP-ve8. Appruvaçllo.-PIIn.tilo

s:

de Faria. ApprÓvaça:o.-PmsiJo a D. L A. de V,
d;
Andréa. AJlprO®ÇIJO. - · Pen•IJo a O M N Gl'"-'lllllr~di.-
App•ovoçiJo.-Prmlloa D J. O. d.a lincha. Ãf•próoa~llo.
-Pensllo a D. T. M. de Sá. e Silva . ....tpprovaçiJo,Elelçllo de Minas Gsrae.s •7•· dâAirlcto 1• Obr•rvaçDfl du1
Srs. Lima Duarte, Luiz l)11rloa, Marli••ho t!ampol ,
Salathidl e F. Octat'ÍII'IIO· -Orçamsnto da (a:senda.
Approvoç/Jo. -Orç11mento da recuta geral do lmperio.
Di&cur.so elo Sr. mlnl3lro da {o.::tt~da.

Ao moio·dio, feita a chamada, o nahn.ndo·AO pre11ento•
os Srs •. viecon~e de Camara~ribo, Pereira. Pinto, <iama
,
' Ferrelr~r. dl\ Voi ..'
Manoel Fernandes, F .· · ndos
VIeirA.,
ga, Luiz Carlos, Solathfél, Silvino Cavalcsnnti, H~trcal

loa, Pereira da 8ilva, CorrOtt do Oliveira, Serra Carneiro,
Furtado, Jmé B,m,fa '
'
'
Barros, Jlenriques, Villlllo Tavaro11, Martlnbo Cnmpoa,
Silveira da Motta, BrOtas, Co~< ta Pinto, RRpoRo da CI\•
me:ra, barílode Mhmnnguape, SantB·Cruz Paus do Mon-

Outro do mesmo ministeTio, participando que vai-ee
dar conhecimento á }>re11idencia da provincia de Pera.m uco as raso uç es que e~ta cam11ra mou ácl!re&
das eltições pTimsrias feitas em De~embro e Janeiro ul-

.
·
• . numr ll~Tr."~a-,-. S. Lourenç., d~ Tijncupapo, e Nóm~oSenhora do RJ~ari:o
da cid11de de Goya.oa., perten-cente& 110 2" diatrioto ellli- ·
toral da referida p.tovinoia.- Inteirada.
• ·
Um requerimento dos arrematantes e fiadore11 de loteq
de terrenos diamantinos da província da Bahia, pedindo
dispensa uo pagamento de mlfltas.-A' commissão de
fazenda.
Outro dos agentes de leilões na praça commorcial da
rovincia. de Pemam buco re l'tlsentando
• posto provincial de )i % sobre o producto de cadalQilio
oxtra-judicilll.. -A' me~ma commissã~.
; ·
·
Outro da irmandP.de de No~sa Senhora do Rosario da
••
'
h.y-.d.ll proviaóia da
Bahia, pedindo dispensa das leis d11 Rmortização para
possuir bem; de raiz ntó ao valor dll 40:0008. -A' mesma
commissílo.
· · ... ··· ·

!l(lnça, Fiel de Carvalho, Gaaparino, Bello, Fiulho,

Aragão e Mello, bnriio dn Baila-V lata, Mello Rego, LO!IIa,
Bezerra C avalcauti, Leandro Bezerra, J unqueira,, J.
Ma.dureira, de Lamare, Amaro d11 Silvcirn, 8iqueira
Mendes, Pedreira, Tibt:rio, Paranhos, Araujo Lima, SL
o Albuquerque, Leitão da Cuaha, Barbosa. da Çur..ha,
Ottcni, Paula. Santos, Perei'ra Franco, Castello-Branco,

Nebiaa, Zacarias, Parana~ruá, tiergio de Macedo, Carneiro da Cunha, Tavares Bastos, Carlos da Lui:, Cunha
Figueiredo, Viriato, Diogo Velho, Paes Barreto, Lima
Duarte e Espinola, abre-se a sessão. .
Comparecem d epois de aberta a sessão os Srs. C.
Ottoni, Saraiva, Couto, J. de .Alencar, l:paminondal!,
Rodrigo Silva, Pinto de Campoil, Carneiro de Men ' onÇa, Lima e Silva, Esperidião, Ribeiro da Luz, Jaguaribe, ·Banrleira d e Mello. Paulino d , Souza., Sayão Lobato, F . Octa~ano, Salds_nha Marinho, Pinto· Lima,
,

,

1

veua.

Lobo, Ferreira Lage e Cruz Machado.
~al~ã.l\ co~ participa~ã.o (lS Srs conde de Baependy.
Te1xe1ra Jun1or, Brandao e Mello Franco.
·
· Lê-se e ap fll'Ova-ee a acta da antecedente.
Ó Sl\. 1• SEcaETAlllO dá con~ elo nguinte
"BXPEDI~E,

•

Um officio do ministerio Õ() impetio, cotnmUnicando

PRETF.l'IÇÃO D~9 B!BITA"NTJ:S DAS MATAS J?O ![UCUl\Y~

Lê·Pe, e fica adiado por pedir a palavra o Sr. Ottoni,
·
·
' ' · ~·

o seguinte parecer :

< A' commissíio d~ coinmercio, industria e arte!~ fei
s.u bmettida por ordem desta augo~ta camara uma petição a~signada por mais de oitocent.as pessoaS qlll3
dizem habitllr as mat11s do Mucury e as a.dj~ceD.~.
c: Allegiio os peticinnnriQS o movimento de popU.la~
que tem havido naquellas regiõ(;s, e e:;;pecialmente o
estado da do districto de Philadalphia, e os perigót(q~e
corre em con:~equencia da attitude dos sclvagen~.· Çli~
mâo a attenção ~o corpo ~egi8lativ~o par~ o !!9~V"c1o
que tem tomado S.-{Uella d1recção, J ~ para ganhar~ ~9marca. de Jequiti~onha, já. p~~ll, e~;~ta CÔfW, . ee;p pÓnclusão pedem med1das que facditem a a"bert'lll;llo dã CODJ-

•

-

· ··

.

· en o

as qite

já existe!!.<, tan);o no que toca a estrada~ c.omo l navegãção fluvial, e bem assim a animaç!io e incentivo ~ eaiigraçuo para. nquelle11 l~gares.
.
« São por ccno dig•IOll do interesse o solicitude doa
poderes do Estado cidadãos laboriosos que, colloc~~
do-!!u nnquell& p<»içiio, forão niio tó ~rur productoa
novos qufl augmentilo a riqueza publica, mu dar f~l
transito a m~c~doa que os p~oduct.o11 que j • se obt4lf!,lo
em outros d111tnctos não pod1lio ganhar.
•
c Nas leis respectivas po~ém já. tem esta CIUlliU'&.habi-
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SESSÃO EM 2 DR SETEMBRO DE 1861.

4

lite.do o podtr ~xecativo com os tneios qne em sue. ,;a-

bedoria 4!nt6ndesse convenientes e comt~&tiveia com as
forças e recursos do E~tado }:ar&. em geral prover aos
diversos serviços da ordem dos gue requerem os petiei.onarioa ; e por isso é a .oormnissão de parecer que a
~tis:ão dos ha.bitantea das matas da Mucury seja. enviada a.o goveno imperial por intArmedio do.~>ecreta.ria.
•
1os u. agnc
, commerc1o e
obras publicas, para que a tome na conf>ideraçw que

merecer.
c Sa.la. das conunisaões. 30 de Agosto de 1861l'llETE~ÇlO DE J),

F"; LOI'ES,

Lê-Be, c é spprovado sem debate, o seguinte parecer:
. • Em o t~y.o!imento junto, dirigido a esta augusta
camara," pede Dommgos Ferreira Lopes, ex·oollector
geral da ciclade da Cau~panha., tbesoureiro da recebedllria e encarre~do de avença e cobrança de dizimas da
comarca de Sapucahy, da prov.incia de Minas-Geraos,
1• , que seja relevado do pagamento dos jnros do
·ça do diz.:moa • 2", qna se lhe leve em conta a ~tcenta
gem que lhe foi glOsada pela. thesours:ria de Minas e
que elle j4. havia abonado a &e\111 agentes; s•, que, pago
o ue resta de · ·
gaes, se lhe an.treguem oa bena penhorados pela fa;~;endt\
publica e que eobrarem da e:xecuyão.
·
<A commissio de faztomda, desejando ser convenientemente eselarecida sobre o ue alie a e ede o ·su lia.a: em seu requenmento, requer que ~e peção informações minuciosas ao &overno, afim de que em vista
da& mesmas posar. emittir o seu parecet>,
c Sala das commissões, em 31 de Agosto de 1861.-

JlEFílBllf.l DO CODJGO DO PllOCES30o

c A assembléa geral rerolve:

• Artigo iw.ico. Os p.BS.SBpoms p.Bl'a paize.a e.stran~
geiros serão regiàoe pelo. legislação que vigota sobre os
pas.saportes para o illterior do _paiz ; revogada ~ss~ a
<

.

.

.

Paço da camara, etn 2 do &tembro de 1861.-J. M.

Pereira da. Silva, ~

O Sa. P.Ea:t:IRA. PINTO (!' secretario) : -A commiseíio mix.ta , nomeada por esta. augusta eamara e pelo
senado para dar parecer sobre a disposição do regimento commum que ~lCige o compareClimentn de metade e mais um dos membros de cada uma das crunaras
afim de ter lugar s installação dA assembléa geral ,
rennio -se, e accordon no seguinte projecto de lei aue
vou tora honra de ler á camara :
" A. a.1!semb1éa. geral reaolve : ·.
c r
i
regimento commnm, n& parte em que o:xige metad3 e
mais um dos membros de cada uma daa camaraa para
haver lugar a. installação da assembléa geral. .
c Pa o do. cattlara dos de utados m
a 86 • - rancisco Diogo Pllreira a, YMconcellor.Jo~o Lim Vieira Oamamao de Sinimbú.- ViBconde de
Sapucahy ,-.dntonio Pereira Pinto.-Franci&co Januario
ela Gama Cerqueira. •
O projecto vai a imprimir
...
trabalhos.

par~

entrar na ordem dos

~G,:....·.:.B.:.ar....:b;:o'~~~~~~~~~~C::.cm~1~'a:;.•-.-:-=-:R~ib~'i::-:ro:::·da~L~u~::.!...~,- - - - - 1 1 -_ _PRlMElRA PARTE DA. ORDEM DO DI A,

_ _.:....Â.:..·

!'ê!fl·Je, julgão_~ae objecto de deliberação, e vão a. im...

pn~ para entrar na ordem doa trabalhos,

froJectcls:

·

os seguintes

aEFOlUl4 DO E!fllll'40 SUPE1U01\ DO Sllll'Bl\10,

c Artigo unico. Para a matricnla nas faculdades e
cunos de Clllllino 11uperior do impllriO fica exigido o titulo
de bacharel em letras, ou oa e:xamea daa xna\Grias com~
reh ·a
o
commis&ões deaignadas pelo sovemo imperinljnuto
~ueUaa fa.culdadei ou ourao!l a cujo& eumea i6 eerito
admittidos alwnnoa que apresentem certifica.do dtS frequenoia d&1 materi.a.a em eatabeleeimentos regulares,

PENIIÃO A. D, C, F. NEVtl,

Entra em discussiio, IJ spprovade, e vai á comm.issão
de redacção, a seguint& emendl\ do senado á resolução
desta cn.mara, que approva a peosiio JDonsai de 86fl <:onced}dt\ a. D. Candida Frn a Neves, Tiuv& do commia•

eor

§ 1.• O plano completo do enaino aocunwmo para
obteo\)lto' do grto do bacharel em le~ru é dhlclldo em
Heçlto do grammation e &ee9io s~or.

PENSÃO A. p, C,

a. 1'. NV!IiEI•

4t

c

2.' Aa matoriaa elo ~ reli lo, grammatica hi-

lo.ollca, latim, arego, francez, glez, ollemlo, nfth·
.Dlotioa, geometria, ~ebra •té equaçlíe& do segundo
gr~, e ))0~11 geraea d8 pby&lca e ohimica.
• ~ 3.• Os eatabeleoiment()l provinoiaos qae lizerem
o enamo completo do plano aqut marcado poâerAo ,- de-pois elo exame da aeoçilo de gnmunatioa e do geral das
materiaa, em cujo julgamento tomará parte uma comnússiio nomeada pGlo governo imperial, conferir o.gráo
i~ bacharel em letras, o qual aerá recebido em to ao o

Imperio.

• c .M cartas ee!ito aasignadas pelo presidente da pro~
't~ttCia, chefe da ms~o pnbüea et~xaminadores.
c
•
•

eorá commtmica 'ao ministro do imperio qn.e os po~
. cleri stapender. por defeito de plano, divisão de ensino
e de ob~rvan~1~ llo catalogo de livros a.doptados.
c 35. A dmeão <lu materias e daa duas secções do
b.achãrel!Uio eeri feita pelo go~nno imperial em re~
~alamento qut~ poded. ser altert.clo conforme as e;u.:'
Kfllclas «la expe!iencia. O Cl\alOgtl de livros e e~olha
ae edt~ olualcu ser' tambem fdto pelo governo c

eltlr&Yal.
• Rnottlo•lt 11 dl•poal~ em contrario.
c Paço C! a eamaJa doa deputa\\011 31 do .A.cr01to de
!681,- .S""'(ro cl11 Moua. ~
~--

Entro. depois etn disoussào, e igualmente á approvada
e recnettlda á ccmwiasitode redsc91o, asega.inte emenda
do senado 6. propotiçilo d.esta ce:mara que apptova &.\)!lU•
alio annua.l de. 2648 concedida a D. Candida Ro•a Per
reira Nunea, vi uva. do alferes reformado Francisco Joeó
N!lnes:
" Supprlms·se art. 2', ,

o

PENSÃO A ~. ••

A,,

IIR FA.aiA..

Entra. em 1• discussão o })rojecto que deCllara q~e a
pensão annual de 6008 roncedida á fallecida D. Josepha
Maria .Axagonez de Faria, viuva do Dr~ José Candido de
Faria, reverta embmeíicio de seas uatro 1ill1os menores, de nomel'l Henri ue Julio A do
•
_
parti amante, até á maioridade destés, intranemissivel
de uns para os outros. ._
O S~t: I.UJ:t C Al\Los pede,, c a Catllara consente, que
este pro3ecto tenha wna aó dlScussão· na qual entrando
é approvado sem debate e remettid~ á. commiasão d~
redacção. ·
·
.

Entra tambem em 1• di.scusBilo o projecto qne approva
D. Luiza A.delai-

Jl ~lo lnDUal clel:OOOf oónceclida a

cle de Viot.oria Soal'$1 elo Alldr6a, filha legltlnla q? fal..
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SESSÃO EM ~2-tiÊ-·siirÉ-~1iino~õi-~186i---

le~ido marechal do ~er.cito reformado barüo de Caça-

pava.

o Sa. J. M.ADUli.EIU pede, e a camarà consente, que
este projecto tenha uma só discussão; n.a quel entrando,
·é appf<!vs.do sem debate e remettido á. commissíi.o de

approva a pensão annual de 6008 concedida a D. Maria ~athalin Gerard, viuva. do Dr. Augusto Francis·
com.
~ Sn.. TIDERJO pede, e. a camara consente, que este
prOJecto tenha nma. só dtscussão; na qual entrando, é
approvado sem debate e remettido á. commissão de reds.cção.
I'E:'ISÃO A D. J. C. DA. II.OCH.lo

l.

t_endo mais conveniente, que o presente parecer seja.
adiado até-qns s!ljão oft'erecidosá coneideraçiio da cam:~.
ra. os outros-rela~lvos á. eleiçilo d& Bnrity, Alegrlls e
Bagagem.
Voú:s:-Oh l<>h!
· .
•
ue pr :en o, r. p es1 ente, cum o adiamento não é 8enü.o o que nos aconselhiio
os princípios de equidade e justiça, para que nas pro~
ximas eleições provindaes niio fique grande arte da~

.

-

.

.

-

tos ...•
O Sa. M4nTINBu CAM?Os:-A~iad.o.
O Sa.LlMADUA.l\TE: - •••• deixsndo de concorrer para
II?-aís de ses&enta a_ ~etenta eleitores que dão as f~gue~
ztas sobre que tenho falindo.
Neste sentido vou msndar, Sr. presidente, um reque~
rimento de adiamento.
·
Vem á mesa, é lido, apoiado, e entra em discussão$ o
sep;uiute requerimento :
c: Reg_ueir? que volte o pare~er á. comm~ssão para _
d ar
Alegres, e Bagagem.
c Paço d:Jo camara, 2 de Setembro de lil61. -Lima
Du\lrtc.-.

do, é approvado sem debate e reme•tido á commissão de

redacç~o.

.

,

.

Entra finalmente em 1• discu~3ão o projeeto que approva a pensiio annna\ de 400S concedida a D. Theresa
Maria de !:H e Silva, viuva do unrda da alfande a
---l~lmmr.ful
1ma e
e 1 va.
. O Sn. PE1\EIRA Pll'no pede, e a camara consente, que
este projecto tenha uma só discussão; na qual entrando,
á npprovado sem deb!'te e remettido á commissão de
redscçiiQ.

..

ELElÇÃO liE I1UNAS•GE1Úl8,

(7• districto.)

· ~ Entra em discnseiio o parecer da commissão de poile:reiJ sobre a P.leiçí~ de Sant'Anna da. Barra do Rio das
Velhas, pertencente ao 7• districto eleitoral de MinasO Sr. Lima Duarte &-S:. presidente, pedi a pa·
lavra nnioamente para impPtr&.r da illustre commissão
de poderes algumas explicações relativas ao parecer que
se aoha. em discussão.
Ao tempo que foi adialia a eleição desta fregnezia
J:&ra se obterem informações .sobre o seu processo; forão
1gualmente adiadas parn. o mesmo tim as eleiçüea·'das
. freguezies da Bagagem , Barity e Alegres.
As informações exigidas a respeito das eleições des~
tas fr~guezias devii'ío ter. che~ado ao mesmo tempo•
que IIR da fregnezin de Sant'Auna da Barra. do Rio
da~ Ve\hl\s, que ora se discute.
·
Iguoro, portanto, os motivos qna levárão a illnstre
Mmmissiio a dar parecer sobre a oleiçiio do Rio das
Vel~as, deix.ndo de o fazer a respeito da Bagagem,
~ur1ty e Alegres, que se achão em igunes circumstan~
.CJS.S.

"

E tanto ma.is urgente, Sr. presidente, se torna aapre..
sentaçiio do parecer sobre as eleiyões destas freguezias,
quando se tem de -roceder em bre"e â. elei iio }Jara de-

. .

..

-

é possivel que s.quellas freguezias, que diio um ' avultado numero de eleitores, deixem de ser conaideradas e
representadas no respectivo collegio.
O Sa. B:nTAs dá um apaTte.
O Sa. LtMA. DuARTE: -Espero, portanto, que a illnstre eommissão nos dê alguns esclarecimentos; não deixando·de ped.ír-lhe ao mesmo tempo que quanto antes
apresente seu pare ·~>-· sobre"B: eleição das fregueziRs a
que me tenho ref .o, afim de que posso. ser ainda disClntido e sppro'- _ nes~a ses5iío.
_ Mas, l:lr. presidente, como iulgo que niio será isso

• rossivel pelo

fO~CO

tem,po

~U6 DÇIS rest~ qe ~essão'. e~-

-.·

-

S. Ex. disso que era preciso que se toma2se uma.ileliberação, parn. que em tempo nq_uellea eleitores pn.d~ss~m concorrer para · a eleição da nasembléa proOra, não sei por q_ue T!I-Zão o illuatre .deputado quer
hzer depender a approvação da eleiçií.o da freguezia de
Sant'4-una da Barril. .do Rio das Velhas dB .approvação
da eletção da freguez1a da. Bagagem, e outras.
O Sa LIMA. DuAB.TE: -Já dei a razão.
O Sn. C. 0-rToNr: - Vieto que chegou o barco a
partir, todo3 querem embarcar•
O Sa. MAaTJNBo CAHPos:- Porque todos estão nàa
mesmas circumstancias.
·
Sa. Lmz C.II.B.LOS~- Primeiramonte, eamara nii()

o

.

.-

-

a

.

-

ha nenhuma· disposiçiio doregimentó oua mande di$Cntir
e approvar eleições cónjunctamenta ·ou por districtoa
conjunctos.
·
_..;.:..
O Sa. BaET~B : -Apoiado.
· ·
O Sa. Lt:rz Cntos : -Ora, o illustra deputado sabe
!~~feitamente que sobre a eleição da Bagagem foi remettido á. camara dos Sra. deputn.do11·um protesto a respeito
de irregularida4es e prepotencias que lá. se darão, e que
a camara resolveu que o presidente da provlncia mau, dasae syndioar sobre semelhantes fllCtos, e proceder
.
como fosse de justiça. contra os autores.
O presidente da provincia mandou faozeressese:x-ames;
e se essas informações não vierem -seniio_para o anno,
ha. de ee preterir assim o direito dos eleito~es de que
trata o presente parecer, de "'otarem na. eleição da·a,.
Rem bléa provincial '? Logo que esta eleiçiio é liquida, a
camsra .não póde t<>lher o direito politico desses eleitores sern fazer uma injustiça notoria {Apoiado.t; niJo
apoíadú1.)

.

A res eito das eleiçõas de B11ity e Alegre, a commis.

são rem neeese1 a e e
seu parecer.

mpo pa;-a pensar e po er ar o

O Sa. LIMA DuARTE : -Não tem muitD que pensar,
as a.ctas já. vierão.
O Sn.. MARTINHO CA.Mr03:- Eu j& ouvi dizer que o
parecer tinha sido confeccioDado, e que depois tomou-se
outra. deliberação.
O Sa. Lu1z CAaLos : - Não acho procedeneis, Sr.
presidente, nas razões dD nobre deputado para q_ue se
adie uma eleição liquida para quando haja pàrec.er Sll·
bre eleições cont-estadas.
·
Se os no~res deputadoi:J. ~~m e.l&~~ C()_'l~l!ll a a~~es~n-
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SESSÃO EM ~DE SETEMBRO DE !86!.

6

tar contra esta eleição, eu os convido " contraria-la, mas
se não têm, como esto'!J certo, por que razão· se preterule
juúgir esta eleição que é liquida a Qutra que é contes~

tada!
·
·
·
O Sa. C.u.NEJB.O DE Mt!NllO!'fÇ.i : - Porque trab-se
nada menos do que de excluir o antigo circulo ae· Paracatá de m!.Ulda.r re resentaates á ass~mbléa rovinci
Ul!l Sn. D!:l'UTADO ~-Porque é tão liquida como esta,
e portanto queremos embarca--la igualmente neste barco.
. O Sa. Llu~ CARLOS : - Os nobre.s deputados querem

O Sn. 0TTONI B OUTRos Sas. · DA J>EPUTAclo JlE
Mnus; -Os seus interesses ! Deve-se retirar ·~ expr~~iio·
O Sa. Luu C.ur:.os {com força) : - Não retiro t11lf
Os senhores sabem perfeitamente que não posso referirme a interesses de outra ordem aenão os politicos, l"epito. Os noores deputados não t(lm interesse politic() Blll.
que a:;ta eleição seja adiada ?
-·O SB.. CARNEIRO DE MENDONÇA.: -E' uma cilada
metter-se esta parecer á approva.ção da. c~a, e não se
apresentar outro parecer áce;-ca de eleições em identioas
circninstancias.
·
·
O Sa. Lv1z CARLos: ~ Quer-:-se embarcar eleições
c!lntestadas no parecer á.cerca do uma eleição liquida; á
precieo que a cam11ra não o consinta I
·
.,
gune oleitores vota-rem para a âssemblé!l. provincial.
O Sa. BaETA.s :-0 adiamento é que quer preterir esse
direito a eleitoresle itimos. .
(Trocao~u muitos ctp11rte~.)

.

..-

. O Sn, PaESID:tlNTÊl-At~nção-!
O Sa. LUiz, UARI.os:- Sr. presidentE', a

camar~J. dos
Sra. deputados é_.testeniunha da razão que moveu o no··
--bfs deputado a ptopôr o adiameato ; · a camara é teste··
munha dos motivos por que se quer a!lia:r uma eleição i
espera de outra; portanto,- a camara a.valiaté. se esRea
motivos devem influir no seu tl.lli~o p~ra adh~r uma
ouestiío que tão de pexto atfecta os ·direitos dos cida..
diios I ·
'
·
'
( Trocllo-8e muito I apartea.)
O SR. Pa&srD&L'(TE : - Attençilo.

O Sa.

Ltn~ Cutos: -Offereço 11. V. Ex., á. cam~ra
ra.z~a. apresentadas para niio ~e approviU'

e ao paiz. ':5

esta decisão a uma outra sobre. eleições contestadas,
e sobre a qual a camara preciaa de informações! Voto
oontr.s;~

adiameoto.

O 'g·~ .Martl~bo V:amvos :-~r.presidente, creio
que a camara não p:reteilde eleger deputados geraes nem
provinciaes, porque este direito compete ao corpo eleitoral; se lia pois eleitores de distrioto cuja eleiçiio ainda
não foi approvada a verificaçiio dos ·sens podet·es, é uma
matería urgente por sua natureza (apviaào8), e as commissões níio podem, sem faltar ao seu mandato, deixar
de trazer ao conhecimento da c amara os Eeus pareceres
a reapoito.
Ora, apresentendo·-se um parecer sobra a elei-;üo de
uma freguezia, e deixando-se de apresentar eobre a
el(!içã<i de tres f~eguezias do m esmo districto eleitoral e
que se achão ·nas mes:mas circumstari.cias, entendo que
se devia reclamar por e sses pareceres, assim como eu
reclamo contra a insin nução do nobre dep}ltado que me
:pre(·edeu, vendo ness~ reelaroação'um meio de Pl:omover
mteresses, outros ue não se·ão o!! le itimos interesses
a JUStiça, qu e nos cumpr~ su st.entar.
Reclamamo&, ·porque a illnstre commissão não tem
di~eito de preterir as decisões sobre as ·el eições de parochws que Ee arhão n as me::mas circnmstaucias que
aquella sobre a qual deu parecer.
• ·Se a ~pprovação da eleição <lesta- freguezia está ...nJ
mteresses do no.bre deputado, estava na su11. míi.o pedir o
par~c~r a. r~pe!to della~ mas P?r amor da justiç", sem
pr~JUIZO do dt:elto que tem os c1de.dâo9 das outras parochtas, que nao po tem fic~r eternamente privados dos
seas repre~entant : !l.
Eu niio creio que a honrada commissilo tive~sc o

•

intnito de fzuer approva~ asta eleição votando ao esqtl.O"
cimento as outras do mesmo districto, embora o honrado deputado que acabou de fallar me I!,U~ris~sse ·a.
suppôr que ha interesse em approvsr a eleição de uma
paroohi11, e n io se tomar conhecimento da eleiçitQ das tres
parochiss que podem influir !las proximas eleições dos
de ntados provinciaes. (Apoiado!.
.
. ao portant(), r. pres1 e~~. o requer1mento o erecido pelo meu honrado ami~o deputado por Minas tão
mawtentavel comp aonobre deputado pareceu; ao contrario, é um requerimento firn:iado em perfeita justi a.
z s ao .em e1 s •o s.
o
eBSas eleições annulladas. Para o que niio ha direitcl,
e o nobre deputado não o p6ile mostrar, é que a commissão qne examinou a eleição de 'llllla parochia reCUEe tomar conhecim4)Uto da.s eleições de outras tres
fregqezias do mesmo <listricto eleitoral.
Sr. presidente, não é posaivel que a cllmmissão possa
nestas materia.s admittir a regra que diz- Matheus,
primeiro aos t.eus. (Ri&a!W.r.)
·
Se são boas as eleições daqnellae tres parochias, sejiio
approvad~, porque os seus respeot.ivos eleit.oree têm
o. direito de influir na eleição de depu~ados proviuClae• a oiadoe · se síio m s se"ãa nuull
s.
Não vejo pois, Sr. presidente, a pl"ocedencia das rs.zões do nobre deputado que impugnou o adiamentO.
O acUamento é em si jnstissimo ; e permitta o nobre
deputado que eu accrescente ue na occasião em tte
se a.
a e e1cao e uma paroc 1a, nao veJO que se
possa nada reclamar eontra a exigencia justissima
outros honrados collegas nossos que padem que a commies~o enütta o se~ ~arecer Pobre as outras tres pa-

de

Note a cam.ara quo. rima .dessas parocbias, a respeito
. das quaes se pede parecer, é de mais de 50 eleitores, e
que iiltO pôde ter grande influencia. na eleição de deputado~ provinciaes. (Apoiado$,)
Sr. presidente, se o nobre deputado insistisse para que
a commissão désse com·toda. o. 'urgetic\a o seu parecer
sobre aquellns tres parocbiris, eu uniria as minhas v0 ,zes á.d sues: mas querer o nobre deputado que a camara
approve a ellliçiio de uma freguí>zia e niio tome conhecimento da de outtas, é uma preteDçiio iniqua, é expô
a camara a ver seus actos, em materia eleitoral, sem; f!
mal "ui ados
· o
r
! o1 c
s
sue.fl de1'1illões sobre este \\1'-sumpto de fôrma tal que o
publico nunca posaa crer n& imparcialidade do e.eu juiz.o.
O .s~ I,uJz CAnt.os : - Analyse o nobre deputad.o

..

O Sn. 1!..\n'.fncuo CAMPOS : - Declaro ao nobre depatado que niio sei ainda como hei de votar, tauto ralatlvamente a esta eleição, como ás das outra a fregnezil\& 1
porque nnnaa me sei reconhecer eloitor senão quando os
meus compuochianos me elegem. Como membro desta
ca~Sara, nilo faço deputados nem eleitorefl. Hei do votar a respeito desta eleição como das outras, conforme
me parecer justo.
·
·
Não posso; porém, votar qu.e a camara dCI~ dcputa1os
se ponha ao serviço do~ fraccões politicas a tlnlrarando o
voto popular, recusando admittir a '/Otl\r para. as assembléas provinoia~s, na.s eleições proximas, os eleitores do
umas freguezi11s, a chamando outros a votar, st~~~:nndo
isto aprouver a estes ou áquelles CJUldidatos. rApoiado~.)
Entendo, Sr. presidente, que o adiamento é de toda a
justiça.
·
.
O Sr. Salat!lfel: -Sr. presidente, niio ocho proc edent:ea as r azões que os nobres deputados alleg:iríio
para o adiamento do pro~ec~o em disc~ssão. . • .
destes eleitores, n íio combatem o plil'ecer da commissiio,
desejão porém que o projecto seja adiado para que se
trate conjunctamente com a eleição de outras fre-

guezias.
O S11.. 'MARTlNBo CAMPos : -Do :rnesmo districto
eleitoral.
O Sa SAJ.ATBIEL :-Eu entenr1o, senhores, ·que ~stas
ra2.ões não t.i'Í.o -p-ro~de.nte"-, -po1qu~ uós n~ queremos,
como dísRI'! o nobre de.putado, que ee aprrovem os eleitora~ da fregu -zia de Sant'Atma com preterições dos outro&, (Aroiadot.) O que queremos é que ee e.pprove

•
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l.lq_uella eleição ~;;obre cuja veracidade n~ ha.litigio algum, e a <;Ommjssão a~ poderes apresentou um parecer a. respeJto.
O Sa. C.t.RNEIRO DE MENDONÇA:-Porque não apresentou a re&peito das outras? Isto não quer cli2:cr alguma

SEGUNDA PARTE DA. ORD.c..il DO DIA..
ORÇAXENTO DA FAZENDA.

O Sa. S.t.LATHIEL :-Eu não posso perscrutar ns razões
que levá.rão s commissão do poderes a aprl!sentar o seu
parecer, limitando-o á fregn~zia. de Saut'Anno., e não
estendendo- o ás ou · •
•
proce eu as!lim porque achou que a eleição de Santa
Anna fôra liquida, e o mesmo não pensou a respeito das
outras.
o Sn. c~...RNEIRO DE MENDOKCA.: -Como :sabe disto?
O Sn.. SuATH!Et~ - Digo q~e sou levado a crer i~to,
pqr ter a commissão apresentado parecer limitando-o a
~~a uníca fregnozia, e não tratando das ontrac. D'aq:li
nao se segue que devàmos adiar o reconhecimento desta
eleiçiio porque a commissiio não apresentou os outro&
pareceres.
·
Ora, quando a cam:ara tratou de constituir-Be, forão
·a rovados uns
·
•
•
porqlle a..cama.ra entendeu qae sobre taes e taes eleições
não havia contestação alguma, e por isso as approvou,

'rese!vando para depois a decislto da.quellas sobro que
haVJa du..,idas. Por ue razão havemos a ora. deixar d
pprovat es piU'ooer, ~riva.ndó a t;tue os e eitor~ ~~giti,;,
JDos concorrâo com o seu voto para a organisaçâo da
ttssembléa provincial?
Se o nóbr_, _deputado entende
u nao es ao m m a~t nas parecer
acha-se em igualdade de circumstanciaa,' ó;lPeio era
outro, o meio era propôr uma emenda para qwfse appro;.
v~se t~bem. ~ eleição ~aqnellas fràg11ezi&S~"e ~tão na
discusssao ex1b1t ·os mottvoB por que assim perUílva.
. o ~a. C.uu~&Il\0 DE MEtmQNI)A~ -Não, aenhor; quero o
parecer da com.I!ÚSsão respectiva.
. O Sa. S.t.uTBIEL :-0 nobre deputado attenda a isto.
O adiamento faz com quo nos poucos dias que nos reata
de !lessão não possamos ttat~ dael6i<yã.o desta ftegu~W.
cuja veracidade é liquida~
O Sa. Cu a
de um oo dou!l dias ; a commie!líiO apresentará o seu

parecer amanhã.

.

O Sa. SAL.t.TBIEL :-Se o nobre deputado sabe que s
commissão
respeito da. eleição dsquoll.as fregueziaB ....
O Sa. CAaru:rao liB MJl'(])Ol'fÇA.:- Disse-me um .dos
aeus illuanea membros,
O Sa. SALATilt~~.:- •••• porque quer imped.ir hoje a
pnssagem do om projeoto approvando a ololçí1o de uma
freguezln. do se11 circulo
..
~.~
O 81'1. CuNBlno DB ltbNDONÇA.: -Pela razito queiê. afll

deu.

.

O Sa.. SA.tA.TUIBL:- Se o nobre deputa@ entede q,ue
oa eleitores da fregue:la em diaeuaelõ não' estito em CU'·
aum.atancla.a de aetem a.pprovado,, dt.'le ~ombáter o
projecto rc8poctivo, mas X!iio adia -lo para amanhã unicamente pa1o facto de c!evcrem &et approvados conjunctamente com os eleitores .daquellas outras freguezias.
O Sn. CAII.NEiao DE :MENDONÇA:- Porque sãp do
-lnesmo districto eleitoral.
·
.
O tia. SAL.lTSJEr.:- Sr· presidente, eu não sou levado
nesta discussão por espirito algum de partido ; não sei
mesmo se os eleitores àe cuja verificação se trata:perten, ·
n
ve
adiar o projecto pela simples circumstancia de não tratar
das outra~ freguezias, porque s oornmissão, entendendo
que sobre esta nãohaviacontest119ão alguma, apresentou
o sêG. parecer, e procura estudar a questão a respeito das
outra.'! freguezias.

.

Jnlgo, portanto, Sr. presidente, que não pódeterlugar
a. pass&gem deste adiamento,. e-- por isso hei de votar
contra elle.
.
·OS!!., F. OcTA'VrAKo; ôbténd.o a palavra,.faz algumas
observações no sentido eni que fallou o Sr. Martinho
Campos, pugnando pelo adiamento.

.

A di&Qusaão
iica. adiada
pela hora.
... ·- · . .. . ..
..
.. .

Continüa a 2• discussão ilo orçamento na parte reti
·
in"s r· da fazenda. com as
·emendas apo1adas.
Vêm mais á. mesa, são lidas e flopoiadns, a.s seguintes:
c Para se collocar onde convier:
.

'
·
·
•
se da ~rimeira
ordem a thesouraria de fazenda da provinciadeS. Paulo.
- Nlbia-8.-Rodrigo Silva.- Co1ta Pinto.- Bari\0 da.
Bella-Vitta.-Barbo&a da Cunha. >
< Com a casa de educandos e educandas da capital
do Amazonas, S:OOOSOOO:-Strra Carneiro.-Furtado. :.
O Sa. CA.Sn:uo-BuNco requer o encerramento desta discussão.
,
O Sa. OTToJu: - Decídids.mente estão em opposição
ao governo; nito querem que o Sr. ministro da fazenda
falle.
·
.O Sit. ·"zaGto D~
CEDO:- Fallar& uarid.o sl3 tra:..

tar dà receita.
o s~. ÜTl'Ol'll :-v. Ex. sabe disto?
O Sa. Sncro DE MACEDO :-Sim, senhor.·

\)l\mento, é \a.mbem appro-va:do com a emend.b. da commissio, sendo rejei.,das ~ as 211tras.
a;r.:
.,.
·~

OB.Çlli:ENTO DA JlBCBlT.Â. &ELU. »> IMPBlliOo.

.Entra 61D 2• discussão o orçiunentó1na rarte relativa
â. receita geral do imperio.
.

. o Sa. PUSIDENTB : - Segtl.B--88 a disouss~o do ar&. lO•
O Sr. F. Oetaviano fpels ordeml:- Foi daJa.
ea\a materia pa:ra ordem do clla't
.
O
PREIII!,ENTE:-;- Foi d11.do para. orclem do din o

Sa.

àespeza deste miniaterio e a. receita. geral.
O Sa. F. OoTAVIAl'CO: -O orçamento da cieapeza do
tninillterio da fazenda á uma oouaa muito diversa do

· •

•

roasa aimples

mente ao Sr. ministro da fazend&; por sua propria
natureza o orçamento da. receita é muito~ do
orçamento da deapeza ; a reepeito deste o ·
to ~
qce ae aup{I<Se r~s~nsa.vel parlamentarmente . ra &
discussão o Sr. muustro da fazenda. A deapeta, • Ex.
eabe o que é'; é consumo; a receita~ fonte ....
O S&. PaiiiDBKT~: - Perd!m.me o nobre deputado; o
projecto de lei do orçamento eatava em s• aiscnaalo
por artigos, como manda o regimento.
O Sa. F. Ocnvr~o: - V. Ex. me pennitte que
continue't....
·
,
O Sa. PazsmEftTE :-0 orçamento consta de diversae
pan:ea; na parte respectiva a: c;a~a ministe~ deve.~
cnVJdo, u.ehãr-se presente o mlUlstro; á por ~aao q~ii!ife
daclar& na ordem do dia. que entra em discus&aô . o
órçamento tal, para que o. ininistro respectivo estejá
presente.
.
• ,
.
Actualmente acha.-se·presente o Sr. IllliilStro da fad
:zenda, a cujo mi~~terio· pertence o o~çamento da des·

' : - Se V. Ex. me dá licenli!a,
O Sa. F. Ocuvruo
e:t co:ntést!lreL primeiramente que a ordem do dia seja
dada simplesmente para auàie.acia. do Sr. ministro da
fazenda ; é dada para nosso governo. Ora, se na ordent
d::~ dia estivesse a discussão do orç.•'lmentQ da receita çlar a. e

expressament~-· •• •

·

O Sa. PRESIDENTE: - Está o otçe.meuto da fazenda,
que comprehende tanto a d~pe1:a. do miniaterlo da fa.·
zenda como a receita geral do Imperio.
. O Sa. F. Ocouvt.Uio:- Se v. Ex. ainda me d&
licenca, eu direi que por orçamento da faz!fl~ ~~C
f!G entendeu o Ot9aJlllla~ ~ c1ot~ do nuallterio ~
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negoesios da fazenda, e não ta.mbem o orçamento da re~
eeita geral do Imperio.
.
Agora repetirei· aínda a V. Ex. que a ordem do dia
não é l!Ó para. os Srs. ministros, é par~ os Srs. deputados
saberem o que ha de se di~cntir no dia seguinte, e Msilll
se
m ·
·
munirem aquelles que têm a fortuna de obter a. palavra., visto como V. Ex. sabe a rapi.lllz com que corre
esta disc:uisiio: os encerramentos impedem que fallemos.
Porta.uto me arece ue a. ordem do dia devo ser annunc1a a e vespera para conhecimento da camara.
Note porém V. Ex. que não :faço questão disto; estou
prompto para ouvir o Sr. ministro da fazenda, tenho
mesmo muito desejo de ouvi-lo. Tanto mais desejo ouvir a S. Ex. quando uma reqnisiçe<• da outra camara
no-lo vai roubar; diz-~::e que S. Ex. vai assilltir á discussão do senado de amanhã em diante; por consequencia, não noil é dada licença para termos aqui~. Ex.
aenão hoje.
Assim, de~:~ejarei onviro nobre ministro no ultimo dia.
qne lhe resta para consagrar-se :í. camara dos deputados:. Estou .mes~o que S .~~· talv~z haja com anteci-

,

',Ex. tem de ser ouvido, e o não podará. ser quando
elles entrarem em discussão, estando S. Ex. na outra
camara are uerimento de um ministerial Q por parte do
•

•

•

:'1111

•

,

•

seu qiscurso sobre a ,receita o que devetá dizer eobre os
addítivos.
·
Mas é uma questão de prineipio : entendo que, não
estando dada ara ordem do dia uma mataria clla não
eve ser iscntida, porque o regimento no-ltl prohibe
com fundada razão, como.;.Y. Ex.(!abe. Submetto-me
porém á. decisão qtfe V. ltx. tomar ; não fa9o mais
reclamação, porque já. sabemos que o Sr. mimstro vai
discutir o orçatq~to da receita qne não se deu para
a ordem áo dia, 6'da des_Ptlza sobre que nito fallo<I, e os
additivo.s sobre que depol8 não poderá fallar. (Apoiado,.)
O Sa.. PaBsJDEIWE: -&.estivesse em diet:nssiio o or~ament.o da receita, e fosse encorrada esta discussão,
deixaria de continuar a discussão dos artip;os additivos 1
De certo que não, porque o orçamento toda est'- em
discussão. O ministro que tem do assistir a esta dis. ms
azen a, a cnJo mlDlS er1o
pertencem nílo só o orçamento da despeza aa respllctiva
repartição como o da receita.
Es.tá portant? em discussii? o n~t. 10 do orçamento,

.llllnrnnltoR (ministro da fa:enda)(mocimcnlo
de
llo; .~ilencío):- Sr. prcsidonte, agradeço ao
no
putado quo ucnbn do íallar o desejo quo mallifestou do ouvir o ministro dn fazenda. Mas o nobro
deputado niio tem rnzüo nn censura que fez ao procedimento de Y. Ex., con,;idornndo como irregular 'ontt·nr-~e jtl. nu. discussi\o llo orçamento da receita gornl
do lmperio; r.iio só porque n. illustrada opposiçiio nüo
ceFsn do culpar o governo e s. maioria pelo atrn..zo dos
trabalhos legislativos, senão tnmbcm porque foi sempre
pratica quo se considerasse na ordem do dia o orçamento dn. receita conjúncta.rocnte com o da despezn. do
miústcrio da. fazenda , começando 11. discussão ror este
ultimo. Desde quo V. Ex., Sr. presidente, deu p~ra
ordem do dia o orçame~ato da fazenda , estava entendido
que ambos esses orçamentos, o da receita e o da despeza, se achavão em discussiío ••.•
O Sn. F. OcrAVIA.No : -Então os outros Srs.
~

~

o

-

ordem d o dia esses orçan:entos nomeadamente.
O Sn. Mn~IsTno DA FAzENDA : - .... na ordem em
que os a presenta a proposta do governo e segund(l ~
qual V. E x. os designou.
'
_O Sn. MARTINHO CAnos : - O parecer da comrois o
sao sobre o orçamento da receita· a inda nem foi distribuído aqui na casa l

O Sn. Y.,~;.;Tno DA FueNtH.: -O nobre deputn.do
B;IID!-lnciou á. camnr~ que, _sendo eu convidndo para ns&lstlr no senado á dl scu5s~to do projccto que proroga o
orçamento a.ctun.l, emqu&uto niío 'nnHnr o de qu11 ora
JIOS occnpamos, ~üo poqcrci A&si&tir 'á tii~cu~r;iío dos nr··

tigos additivos. Não sei em que termos ser& o convi~e
do senado, mas estou certo de que o dever que eu .s~Ja
chamado a cumprir nnquella. camara se ha de conc1liar
com o dever em que estou constituído para com a ~
mara dos Srs. deputados.

-

,

dou-se par~ a noite, o~~ governo ~diar es~a. ~rande
necessidade que tem da resolnçiio.
·
O SI\ MnnsTl\O t>A. F uENDA. ~ - O nobre deputado
1 u.
,
que se tem re<'..orrido com frequencia. a. este meio que
nos faculta o regimento; mas, _!lão obstante, alg!lmas
vezes temos sido a.ccusados de nao dar toda. a celendado
desejave! aos trabalhos da camara. o..
O Sn.. F. OcTA'VIANO : -- A outros trabalhos.
O Sa. MINISTRO DA FAzENDA: - · De sorte que seria.
empre:za sine fine convencer ao nobre deputado de que
desejamos sinceramente que a discussão do orçamento
progrida e chegue ao seu termo, podendo os nobres deputados discutir, tiio larga e ~rilhantemente como q~e
rem e costumiio essa roatcr1a segnramente da ma10r

.

.

1 •

'

ttendendo á. estreitem do tempo, á. necessidade ur~
gente de apressar-se a passagem do orçamento, é que
eu tambem niio. duvi~ci prestar o meu voto para q~e se

,

logo a da receita, durante a qual posso prestar .ao.s _no~
bres deputados as informações que elles eXJglrao e
quaesquer outras que estejiío ao meu alcance.
•

•

•

-n..

orçamento a fazenda que se votou esse encerriWlento.
Estamog'iainda na segunda discussão; não haverá tem.J?O
p~ra quo i!O possa discutir o _orçn~:umto _de toilos os m1.•
111stcrlq.s em segunda e terce1ra discussuo nesta crunara
d'tlrante n. presente seasão, se os trabalhos niio conerem com alguma celeridade, so não usarmos desse 1'6•
curso que ja. n.os foi aconselhado por um no~r_e d~pu·
tado pela Bah1a, recurso que a nobre· oppos1çuo reconhece que é legitimo, ma.s que costuma tnmbem rop~o
var quando empregado, ainda que em circumstanc1as
tiio attendiveis como as actuaes.
S • A TrNoo GAMPD : ue boa discussiio antes de npparccer o projecto l Agora, neste mom_ant?,
depois que ~c começou n diacussuo ó quo se estA d1str1lmindo o parecer dn commissão sobre a proposta do governo I
o Sn. ÜTTONI:- Eu ue:mndo ao Sr. presidente que
a estes bancos ainda não chegou o pr.reccr da commJssiio soure n rocoit11.
O Sn. Mu\TIMBo CAJIIPos: -E' cousn. muito rcg\\l&r
seguramente !
~· Sn. ZACARTAS' -E começa n aiscussiio por tllll
~isou't'so a írwor.
O SI\. MnniTRo DA FAzENDA: ·- 0 nobre dcputndo pol:t.
provincin do ·P arantí ·nota. quo comcQ&. a. diflc\\ssiío cln.
rc:eita por um discur~o 11 favo!' ! MM S. _E~. <leye
recordnro se do que a alternntmt do dobatc nuo c ~l>n
gatoria parA. os ministrús (apoiado•), e que dema1s cn
tenho de respond~r n muitas considerações que forilo
feitas quando estava em discussiio o orçumento da dc~
peza., po's to que dissessem respeito ao orçamento da
receita.....
O Stt. :MAa1'INno CAMPOS: -Mas l'Co~pondc fóra de
ordem .

.

.

.

estou agora constituido, não na posição de quem enceta
um deb ate , mas n a daquelle que tem de responder e
contcst a.r a oradores que o procedêrão.
O SR. ÜTTONI :-Mas a camara julgou- se esdare~
cida sobre o orçamento da despeza.
O Sr. ZAco%RJAS: - Então o que se segue é que foi
prelll aturo o encerramento.
O Sn . l\fnnsTao DA FAzENDA.:- O nobre deputado
pel!l província de Minas-Licraea, n ultima vez q•e
fallou , fazendo justiça h intsnçõc~; do ministerio,
~uando FC mo ~tra compenetrado da ncce~ijidndo de realu:nr 11 mnior CCOJlOnUI\ }IQfitivel 11() di~pcndio dos Ui·
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~}Jeiros publico!! , todavi& nos di6se que o tniniat~I..,
1ÜÍ() pl\re~ia. ter a. enercis. desttt convicção. SeguDth
S. Ex., dev~ria.mos de11de j:\ itllnuír a reducçõ~r. cvil.síderll.veis no orça:nento I'U·penn· n.-lr. w rviço' decre-

tados por lei. " que estão em andementc:l. diminuindo o
~s:;o>< l de algttma~· :reparti~õ· s se : att~ndet ao meca-

,

.

,

1

.

conservo algum~ tnemoria, mM n.iio mo é. licito !e.ve~ato,
~ camara e so publico o que é segredo da adnllmstraÇi\0,

Si'\o é Jlovi<\nde nem coU\\'J reprovr.vêl ..-. diz.er-s-

qae nm govern1) é muitm; ,•ez&• obri~ndo » d"spaza~IJO&
su" n~:ture?.& Teservnd~s, e que 11s dc~p·z-s de-te car
ractcr niío podetn .er justil1c11dat1 ern ubl•co sem ine
rg, o p tz.
o o s nntll esta con tção,

t!llllbem cott'!!.\derat t-e ~"'i>~ tl,1t~: i ()U não jut.t,o, ~ va'i.
q_ue coart\tl.l. nnüt.o a d.etes:J. , eu vou, com a. maio~ ·
ou não privar de recursos, r·om qu11 conti'ío, a \:ons sexconfiinça. nn ju\z() imparcial dk ca1n1U'a e do paiz,
vídotes do Est,,do.
apa\ysar as v~rbas que fixátão a attençlio do nobre
_ _ __ OU...Iln.O:ollb;rt:teLd4e~
. p»Ultt&add<GI:I-J1Jil()G&-B-lâHf!;l~llNF~o·tt-;-J,HH'itl11e-ã&-.fultiteet'l'lt--i--{!eJ!l1Ullti!IRtlOO
&,,.,ee-11fh~ee'1p~~\'l'.'fe~ :não O.ispena;os ifl3git2m.:~s,
do paiz com. côre• m11it sombrias do q_U.e n<'la a vemo$.
pe o menos indiscreto emprego dcs dinheiro -. puhlicos.
Eu mio sou ~>ptimjsta, mss nilt> crsir> t;uQ a.s ciroums ·
Na àe::-pezs do WÍJJi,,t(lt io do hnperio vê 118 qaa dtt

\r.ncias econ.omko.s 'do ptúz exijão o pr~:~ce.d\m.ento q_~e
J)O.!J 8COU!!l'l)loU O no1JJ:e deputado pelf\ J:'rOvÍncia de
1\finas · Geraes , isto é, que induzamo~ a. csmarn. dos
Sra. dcputlidos de&de já a fazer reduco:;ões con~íderaveis a e~mo, teducç.ões que, por gt11nde~ q\\e iosseln,
-nuo da:riüo o Pivellamento da receita ()otn a de~'pe7.a.
Nossa situação financeira é aiffic'il, o m\niste:rio o
reconheceu, e o reconheceu quondo se lhe censurttfla
0 eeu programma de economia.; maa nlio desa.nimamos,
confiamos.nas forças productivas do pait;, es erall\os
,
a parcJmoma que o lt.overn.(J ee &m
prescripto, 4J com 0 eugmeato provavel rcnila, 11 des. .
peito de algumas dr~umsttllleins o,.ue se apresenti\o

aa

como desfa.v~raveis, pod~remos <lentr~ d~ t!es cu quatro
J

,

C

S

7.

'1et'ua. --S<lcconoa fl)l.b\\co'S-to\ 0n.tt~gue &o min\~tetio
da justiça fl.. qn,.ntia de 44:200fl, e ao chef~ dE~ po~
lida l50:000$. Creio que foi um dos pl.'imeiros reparos
qo nobre deputado.
O Sa. OTToln ~ - N:ío :!B1lei :na ve~1>a - Soccorros
pn'bllcos.
p
O Ss.. MrNISTI\o DA FAZENDA:- areceu~me q_ue o
nobte d~putado tinha feito alguns reparos sobre esta ·
verblt. M~ts já que toquei neste ponto, e páde mesmo
l
cn
esto. dl'speztt con\o no caso dfl outras censUl~a.das pelo .
nobN deputado....
O Sn. 0TTOIU : -E' despezn. muito cU n de ser
(t

•

ordinaria, sem q\\e façamos desi!e )á. ~'>Ullpr~~sõe~ e -·
o Sn. l\'l!l'IJsTIII> »A F -lZBI'Il>A: - •••• il:rei que ail
cóttes impensados. quo não poderíão dei,car do tra~er
despczng com Hoccorros publicos de ordinario súo feitas
prejuizo ao serviço publico, perd~.a~d~e=et~ttmtlpo~~e:itdttc ctt1a~p.;i- -{-~~l~.a,;,11 ~n~n~t~o~rj~à*ad~e~1~4~ol~k~i~ae~R~.~S~e~~a~r:--;e~lc::;;e;m~l~<J~é~~"f,f.·"~--------I.CiiiiM~si-Qetn\)tegadqs 0lR m~ e\t•a<
·
,
m\\n r.t 1\ws.' 1os \\ il< gum\\ '[I<Woaç~o atacadll. de et~\i\c ..
clamor dn. parte de muitos epernriol! sem trabalho, de
min,esses auxílios, parnq_uestiiioprestndoscomalgumn.
JnUito.!l empregadl)l$ qn& confisviío llOB recul'sQ!t· que a
celcridndo, siio po1• ~a·daregtirprnsta"ilospelointcr~qeclio
lei lbes offel'eoin. 8lll retribuiçiio l1a seus eervi~o-'1, c q_mt
dns autoridades t1oiicines·. Aqui temos, pois, quo esta
de&p~tl\, eomq_ue.nto per~neentc 110 rninistctio dCl lm~
ile um motnenU! PI\TA outro se achnriúo vtiYndos aesees
rocn.rso~. (.4paiado.~.)
l'er1o 1 é ícitl\por agentes do ministeriods.ju3tiça.
~o intulto de can'iencex ao 'Ll\inil>teti~ dll- nec.~ssida<J.e
So.\1e a camara. tsmb~n1 qu\\ de \~63 -a.l~5S;naqlladra
CC:Ot!Orrtias , O nobro dcputndo BXATllÍI\0\\ O balnnço
do veriio , eenti() B populaÇÜO desta capital falta de
"preBentaclo n• camnras na praRento &C!\ailO, correeJlon~
carnes verdes; ~ue o governo, pn.rn. nc.uclir ao clamo~
dente ao axer~ído de 1853 o. 1859 , e nP.ontou verbas
t~ublico, foi obtigado a fazer ai:líant!anentos A algttna
do deApozaa que lho perec.nrno •u~peit~ do dcsJlerdicio
mnr('}lantoa, facilita~do a supprimento deste geneto de
on mesmo do dotivio \los tlin1lch·oll public()s ptn•n n.primeitt\ nec!lssidncle á. cnt~ital ao lmpetio. A maior parte
_ _ _.JPcl~
ic:.:ll~çQ::e.::_
e ;il::'lc~g~ll~ea::_.-~--:-------------T--~~flló.\·~~~Ml\uçg de% teor t:.àt> e~
O H11.. Ono~t; - At.oíauo.
destlnn. Ntio foi disponcHo <los dinh(!iros publicas, foi
o 5 1" Mnu&Tno l>A. l~,UJ'!lfl>.\: _Eu '~>otl ncompanltor
ante11 U\1\ e\nprcstírno qM id. deve estar satisfeito ; e se
o nobrll cloputndo Mhto exame llo !Js}azlÇU <la !B:l8 a
-n"o ~~ti., 0 gt:>vetn() nii.o de'l:~.ll.d. de ex\g\t() 1~\\ pt<l\npt'()

61 1

ae

O ~:f~rcJclo do M6H a '859 ('()rrt.H(JCIId4 a t1ous mi-

O Sa. lt!Allf'l~flo C.utMs:- Parque nlia di~ qa.al foi

Sl\,tcr\ol', ao do 4 do '1\lll\o , quo ~o V'(ltircu 1\ 12 elo
~ ve'tbn ~m tt'lle ~til. 1nc\~\i\n.~st\\ de~>I>e:za 1
..
l><>r.cmbro do lR-'8, o no do 12 tlo Der.(]J»b).'o, quo rcO Sn. Mnu&TI\0 DA. F.a.zEl'IDA: -Já. disse qucitnde
Jlgnou o pal\ar ocn lO 1\o A~o!lto de IBMl. Nno protenl{o
&occorroll publicoa.
·
·
•op~Tllt 11 rlcíeu\ do ll\1n\t~tcr\() dl' 12 1\u Dczc1nbro, o.
Quanto 1\0 miní.sterio da justiça , 1\!-ao no baio.nçl)
quo ti\'o a llonrl\ 1lo })I)T\encor, dl\ dcf~~~~ 1\\) mhüstt~no
eob , titulo gornl -'Po1ida. c seguranç11 publica- àes·
anterior: tonho multo }>TIIzor t~m crJJfundir o:Jae/1 do1u
peza• cxtraordinario.s e ,ccrcta~, 78:960$ ; entrl!guo ao
mlnistcrioa ua iu•ttlkmçüo q~a dovo o_pp[lr h t'IJnS~rn.s
c/li(!(a2-maior drt secretaria, J9. 715H:.:t46; o qua sommo.
do nobra dcputndo pol11 pro11lncin do Mina.s·Gorn<l!l•
U8:675RS4~. Considt~remos por emqunnto o tolgarismo
(Muito b~"'' muita l>tm. j
tot:tl. NinguPm dirá que parn. desp ,zas do policia e
'Faç<J igualmenta inte~r!\ justiça ãR inten~ões do no8egurRnça publicn om todo o Imperio a soPlma do
bre dopDtatlo; OllÚlndo mcstnO <fUO clle G ta~og GS iUU6•
118:000,1 seja. Oxcessiva....
trll.dos mcmbroa da opprt~iciío ' provrcsntlo estBII cliso Sa. 0TTOSl ~ - s·~ Í()UC isto s6 t
cu_esões. Í11r.end.o ll~sea ropnxos , -pr... l;tii.{) fe-ntiça no ~:ai%.
e até ao gov~rno de quem s~o advets11ríos; porquA. ~u
O Sn. MrrmTI\o DA F.lZBNPA : -Mas o IlObre de~
Dll:o pretendo negar que pos'u. have-r um.a ou r.l\{ra
putaJo notou q_u.o ha uma parcella cuja. imt>?rtnncitt
despeze menos conveniente. E' Fabl.d,. gue os go•ernos
i oi tl":tt~gue ao ~ffi.ei\\.l-mai~t d~ ~c.~W.til!. da. )ust\oya.;
nem sempre podem resistlr a todas n.s Pl:'etençõea , e
o me10 :por que esta d~speza fot fetta. toroou-& su~peita
qQo tambem siio falliveis em seus juizos. E pois,
aos olhos do nobre d()putado. A camarn. sabe que muiq_u,ando e. opposi~ao assim ptooede , ti~ t~tçe. ao gotas dc~\l;8zas desta nu.tur(lza, de c~ra~te~ re~rvado , se
-----'V~e~rn-ru>o-1pl)la~tr'l\a~rems>i-lis>ttãil:~áiiHp~te~te~nliçelõ5fe~.s-flqlfln~a-flllr.lee-r>p:r.llr~c·eru.renril·J.~.-----t--ftt'Lel:n-<ElifieetctHn:ebtrtete-1!Pe!elltla:-:secretartA ela )uSttça, no til··
ccnveoientes ()u i\legitimM, offert>ce-lh.e um estimulo
tere~se da. policia. e segurança publica. Nem todos ~s
muito \)obre para que tenha m11is cuid.tlào M àispenJi<1
5gen~.e11 ~:mpreg~tdo~_. ne.~te l!ery.iro querem p~r-se etn
d()s dinheiros publicos, e se conEo'e do• descontentarelaçuo .:om··~- S;Q'tbtJda~e; polic1e~s . pelo receto de ql\e
m.entos q-u.e~ab.i Hte-trossãã resultar. (Jlflito õem.J ·
5eue DOmes seJ&O conhecJdos, e dahxlhes resnitem serios
Aasim que, como o nobre deput~do v~r:i, <rO'l 1:e<a\)ou~
com\1romettúnentos ou malq_uetença.&. Ha, -pois, nece\\<1<!r-lhe sem o menor a:z;ed'Q.me , e ~sp"ro que a justífisidaàe de que algutnas de taes de&pezas, como tem
c-ção do go-verno eed, sat,sfactorin, posto que a dee.co11tecido et>b t<>uos os minhterios e em. t.od<1s os tem.~
íesa não sesa neste caso tii:•' livre como a accusaçiio ,
pos, se façlio
e11te ~o~o , seDdo 09 dinhe!~8 eatr~
por isso qua algumas das despezas de que fallou c
~ues na ~ec.rctaruJ. da JllSt19a, e ficando o ~ou ..hspcndJo
n~bre deputado têm o ~atacter de roeervnda.s. Pelo
a cargo do digno diroctor geral des6a. r<>ps.-.~!ção.
que toca ao ministerio de 12 de Dezembro 1 eu poderia
Ora, como foi estl\ di!I:P"..Z.a qne rocchon mais veheser mais explicito a respeito de t4es à.cspezas , àe que
~ente censura da pnrtlf d<i nobm d~ntado por Min~~

poz:

T•~o

v

2 _____._.. _ - - -·-:--·

· ~

-
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Geraes, en ainda accrescentarei algumas e:iplicações,
mostrarei ao nobre deputado qual fo1 o algarismo dessa
dc~peza. no '· same~tre, que cortesponde ao ministerio
de 4 de :M..:io, e 11ua.l a pa1cella pertencente ao 2' seJnestre, •lnA se compreh.t!ude no íleriodo ~o minist.e~io
ver >i se es~.as de:>pezas forão deterndnadas pelas necessidades iio servi\'.o publico, e q_ue n re~ponsab1lídade se repal'te por esses dous mini.!iterics que não erão solidarios
em todas · r,
• '-e.
em t d os seus L.ctos.
No l" seo~cstre a despeza foi de 28:5~5S345 , e no 2"
<le ll:l :20R. Um mini>~terio, portanto, ordenou despez118
na importauc a d"' pouco mais de vinte e oitt) contos, e
o succs,sor até ao valor dconz.e coutofl, pela verba -Despezas extraordioatia-e e ~ecr.,tas. Estn. divisilo du despeza
paios dou~ se1rW•tres deve aoo.venc~er ~,tO nobre deputado
d:4 moralid:l:te com que elb foi feita .....
O Sa OTro:.1 d:t um up«rte.
O Sa. MINISTRo DA FAzE~DA:-Eston defenden-do a
ambos os ministerio~. Como esta é ·a despeza àe maior
confiauça, e. como tal exc1tou maia sério reparo da
a d
ob e e utado entendi conveniente mostrar
que toda ella não teve lugar s6menU> durante uma administrAção~ dei o algarismo de cada um dos semestrea
correspondente ao tempo da cada um dos ministerios
ne, então serviào. Parece· ino que esta considera ão
serve para mostrar a mor 1 a e o proce 1mento o
governo, e nã.o para elogiar a um e censurar a outro
ministerio. {Apoi<>llo:.)
s
11 e
O Sn. M INISTRo DA F A.Z~NDA :-A questão não é saber-se se a. 'ler ba. legal f()f()xced.ida.
·
Sa. M ..ut.TINilO CAMPOS :-ltssa verba de segurança
publics. nãp põã.e ser excedida. 6em explicar -se. Não
adwitto creditas supplementaxes para verbas de 8(1~
gnrançn publica.
O Sa. MINISTRO DA FAZENDA:- Então é preciEo contestar a neressidade dessa verba e a nátureza do seu
serviço. Muitas vezes di~se. exceeso.de despe:t:a por essa
verba, assim como não se pôde evita-lo em entras. E'
tão 1-gal abrir-se um credito supplementar para esse
i o c
pa
q
'
Os Sas. MARTlNU.O CAMPO& E ÜTTONI :-Nio apoiado.
O 8n. MIl'llSTRO DA F AZEND.l : - Sr. presidente~ devo

o

mo nüo recordo de que houvesse credito snpplementar
para esta verba no exercicio Je qu~ tretamo~.
O~· r.IAarlNIIO C AMPos:- Excedeu·· se a consigna~
ÇtlO Ol'ÇRtnento.
O Sn. MINJSTRO DA FAZEI'DA:- R~prel&IJO do trafico
de Africanos. - E ntregue 110 chefe da policia l0:60f fl, a.o
officia1-mllicr da seor etaria da polic1a 19:0008, ao todo
2 9;600$· N:ío Ee pôde dizer q,no esta despeza fosse ille·
gal e m dc\·ida, por!lue n ão lia actualmente quem tente
eose trafico. Recordem-se os nobres dcpntados que assim pailStio, dtJ que ainda em 1855 tivemos duas tEntativas de im !JOrtação dJ3 escravos, de que resultárão duas
apf~reheusões, uma na. costa da provincia
EspíritoSanto, e outra em Serinhaem, na provincia de Per~
nambnco.
O Sa. ÜTTOXI : - Creio que o balanço é de 1858
a 1859.
O Sn. MINI STRO DA FA l:END~:- O balanço é de 1858
a. 1859, ban o sei. Mas as observações q,ue começ~ a fa.··

ao

do

tem necessi dade de con~erver- ee ainda vigilsn~qJ:útA-
qualquer_ ~ent;!i~i,.va ..Jle l'epressm dnfãfiõõ cfe Africa-nos-; e que portaut~ esta ver~a. de despeza. n ãc :-"ie
de~apparecer , como Jnlgo.u poss1vel o nobre deputado,.
do orçaml'\nto da justiça. Quantos indivíduos n ão ha
que ainda sonhem com a& cebolas do Eeypto 'l E ' pre~
ciso que esses pertinazes e temerarios se convenção d~
que o gover no está vigílant e , e de que , qnalquer que
sej "' o lap~;o de tempo decorr id\l entre as ultimas tentativas e. outra.s que se projectem , a autoridade acudirá.
com promptidão ,e energia para salvar a dignidade do
Imp~;:rio e reprimir os crirr.inoaos ! (Apoiado1. M«ito
~~m .)

O S!l. JusTINr~'No MADUB.Etu:-Eeta. verba ' um~
necessidade.
O Hn. MINISTRO DA. FAzE,·n.+..:-Desta verba despen&
deu -se no . primeiro eemestrade 1858 a 1859,16:000111 o
no segundo, 9:0008000.
Sa. MARTrNao CAMPOs:- O pttblieo ea a esta
verba. Os 16,0008 farão dados por ronta de uma reclai '
mação de 100:ooosooo.
O Sa M:nus•ao DA FAZEI'IDA.:-Eu . , dlua ua a ui
n defesa. não póde detxar de ser incompleta, e que a accusação est~ em posiçiifl mais li~re o vnntaiasa; por..
qu~nto os nobres deputados censurilo com toda a franqueza, com tüdo o d.!~emhara.co pormittn-se-we n expresso!), ao pa•so que a defesa ni\o pó•io revelar o que ê segredn dt~. ada:.iuistraçiio Os nob•eo de.,utBdos, bem in.;.
t~ncioo>~ dol'co wo siio,devern reconhecerquen~n h a abuaó
pr•'sumivel em deapeza:~ 'iuo sempre se têm julgado indispensaveis, e que effectivamente tl'lm Rido sernpiefeitRá'
por todoe os •.ninist~tios. A permsnencia dos factos e a
divero;ídade das pes&ons e da" circum-tnncia~ provão que
ta?s despezas são ind.eclinaveis, embor, não r;ejí\6 puVê, pois, a camara que na~ verhas 11 que os nobres depnt"dos ligá.rão mais import11ncin ou sepllrei n. despezà
de um s;mestre ds quE~ ;.eve luge.r e1.n outro, e que oq.

to-lo, nüo ha motivo plausivel pata. ser estra.uhnda.
O Sl\. MARTII!IHO G•MPos: -Achamos boa a. eoparaçã?· O que quero .é que esta disouul\o mostre a. nemento e dos balanços, de maneira que eatojito ao a}..
cance de$0do o mlliido.
O Sn ..MINisno DA FAzJ>NDA: -- Houvo tanta minu•
dosidade . que os nobres deputados achbl\o no balanço
designações que erão escusadas. (Apoiado•.)
O SR. MARTl t'iHO CAMPos:-Niio, senhor; o qtie importa é saber-se ao certo a qu~ ntia que fol entregue ao
official-msior desta ou daquella secretaria.
O Sn. MINISTRO DA FAZENDA:- O quo importa ó sa·
ber-se a classificação d" despoza. (Apoiado1.)
O Sa MINISTRO DA. FuE!IDa.:-Mae, ni\o obataute
como nada havia que occultar•.•••
O Sa. MAn.TINRo CAMt>os~-creio, o é por is!oqu&
peço a. espec1 caçao mats c ara.
O 8n. MINISTRo »A F AZEND ,\: - .... por amor da. moralidade do g overno, cs~as designações appareci!rão,
motivárão os reparos do nobre deputndo, reparos quê,
j á. o disse, respeito muito, mas que niio posso deixar de
contestar .em honra do governo d11 Brnr.il, que neste
assumpto n ão tem superior ; pois julgo do meu dever,
plenamente c onvencido como estou, sol!im pelo quo sai
dos miniBtetios a qne tenho pertencido, como pelo juizo
que f. rmo dos outros, dizer alto e bom som quo na dt~s•
confian ças do nobre deputado são intcirumonte lnflln..
dadas. (Apoiados .)
O Sn. MAR TINno CAMPos : - Estou convencido disto c
mas peço que se faça mais especificadamente a declara•
ção das despezas.
Õ Sa. MINI STRO DA FAZENDA:- Na secretaria dos n&gocios estrang eiros, pela verba das despezBS extraardf.:.
narias no ext erior despendeu-&e neste exercicio sob a
denominação - a bem do serviço publico, 41 : 012$619~

e

· .'O' Sâ7Míinsrnô-ii"i -F ~DA : :-'l ia despezas extra•
ordinarias no interior e no ex terior. ArJ qne se Bzerãô
no exterior, de q,ue trato neste momento, montão a
41:0 121J6l9 .
O Sa. MAnTINHa CAMPOS~- Agora no interior?
O Sn. MINISTR o DA F.&Z EJ\D~ : -Eu direi tudo. Hei
. de considerar tod.ai> as verbas que i ndicou o nobre de•
putado pela proviocia de Minal' Geraes.
Despende.u-se mni3 pela men na v~:rba a. somma de
34:8678, que foriio reC!'bidos no therouro p<>l• · chefe da
4• :;ecçiio da mesma secretbrie& de estado doa negooiol
estrangeiros e pelo respectivo por teiro.
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O Sn. Orro:u: -Ha outras verb:u de mais escalares

O Sa. MAl\Tl!'iiiO CA \lros. - Qno despez:a secfeta. fará
o p~rteiro que niio ~o potSI\ dcr.hrnr no balanço?

e mliis remadores.

O Sa. MJNUTiiO DA FAZrNn\: -E'osts.umadasdesiJ?;nações innteis que vêm no bnlunço. Era uma quantia
que devia ir e foi pnr!l o eofro dll secretario., com eles•
'
,
,
1
por e1ro
ir:.cnmbido-de recehê-1:~. nR fo;lta do direct,r geral ou do
chefe da 4' llt>cção, que é ,) encarregado da cont"bilidade. Es!!a circnmstancianiio temimportanciaalgnma.

O ~n: MINis1·no n.~ FAzl::ND.-\: -· T!atarei depois dos
remP.cl.1res perteueentes . ~ eupitan;es.
O nobre de u a.
~
·
nutos es('a.ieres , e portanto ele tantos r~.mhd <:ré>;; p~ra
o S';rviçc do mar O nobre deput~do já ter~! re ·~onheCldv
q .- e a sua cen!;ura é ,nfllndada, e '{Ue h:~. precisão de
muito~ escnleres nos arsenue~> do Imperio
rinci al-

dade de serem ts~:~n qunntiae ont•o~ue~ no cHr· ctor geral
da secretariR, e por !!}lo dC~J'!\ndlolll~ ~CI!UIIdo ~· convenienoias do serviço 11 1111 orrlnne dadJIB pelo mmistro, a
uem resta !'!onta~. A oi11dn.r
•
ao posso sem inconvuniuuto entrar em mais explicações sobre este ponto.
. O Sa. OTTo;o~r: -A ru11peito U.a Jo,zulidado podia.

cê de cutra pnra deveres urge-atss. O mm1stro da mn-

rinh11. n âl• pôde dei:K.&l' de ter um escaler ás 6Ua~" ordens;
quando precisar de ir ao mur, não ba de estar depen,
· scaler do iaspector d• arsenhl ou dos seus
agentes.
A despeza feita com Pemelh!lnte eerviço nunca roereceu os reparos feitos pel.1 nobre deputado; se o nõbrd
deputado a comparasse ébm a de annos anteriores não
O Sa.· MiNISTRO DA F AZF-l'IDA. : - A re~peito rla legahavia de acha-la oxce~siva~
lida'de, ermo poderia cu juet.ilicnr onsas defpezas ~em
O qu11 digo a resj>(lito dos reu·adores dos arsenae~ tem
·especifica-las 11
appli<'sção aos remadores das C&flitl\nias dos .portM. A
O Sa. MA&Til'IBO CAMPOS:- Que lei ae autorison 'l
despezo. que indica o balançn é de ! 8 6H'>S'06. Sabe-se
que serviços prastão as ca itanh~s: incum be•n lhes os
O Sn Mx:-J!Tao DA F AZEND.t.: -A lei do orçamento,
soccorros aaritimos, a policit\•e con~enação do• portos,
que consigna sempre certa quantia para de~peza~ ex0 alistamento da gente do m11r. Estes s~rvic;os effectrâordinatias no interior e no extenor- Em toJ<d~o:s~o~s~te~m~--~-~t~u~ã~o~se~n~o>Jm~a:!r_i"_!e~x~ige~m
~~e-ª'ac~a~l&er!:le!-ªSC>.JO~cQOruiJ
IJ.s e_qJ.le.liLte:lllEwte--- -_ __ _ .p06-(l88t!~lit!J)&--OO>IllJIIN~Men---&E>-&BSpe~e
rema ores.
Cerca de 59:0008 para as qu\nze capitanias que
ella sempre se fizeriio taea despezas.
0 Sa. PAES BuaETO : _ Apoiado.
exisrcm creadas, ee bem me r~cordo, não é CX•'CEsivo.
Sob a verba - -Material - e c-.om a desi n~ iio d
O Sa. MnnaTao D F
ape, peunss, JD a e outros o jecTOR - , mostra o
notou que parte desfas de&peza~ fosPe designada pelas
balanço despendidR pelo minisr.arin ria a;nrinbn a 4 uantia
palavras- a pem do ser!iço publico.
-_
de i2:S09S4tl. Ao nobr~: "eputado p~r-cee11 exorbitante
Eu níio deVla dar a razao dessa des1gnaç>~o, mas, para
esta de~pP-za com pennas, p•pel. etc.; mas ~ttenda o
que o nobre deputado não duvide por um só momentp da
nob're deputado a que e~se conl'umo enmp: ehende o de
sinrieriaade da minha. re•posta, accrescento uma bre~e
todas as repartições da marinha. '! até o forue :im<!nto
ci:xplicaç~, qué creio uiostrar& I!' .Iie~s11idade de n_ao
de livros. papel e mr.is artigos de P-xpedtonte llO~< navios
serem a:s despe_z~B secretaa_do IDJntst9rlO dos negamos
do. armada. Não se pó:ie, portanto_, ~ó pelo Een nlgaeettilngeiros tnd1cadas como tBes n(•B documentos offirhmo diz~:r que essa despe:~.& foi excfl>'sva. Dem11is,
ciaes.
.
todo~ nó!l sabemos que não é possível evi --a,- algum desNànhutn governo der;eja. que o e_atran~e1ro conheça
perdici o no cnn~.<umo de papel e outros art -go• do me~mo
ct,ninto elle despénde por ~ssa verba; porquP. _o conbegenero; é difficil con~eguir dos empregados pnblícos
cmiento do qtie um govemo despende em se~v1ços de 8 ta
economia a es;é respeito Ap6iados.)
naiur~za, em uma epooa daida. e l!Ob certa!~ cucumstwn
Lê -~e tambem no balbnço C~Ue foi ent:regue por conta
cias dá lugar a !C fllZ81'Cm juiZil! temerarios, pelos
cio ministerio da marinha ao chefe da policHt da dlrte ...
u~s ami"'OB e auxiliares muito uteis. alguns do todo
P'J
O Sn de
0TTONr: - Náo disse quanto foi gasto no roi~
esintereasadoa,
l!llfl'rão em sua reputaçiio, ".com rnzao
nisterio
4 ao Maio.
se queixem .e fujão de um governo que as;,un os com-_
promette. (.Apoiado•.)
O Sn. MINISTRO DA FAZENDA: -Sim. senhor; e niio
0 Sa. MARTI!UJO CAMPoa:-No interior é o mesmo. _
discriminei tambem as ~~pel' eeme.•tre!rte'!ãtivl!.- ~-.--m'"-snte ao mmisterio dos negocios Fstraogeiro~. por me
·g Ba. Mr~srao D:t i'AzE~tD~...:-Fis-ahi ois a ne'
· , · se avmo torces~l a e; e niiu tigurarem as ~spezas reservadas ~O;
n ado ao nobre deputado, eri1o a de polida e segurauça
ministerio doe negocios estraogeuos sob eota denom1-_
publica, e a de repr~ssiio do t~afico de Africanos, aresnação em toda a sua i~~rtancia nos documentos que
peito dll.S qoaes ass1m proced1.
são dado!l il luz da pubhc1dade.
Lê se no balanço como dizia, que foi entrrg11c, por
No mioi!-terio da marinha notou o nobre deputad~
conta do ministerio da marinh11, ao chef;:: da puticia ds
que na verba- Arsenaes-apparecesse como solflad11s e
r.ôrte a qu~;ntifi. de 6:0008 f,reio que e~t2. .-:e~p ·za tllm"'
mais·ve ciweutos de remadores a somma de 56:2528912.
bem par.,ceu duvidosa ao nobre dfputaeo, qn11utt ~~ aus.
0 Sa. O'I'tOXI: _ 86·0008 sc.mmei eu.
<lrigem. Mas a ca~a sabe que em tena :;e rlcruta tanto
para o exercito como para a a.rmad.a, sentlo o r ecrutaO Sa. MIMSTilO D~ F .UEl'IDA;: -A quanti!l cxac~a é
mente feito pelas autoridades policit<E's, ~alvo um ou
a que acabo de ler, tocan<lo ao 11rsens.t d~t corte
out.ro ponto em que é feito por. ~gen~es, especiues. ~
38:032SSOO. Não é uma. quantia excee&íva.
somma de 6:0008 entregue á polic1a fo1 ao certo d~stl0 Sa. P.u:s Bnano:- A-poiado.
nada áquelle fim,

a
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O Sa. OrTo1n :-Então é illegal. (Ora! ora I)
O Sa. MINISTRO D~ F.UEI'IDA :-A despeza coxn o re·
crutamento é legal. (Apoiados.)
O Sn. OrToNI: -Tem verba especial.
O Sa. MINISTRo DA FAZENDA.: -Na marinha está.
em prê !Ca Ir to
a cspeza. concernente ao maten
p~ra a v_erba do material.; assim as provisões de bo~a
sao class1ficadas sob 63Se titulo geral. Os seis contos ae
que se trata devem ter :Jido gastos com o sustento e
a arma a.
Passo ao ministerio da guerra. - Agaa c luz ,
6_0:4726596. Considerou·se muito elevado este algarlsmo.
O Sn. ÜTTONI:- Pareceu-me duplicata.
O Sa. MINISTRO DA FAZENDA.: -Não posso analysar
conjunctamente todas as verbas indicadas pelo nobre
deputado; considero·llS uma por ums.
A d'3speza de 60:0008 com o fornecimento de ag\11~ e
luz a um exercito de 14 a 16,000 homens nillguem dirá.
qu~ é exorbitante : ~ividida pelo numero de praçRB,
cra10 que toca, proxnnamente, a cada uma 3 700 or
n •

O Sn. MARTÜISo CAMPos:-Ha duplicata; já. ha illu:tninação para os quarteis e para as repartições publicas.
O Sa, MIZ'ilSTRO DA. F AZSI'IDJ.. :-Mas a. parte do exercito que não se acha estacionada. nesta. capital, e em
outr~ cidades onde ha encanamento d'11gua, tem agua.

.

,

~

,

exercito esti em pontos onde não ha. agua junto aos
quarteis, resultando dahi a necessidade de despenller com
o abastecimento desse ge::tero de primeira necessidade.
(Apoiadas.)
Sob a verba-Recrutamento e preDJios de engajamento - despendeu-se a somma ae 6:0008, que foráo
entregues ao chefe da policia da côrte. O nabre depu"
tado pela provincia de Minas-Geraes leu com tanta preve.ilç~o o balanço, que, dizendo-lhe eu em um aparte que
essa despeza devêra ter sido determinada pelo serviço do
recrutamento do exercito, retorquio-me o nobre deputado : c Sim recrutamento as
r
sciericias. ,. E' porém certo, e o nobre deputado não póde
desconhecê-lo, qnu a despeza com o recrutamento e enga.ja.mento do exercito é de tal natureza que não póde
mover a minima duvida. E' des eza ue naturalmente
eve correr pe c. po lClll, porque as auton ades policiaes
são encarregadas do recrutamento para o exercito.
Entre as diversas despezas c eventuaes do miniaterio
da guerra. está. cowprehendida a de escaleres para as for·
talezas, na import&ncia de fi0:281Sl 34. Achou o nobre
deputado qu~ notar nesta verba; mas peço· lhe que attcn·
d~ a. que as fortalezaP. carecem de não pequeno numero
de escalares para o seu serviço dia.rio, e parao movimento
da tropa de umas para outras, e dellat~ para terra, ou
para os navios em que a mesma tropa se tem de trans··
portar para. outros lugar~Js.
Portanto n ão é razoavel, s6mente pela simples inspecção dos algarismos, dizer-se- aqni houve excesso·
hotJve illegalidude.- Fôra. preciso <!Ue o nobre deputado mostrasse que com effeíto taes serviços se podião fa·
zer ou já. se fizerão com m.aior economia, e apresentn.sl!c
factos qu.e provassem ~ supposição que figurou de despezas abus1vas, para então censurar com a energiR. que lhe
-n<Jtamos. (Apoiad~:t.)
O Sa. 0TTONI:- En pedi a V. Ex. que estudasse
e seu
~
.
·•
O Sa. Mn'fiSTan DA. F AZE~DA · - Maa en comecei ren·
dendo ho.menagP.'? ~ procedimento do nobre depn.tado;
reconhec1.o seu direito de censura; e respeito-o em toda
a s~a latitude. !'-s suas observações de f6rma alguma
me mcommodárao. Mas devo tambem cumprir o meu
dever de defesa, e não o posso fazer senã<~ por este modo,
contestando as considerações fi3itas pelonobredeputa<to,
mostrando quanto tiverão de exageradi\Snesteou.uaquelle
ponto.
O Sn. 0TTONI:- Póde ser: ern um ou em outro
ponto.
O Sa. Mn-;rstno DA FAZENDA.!- Ern (le mister npon·

tar-lhe os enganos em que laborou, e foi logica a co~·
clusiio a que chegn~i, de que o no?ra deputa~o examinou o balanço nim1amente preven1do•.• lApocad01.)
O Sa . 0TTONI: -Prevenido est:l. o publico em geral.
O Sa. MINISTRO D.l FAZENDA : - ... • suppcndo que
..
.
mente grandes abusos coro" scienciae responsabilidade dos
ministros. São tJstas snspeitaa qut1 eu contesto, contra.
ellas. reclamo !!os ~ermo~ os mais energicos. (Apoiados.)

. -

~

ponder á veliemencia das censuras: j6. ponderei a des
1gaaldsde das posições, sendo l16Stes casos mais livre a
accusaçã.o do que a defes!l. AccreBcenta.rei s6mente que
o nobre deputado tern mais de um amigo que occupaese
o lugar em que me acho....
O Sa. ÜTTONI: - Sem duvida.
O Sa. M:r:...JsTno DA FAZENDA : - Appello para o
nobre deputado, para essas pessoas que lhe meree<::rem
inteira confiança, appello para o nobre deputade quando
estiver em igual posição ....
O Sn. 0TTONI: -Não é hy othese ossivel.
O Sa. MJ~ISTRO nA FAzE~ DA: -Não sej porque. Por
si ou por intermedio de seus amigos mais fidedignos
pod.erá certificar-se de que na alta administração do
n sso a:iz ão a es
s
aão determinadas por necessidades publicas, q 116 nenhum
ministro as faz a seu bel~prazer. (Muito bem.)
O Sn. SERGio DE MAcEDo :-Apoiado.
4

.

regular e mais explicita.

O Sa. MtNJSTRO DA. FAZENDA. : - No ministerio da
fazenda o nobre deputado encontrou uma rubrica que
lhe pareceu tambem suspeita, a rubrica. de 3:000/1
entregues ao official-maior da secretaria. Esta despeza.
está inscripta. sob a verba geral- Eventuaea
Direi ao nobre deputado que estaquantia foi destinada
para. a compra de moveis e outros objectos necessarios á.
decoração da sala do tribunal do tbesouro, despeza que
não findou nesse exercicio, sendo que completou-se no
exercicio seguinte. ~reio, po~, que não ha nada de
O Sa. OTToru: -Porque .~ão se especificÔu isso
mesmo, e só se disse :-entregue ao cfficial da secretaria
tanto?
a . .1: lNISTBO DA.
AZENDA.:- an O acompanhado
ao nobre deputado em todas as oell!uras que elle d~dnzio
do b11lanço geral do exercício de 18!58 a 1859, fico
persuadido d~ que, se nEo consegui oonvencer ao nobre
deputado de que suas suspeitas erão infundadas, on de
que as infortlHlções que lhe forão prestadas são inexactas, pelo menos terei consegolido, no animo da camara
dos Srs. deputados, attenuar a impressão odiosa que por
acaso as c.ensuras do nobre deputado pudessem produzir,
não sóment.e contra o ministerio de que fiz parte, mas
tambem contra. o ministerio de 4 da Maio, e posso dizê·
lo, contra o governo do Brazil. (Muito btm.)
·
O Sn. ÜTTONI:- Eu censurei o systema, niio censu..
rei ministerios.
O Sn. MrNlSTRO DA F .UENDA.: - Sei bem ; Illas ofttconsuras farão tão vehementes, podem ter tanto alcance, que estas explicações erão necessarias para que
se não forme dentro e fóra do paiz um juizo injusto do
nosso governo, 9.ne, como disse, nlio tem no mundo superior em moralidade. {Muitos apoiado:.)
u peço cença a • x., r.
s1 n e, pa a ar
agora uma brevE resposta ao nobre deputado sobre a
possibilid.ade de economias no orçamento da fazenda.
Algumas despezaa deste orçamento parecêrão excessivas
ao nobre deputado pela província de Minas-Geraes,
e posto que nesta. occasiã.o discutamo~ designadamente
o orçamento da. receita, todavia aquella materia não é
extranha, visto que a necessidade dos impostos )ustifica·sc com n necellsidad.e da dcspe1.a.
·
O Sa. MARTINIIO Cu:I'OS:- Se o Sr. presidente deixar
V. Ex. discutir a despeza, ha de nos permittir a mesma
co usa.
O Sa,l\fiNJSTno DA.l<'Azti'\DA.: -Em poncM plllnvras

e
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responderei !s observações do nobre deputado. Esta discussão foi iniciada. pelo nobre deputado a qne me tenho
:referido. No orçamento dadeapeza.d!.scutirão~se assumptos que tinhiio cabimento no orçameuto da receita; espero,. portanto, que o nobre deputado tambem nosleO Sa. M.u.Tl!'IHO CAMPOS: -Levo, levo; mas então
não devia mandar encerrar aquella. outra discussão.
O SR. ÜTroNI :-Dese·amos muito ne V . Ex. se ex··
p-ra1e nas suas e"plicações; ouvimo-lo sempre comprazer. (Apoiados.)

n,\. F.us:-;DA: -Muitc ~brigado.
O Sa. OTTo!u:- Não o censuro por isso.
O Sn. MINIST.Il.o DA F ..uENDA: -Sei bem q_ne o nobre

O Sa.

Mr:-~:rsrno

deputado não me ceusura por fallar ; mas está tomando
nota do precedente.
O SR. Onorn: -E' só para nsnr delle.
O Sa. MnnsTB.o tu. FAzE~D~: - E eu pondero ao
nobte d~plltado que o precedente não pbil.e ter e~sa.
O Sa. MAB.TII{BO CA.l!ll>os: -Isto é que eu aaho injusto, e até pouco generoso.
O Sa. MrNrSTllO DA FAZENDA:- ••• porque vou dat
1
r pos
s o servaç es
e o no Ta eputado fez sobre o orçamento da fazenda, ao paaao que
tratava de varios outros Msumptos que não erão d&
ordem do dia.
a. ARTll'IBO AliiPOS:- u nao quero senão o
direito de responder a V. Ex.
·
O Sn. MINISTRO DA. F.AZE1\DA.:-O ministerio da fazenda pedio para o exercicio de 1862 a 1863 mais do que
o votado para o exe~cicio de 1861 a 1862 a quantia de
770:134S222. Este excesso se dirid.e por vru:ias verbas,
conto passo a. mostrar.
~ Juros da. dividiL interna fundada, 581 :5521· A carnan toun. conhece a -razão desta angmento ; sabe que
pala operação da permuta de apolices por acções das estradas d~ ferro, que gozão da garanti.'' de jur~,. ho~tve
uma eiilll!são de cerca. de dez mil a.polices da d1V1da merna.
- Pensionistas e aposentados, l8:8S8J. E1te augmento por-si mesmo so explica..
- Thesouro. nacional e thesouraria,_s de fazenda,

cr~ado n4 secretaria de estado dos negocies da fazenda,
em virtude da lei de orçamento do anno passado, um
primeir() e dous segundo& o:fficiaes, e dos vencimentos
addicionaes a que têm diTeito os empregados q_ue contão
mais de trinta anno& de bons serviços.
- Estações d~ arrecadação, 453:085fl, .() liObre deputado eabe que as alfandegas do lmperio forão reformadas
pelo decreto de 19 de S!tembro do anno passado. Esta
:reforma e a de outras rel'artiçGes trouxerão uecessaria·
mente algum accrescimo d.e de1peza, que esta.vs. a.té cert~
ponto previ~to, porque reconhecia ·se a nP.cessidade de
melhorar alguns vencime}ttos, e havia necessidade tam•
bemde augmentar o numero do pessoal.
A despeza com estas estações cresce tambem á me~
dida que cresce a renda, pois que, como .muito bem sabe
o nobre deJ:lutado, tliDB parte do!! venc.1mentos. dos empregKdos desSBil repartições é perceb1da a titulo de
p-orcentagem, e por conseguinte sobem cu ba.ix iio segundo a importancia da renda arrecadada. Orçando-se
maior r eceita, de_via orçar-se em mais essa verba de desquotas assignadas para vencimento dos cÚfferentes empregados.
· · ·
. Osangmtlntos que tenho notado mon tão a 1,065:S24fl.
Houve tambern diminuiç~o em d iversas verbas.
- Juros amortização c mais despezae. da divida
externa fu~dada. -Pede-~e menos para estes ser viços
47:2176178 ; não comprehendidos os emprestirnos pelos
qua.es o governo se scha responsa.vel, mas que não úons~
titnem despeza do E st ado senão at? ao computo da
garantia de }uros ás emprezas respectxvs s.
-Di-vida. mternainscripta, menos G:0~0$. Empr~gadM
d e repa.rt.ições ex tinctas , 9:664S. J w zo dos fe1tos da.
f~da 1 313/1· Casa da llloeda 1 !=4001. Officina de l)s~

1.3

tamparia e;:impressão, 795/1. Ajudas de custo e g.:-atificações por -sa~viços extraordinarios e temporarios ,
31J:Oona. Qbrus , 200:000$. Montão estas reducções
a 295:3898778 ; e comparadas com o augmento de
1:05~:524~, dã? ·o excesso de 770:1348022, de que
.
,
que se exp 1ca pe as o servaçoes
que tlve a. honra de oft'etecer á consideração da camara.
Dis~~-nos o u0?~e d~puta~o que, se.gnudo suas pre;.

.

'

na,o; estações arrecadadoras, pocler1a ha.ver economia de
pesso~l, e, portanto, diminuição de despeza. Não affir- .
ruaret que ern uma ou outra estação fiscal não haja pessoal além do strictamente necesaario.
O regulamento que as rege é moderno, é do anno pas·
sado; então o governo pesou bem a.s necessidaie~ do
serviço, o pensamento de economia presídio a eses. reforma; mas é possível que, não obstante, em algnma&
classes ou em alguma estação haj a excesso de pessoal,
senão pelo systema actual dos serviços, pelo menos em
relação a simplificaçães àa que elies sejão susceptiveis.
E:n ~o~o o c!lso p;,rém é certo que em geral o essoal da
o a azen a nuo excessiVo. s traba.l os
têm augmentndo coasidera.velmente com o progresso do
pa.iz; e, como o nobre deputado não ignora, o mecanismo
~e nossas repartições é complicado, e não póde por
8

•

(d.poiados.)
Qnanto âs despe~as com o juizo dos feitos d.a. fazenda,
além de que a verba respectiva mostra nma. diminuiÇão

•

que parte desta. despeza consiste em vencimentos de
por~entagem, que varia com à cobrança da divid~

activa.
Feitas estas breves colllliderações, a que me julguei
obrigado pelo que disse o nobre depntado com relação
ao orçn.mento da fazende, procurarei agora, Sr. p~esi~
dente, apreciar o eBtado do thesouro, estimar o de.ticit
que tem sido por uns orçado em dez n1il contos de réis,
por O?tros em quatorze mU, e creio que até já. foi elevado
a ma1or somma.
. O Sa.

OTTONI

:-Apoiado• .

O Sa. MrNrsTao DA ~'AzElfDA. : - Qnando fallei .em
uma das sessões anteriores, tive occasião de dizer á. caxnara que orçava o deficit provavel no exercido de 1862
a 1863, comprohendendo nesse com uto o su rimento
necessar1o aos exercJClOS antenores, em 8,000:0008, e
que addícionando a esse defioit. algumas despezas que
tê m da ser votadas este anno, poderia elle subir a cer<la.
de lO,OOO:OOOS. E' esta a proposição que ora me p~opo
nho demonstrar {1. !lamara. (O:sçiJo I )
O exercício de 1859 a 1860 deixou um deficit
de 2,316:0998149. Est.e defioit consta da synopse ou
b2l.anço provisorio desse exercicio que foi ho. pouco di$tribnido nesta casa.
·
Do exercício de 1860 a 1861, de que não t emos ainda.
nem balanço nem synopee, porlemos todavia orÇJ!lT qual
será. o deficit, segundo a receita e despeza que estão de··
cretadas por lei, e o que ae presume por novos dados
existentes no thesouro.
Receita provavel • • •
4'i,281:4lOS2i6
Depositas liquidas • • • • • •
642.:214$674
Total • •

47,923:62~8949

Despeza provavel • ' • • • • • • 49,683:380J08S
Supprimento ao exercicio de 1859 a

860.

....

Total.
Comparando a r eceita. com a despeza,
acha-se um deficit de. : • • •
-t,l35:854fJ285
No exercicio de 1861 a 1862, que é o corrente, areceita não póde ser avaliada. senão com os dados que
offerece o orçamento votado.
Receita segundo a lei . •
• 49,659:65lfl000
Depositas líquidos. • • • •
642:214Sõ74
Total • • • • • 50,301:865S674
D espeza vot ada. • • • • • • • 51 ,3 L3:9398298
Suppriwento ao exercicio anterior . •
4,135:8546285
Temos ainda que accrescentar despe.zas que pro•'avel ~
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meJ?-te se ferão neste ex.ercicio por conta de crt::'ditos espeolaes, a saber:
Coloniseção. • • • • • • • •
500:000SOOO
Novo diqn~ da ilha das Cobras. 300:0008000
Uma ponte em Pernambuco.
lOO:ooonooo
De!lpeza total. • - • • • • • • . 56,349:'793S5
Defi~t prova.vel. • • , • • • •
6,047 :927fl909
E1s aqui o cleôcit, calculado com n maior cautela possivel, no fim. do
. exercicio de 18til .a 1862.

discutimos, o calculo é o segui~te:
Receita orçada. • • • • • • • 50,127 ,304SOOO
Depoeitos liquidos. • • • •
650:000flOOO
Total.

• • • 50,1'17:304SOOO

Despeza • • • • • • • • • • 51,527:2"278815
Sapprimer..to ao ex.erc. dá 1861-1862 6,047:927j909
Creditas espaoiaes:
Colonisação. • • • • • • • •
500:0008000
Dique da ilha nas Co"bras
aoo:ooosooo
Ponte em Pernàmbuco •
150;000 000
Defioit

.,

...... .

158,5~5:1558724

Total • •

'i,'747:851/f724

O Sa. Mri!frsno DA. FuENDA:- Sim, senhor.
O Sn. PAtll.A. SÀ.NTos dá. ainda um a ar •
o Sa MrNIS'l'RO DA. F..UE!\"DA:- Perdôe·mo o nobre
deputado ; essa discussão agora me desviaria da de~
monetração que est-ou apresentando á. camara. O nobre
deputado contesta al~mas das bases do meu calculo,
mas a sua contestação não tem aqui cabimento, deve
ficar para depois. O nobre deputado sustenta qne a receita do exercicitJ de 1862 a 1863 ha de ser menor.do que
a orçada,, mas esta qnestãa.não e -neste momento oppor•
tnna, e o Aen debate mostrad. que V. Ex. não tem
tanta razão como presume.
O SR. P~mA s~l?s: -As informações ce V. Ex.

que esta despeza tem da ser feita qnando ~renda o~di~
naria não baste, o que é evidente, po.r meJo"'"de a.poli~es
ou ele qualquer outra operação de cre1hto. Nao e.e1, J>Ols,
como o nobre deputado pelo 3' districto da provmc1a ?o
Rio de Janeiro insiste em ajuntar ã. somma do defic1t,
que tem de ser supprido pelos meios ordiuarios, o resgate

O Sa. PEREIRA DA. SIL-vA.: -Porque é tamberil despeza a iazer.
r ue essn
despeza. seja feita como está ordenada na lei vigente,
por emissão de apolices, on por outra operação de credito, quer que forçosamente seja. feita pela ren.da ordioaria. '!
O Sl\. PEREIRA DA Sn.vA.: -Não, senhor.
O Sn MI!'(ISTRO DA FAZEND4:- Então como qner
addicioB.aT esses 4,000;000S de desJ>ez:-. ao computo do
deficit?
.
O Sa.. PenEIRA. n.~ SILVA ainda dá um aparto.
O Sa. MINISTB.O DA FAZENDA: - Mas nã<l estamos
orçando tudo quanto se deve , estamos orçando o que ee
eve e ex1gtve at ao m o exerctcto , eu o e ser
pago pe1os meios ordinarios. Se não é as9irn, então o
nobre dt~pntado pelo 3' districto da província do Rio de
Jan.eiro, membro da primeira coril!Dissiio de orçamento?
divida de exercicíos tindos é maior do que a' contem~
piada por mim , porque temos a dívida flul!tnante de
que fallou o nobre deputa~os por Minas t entãu devia o
reducção consideravel nas despezas , ou pela. creàçãe de
novos impoRtoe, ou por augmento das taxas que actnal~
mente ss cobrão. Mus, ee o nobre dêpnta.d.o nãO tirou
esta conclusão DO BCU parecer, como me interrompe pata
ndvertir-me de que o deficit é maior do qne tenbo or~
çado, em conselluencia do resgate do papel· moeda no
exercicio corrente , e da des~za da mesina. natureza
e de ignru qtta.ntilt qne tem de ser feita. no ex.erciicio
ftititro 't
O Sn.• PEREIU DA SILVA :-Não é ra.Zão para se propor nov~s hripostos.

.

.

O Sa MnuSTJio DA F .ÜENDA : - As minhas .infor~~ções não prcvão qne seja o àe!icit no exeroicio de
lo,62 a 18~:r:
o nobre deputado quer fignrar. Per-

eleva o deficit e. 14,000:000$, se pelos priricipios do nobre deputado toda a divida passiva deve 861' incluid& no
de_ficit, a quanto não monta o de~equilibrio eatre .a. re-

Cinio.

do propoz à camara para profer a um deficit tão consi~
deravel'l
OSa. PnEIBA DA. Sun.: -Nos tneios combinámoa
com V . Ex. ; por ora diminuição de aespeza..
O Sa.. MusrsTRo DA FAZENDA. : -Eu presumo que mil·
diante as reducções poseivei3 nos diversos ramos do serviço·pnblioo,e o augmerito provava! da renda, poderemos
:fazer face ao deficit sem Tex.nr a população com novos
impostos ou com a elevs.ção das taxe.s actnaes ....
O Sa. PEaEJR.A DA. Sn:.n: - Podemos seriamente fazer
cõrtes na despeza.
·
Ux Sa. DEPil'l'ADO: - E porque não apontou du;o
pezas qne devem soffrer esse córte?

mt.tta o n

::e

·

.

·

A's despezas -já. indic~da.s deve ·se accrescentar
700!0008 para dividas d.e ex.ercicios findos, tocando
350:0008 ao exerai,cio de 1861 a 1862, e igual quantia
ao de 1862 a 1868.

Co_!Deat~ád~çãoodefioitprovavelsobea8,447:85lff124.
Nao fm1 polB, sem fundamento .que declarei á. camnra

ser o defic1t provavel de 1862 a 1863, não contemplando

as despez~ consideraveis que se tem votado nesta sess:io,
ou qne amda possiio ser votadas, da importancia do
a,ooo:onos, pouoo mais onmenos.
Temos porem &inda qne attender a duas verbas im..
portantes, para que actnalmente se votão creàit-os; o
P~a~eu~ das prezas db guerras da independencia e
~b iUo _ila Pra.t.a, e o das reolamações brazileiras e
lmsplíhholak. A primeira é de 624:000$, e a segunda
de
. 77õ:09~:S~08. E&te.s dnas verbas eleviio o deti.cit a
9,846~42,432.

·o 'Sii.;P!fa'titú. »~ ~ILYA.:-Accrascentando2,000:000J

do re3gate do papel moeda do e:xércicio corrente e
, .
o exerctclo e
6 , c ega a 14,000:0008000.
•O .~n••MrNt&TM n~ F ~E:"»A.: :-0 nobre deputado pelo
3 . districto da pro'Vl.Dcla do Rto de Janeiro accrescenta

ágora ...

() Sa. PJ::at:IRA. DA. SIL'VA.: - Sempre accrescentei.
O ~R. MnusTRo DA F AZE~DA: - .... que devemos tambem contemplar
calculo do. deficit o ~gate do pape!··
moeda; e q_ne ah1 acha-se m.als uma vet-ba de despeza no
valor .de 2,000:0~0.$ no corrente exercicio, e de igaal
qu~tu~o -no exer~1c1<! fnturo, -'!-~~xercicio da lei que dísCGtlJl10B• M.u J~ ~ve oocas1f.O de ponderâr 6, camara

:no

as

o SJt. M!1'118Tll0 lJA. F .A.ZEl'I:DA.: -

Respeito

n. opinião

do nobre deputado pelo s• districto da. provincia do Rio
ele Janeiro, ma& não po,s·o concordat' com o seu modo'
de orçar o deficit. A .deficiencia que se tem de pteenchernoexercicio de 1862a 1863 é de cerca de to,roo:ooos,
ee nndo a minha estimativa. Não osso compntar neste
ca cu o o resgate o pape -moe a, que nao 01 conslderado para o exercicio corrente comodespeza ordinaria,
mas sim como despeza extraordiuaría, a qae se tein de
occorrer por algum dos meios extraordiria.rios que a
lei facultou. Sendo isto incontestavel, não é razoavel
incluir uma. tal despeza B.o calculo do deficit.
O ::011.. P AULA SANTos:- O mais_que podia accrescentar erão oa juros.
O Sa.. PEaEIII.A DA SrLV.l: -E' despeza que infalli-velmente :;e tem de fazer.
O Sa. MuusTao DA FAZE:>:DA:- O nobre déptltado
pela pr;,vincia de Minas-Geraes chamou a minha attén-;,
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ção para a divida fiuctnante qne resulta da emissão de
bilhetes do thesouro. Essa divida já faz parte dos de~
ticits que considerei na demonst.ração que acabo de ex~
hibir a camara; porquanto, os bilhete11 da thesouro têm
si~o e!Xlittid_?s ~omo antecipação de renda e para sup~

marica, mas muito bem fundada, de que a renda cresça,
como já. se tem observado noi> primeiros mezes do exercício corrente, e
que este crescimeil.to continue at6
ao exercício futuro.
Os calculas de receita e despeza são feitos com muitA
e . ompu amos ni> orçamento a rece1ta o exer•
cicio qe 1862 a 1863 sómeate o augmento provavel dos
2% addici•maes na export·•ção, dos 2 e 5% que tam,.
bem accrescê~ã? na imp~rt11.1~ão, do imposto .do l!ello 6

ue

T~mos tambe~ o e~prestimo tomado á companhia
da astrada de ferro de D. PeJro II. O pagamento desta
divida, segu!ldo ~s_informações que tenho. não é pro~
cicio. Por isso deixei de contempla-la.
Figurava tambem como· parro da divida fiu<>tuante as
quantias que entrãrão paTa o thesouro como differença
entre o valor realizado das acções das estradas de ferro
que se permutárão o o seu valor nominal. A quotij dessa.
divida, que corresponde és acções da estrada de D. Pedro li, tambem não tem de 3er exigida provavelmente até
ao fim do futuro e:x.ercicio. O governo, constituindo-se
accionista, e tendo recebido dos mutuantes a differença
entre o valor realizado e o valor nominal das acções
permutadas, deve entrar com essa differença á medida.
que as companhias forem Ía7.endo as suas chamadas.
as en o por ca~ o que. a compan 1a e . Pe ro I,
dentro do anno financeiro corrente e do futuro, não
exigir~ novas pre~tações de seus accionistns.
A parte da mesma divida que pertence á companhia
o a
an e
importancia, e o governo já s~:~tisfez a duas chamadas
de 1!. 2 por acção.
·.
Em conclusão: a divida ffuctuante, a que se referia o

.

•..~......

.

..

.

-

'
vem alterar o algarismo do deficit orçado.
Um delicit de lO,OOO:OOOS já é bastante pesado; não
é, pois, preciso, para dizer-se que a situação financeira
do paiz é diificil, ou pouco lisongeira., exagerar as urgenda3 do thesouro. Assim que, não procurei carregar
o quadro de nossos empenhos e da deficiencia da nossa
receita para. persuadir a oamara de que o estado do
the&ouro prescreve-nos a mais severa economia, e consequentemente que o governo devro, como prin<lipal res~
ponsavel, tomar a peito fazer nas despezas publi~
cas todas aa reducções que foremadmhsiveis sem grllve
inconveniente, apreciando ao mesmo tem o se or vennra ser poss1Ve que a ren a o exercício do 1862 a
1863 satisfaça. ao!l encar~c!l que têm de pa~ar eobl'e
elle, afim de ·qne na. seseoiio vhdoura solioite da nssembléa geral quaesquer rrr 1idencia!l E:'Straordinarias que
~ · ·
i ,"
con ecer cs a noooss a e
á vist:l do estudo que tenha feito até então llobre a
marcha d!\ receita e despeza publica.•
Dado um doficit de corca de lO,ooo.ooos, reduzir a
despsza ao ponto de nivela.la com a rec:Jica, creil) que
nlto seria poasivel, sem abalnr fortomonto n administração do paiz, e sem crear diffi .~ uldad~s muito séria~ •. ,.
O Sa. ÜTTOI'n : - Nã:J epoiudo.
OoT.Ros Sn!. DllPO"rA-oos : - Apoiado.
O Sn. MnusTno D-' FAZENDA : - •••• tn.nto para oa
particu~ares, c.omo para o govemn. (Apoiad01,)
Crear novos im.,oetr'l.t..uugmentar os exi~;tentes. sem
que ae tenha desvaneci11o a · e•paruuça de augmeoto na
renda do exerci cio presente o do futuro, sem qu~ se tenha
bem apre()iado n importnncill das redncções que se tem
em vistas realizar, pareceu-nos tambom que seria impru~
dente. (A poiadot.)
Entretanto o governo julgou do seu uever ser franco,
o mais franco pos~ivel para com a assembléa gera].
Exhibio-lhe o estado ~<:l thesouro com_o o pôde apreciar
•.t
:>en es : esse
e!ta.d·>é triste, mas niio é desanimador A renda tem
crescido no presente exercício ; e, posto que circmnstanciall de>f.woraveis sobreviessem ultimamente, comtudo é de esperar que o futuro tamb~m traga algum
aup;meo.to.
Tivemos trt1s ou quatro annos de mingua: é provava!
que as futuras colheitas s.ejão abundantes. A molest.ia
dos cafezeiros não é tão at erradora como t:o-la pintou 0
nobre deputado pela pro,·incia de Minas Geraes. As in~
formações são contradictorias; mas em geral convergem
para a espárança de que o mal não será. de tiio graves
effeitos. Das provin:,ias do norte se annuncHio boas
10afra&.
Nutrim~, portanto, uma esperança, não chi•• ••• -b~... . .- r - ~--

.

-

-

; . ::r9

•

O

mios das loterias. De outros 1mpostos, que aliás m:ostrão
um augmento annual, não
contou Cüin augmóluto al•
gti.m, taes como a taxa de heranças e legados, a decimà
urbana, e o imposto da compra e venda ·de escravos.
O Sa. OTToNI : - Este tem diminuído.
O SR. MnusTRO DA FAZENDA: - Não tem diminuido·;
nio tem produzido tanto quanto é provavel produzisse,
pelo embaraço que cana~o as escriptnras publicas incumbidas unicamente aos tabelliães,ecom a clausula de
transcrsver por extenso o conhecimento do pagamento
da. taxa.
. •
.

se

que em um aparte poz em duvida o calculo da receita'
para. o exercício de 1862 a 1863, disse nos que, segundo
as informações que do thesonro lhe farão ministradas,

·

-

·

·

está.

orçada.
O Sn. PAUI.A SANTOS:- A renda dos direitos diffe~
renciaes . •••.
, •
lNl
A
ZEl'ID : - U IL OU O, em ge,..
ral, a. renda. dos direitos addicionaes na importação e
exportação.
O SR. PAu!.A SAN':'os:- Calculou em 5,000:00011.
As informações dos 5 mezes não dão este resnltaiio
em proporção.
O Sn. MrrtJITno Do\ FAZEftDA:-Os 2% addicionaea
na exportnçíio foriio calculados em 2,000:ooos. No exercício de 1858 s. 1859 esta quota e:r.traordinaria. produzia 2,070: ·~848407. Ora, eu pergunto aos uobres depu•
tndos que se digniio ouvir- me, se tendo rendido esta
taxa no extroicio de lt>t'i8 a 1S59, nlti~o em que teve
a., a s e us m con os, a
a c
exa.~eraçilo em orçar o seu prod.uct.o em 2,000:000$
para o exeroicio de 1B62 a 186~?
O Sn . PAUl-A S,uiTOs: - Póde hav&r; os raças é ue
a1 ..a ser m111or e oa preços menorcs.
O Sn MINISTRO DA. FAzEMDA: -Como póde a colheita
eer menor e oa preços maiores.
O Ha. PAt:LA. SANTOS: - Apoiado.
O Sa. 'MtNISl'JlG D.\ FAZEM».\:- E' preoiso assentar
em uma base.
O Sa. PAuLA SANTCia:- Eu tomo a do& cinco mezes
do exercício que V. Ex. mandou-me.
O S11.. MINI&Tr.o DA F.uEI'I»A.:- Mas o nobte deputado t()ma jnst11mente o~ cinco mezea mais del'fa.voraveis
para o calculo, sendo certo que a noasa exportaçiio tem
t~ido ultimamente pa.ralysada pelos aoonteoimontos .iós
Estados-Unidos.
·
O Sn. P.~ou1.A SANTos:- Não ~eubor; nessa época
esses acontecimentos aind1" não tiuhiio tido ln~~~:nr. Dou
e6tcs apartes porque me parecem justos; estimarei muito se.r convencido pelo nobre ministro.
.
O SR. Mu~JsTao DA F.u:ENDA : - Nem eu estou
n~gan o ao no re eputa o o direito de fazer taes observações ; est.ou apenas exercendo o direito que me
compete, o de rdata las, ou deolina~las, quando não as
j ulgo fandadas ou bem cabidas. {Apoiados.)
Adoptou-Ee por base o exercicio de 1858 a 1859, em
que es:oes 2 % addicionaes derão mais de 2,000:0008, e
ainda parece- me que niio é de mais presumir a mesma
renda nessa arrecadação para o ex~:rcicio de 1862 a 1663.
•
)llJ. <'.ompilqaçi?_E!~ dos Estados-Unidos não terão provavelminta longa. duração; e mesmo quando assumissem
o ca1·acter de uma guerra prolongada, o nobre depnta~o
sabe que o commercio abre caminho por entre"cs belligerantes, amolda~se ás circumstancias excepcionaes da
g11erra, e move-se a despeito dellas •
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o Sa. P AtlL.l S~Tos:- Mat hão de pagat aa alfaudegas.
.
.
O Sa. Mnns-n.o DÀ FAZE1fDA.:- Em todo o caso essas
cans!i& nüo actuaráõ até ao exercido futuro; além de
que, os seus efl&ltos actua.lmente não Bã.o tii.o inteuiO%

biuações que quizer, põa.e aer taxado de ninüameDte
cauteloso, nunca por~m de exagerado. (Apoiados . ) Ora,
e&tando assim orçada a receita, apresantando já. a nnda
do e:z.ercicio corrente algum melhoramento. annunciando-se boas eafrs.s n~s províncias ~o no!_te, e se11do de

O Sa.. P ~ULA. SA.uos à.é. um j;.parte que não pudemos

onvir.

e:z.trscção certa, é sempre muito procurado: por coiise~inte , o imposto que se projectava crear, como recureo
de guerra, por paxta dos Estados do nor~e, níio podem
prejudicar a }lOsaa e:l'.portação tan~ quanto o. nobre
aeput.ado receta. (Apoiados.) ERsc lmposto poder! recahir em parte sobre os nossos productorea, mas h a de
recahir tamhem sobre os consumidores eatTangeiros.
{Âpoiados.) Felizment-e o nosso café está nestas condições, é um genero àe ~eral consnmo, cuja- procura cresce
de anno em anno, não havendo portanto motivo para
suppôr qne a concurrencia da producção s;milar de
outr~s paizes o excluirá. dos merc_ados_ consumidores.

que a colheita do caíê nesses paizes seja este lUlllo mais
abundante do que nos annos anteriores, e esta ciroumatau.cia favorece muito a minha previsão.
O produete Eles 2 e & 96 aeldieíenae
·
· •
calculado deste modo. Tomou·· Se a reuda conhecida da
allandega da ~ôrte no exeroicio de 1858 a 1859 (que não
é de certo uma base exagerada), e sobre essa renda
o
adüic'ionaes1 em Telapão aos artigos qua eatlí.o sujeitos
aos ditos direitos, como se estes houvessem sido
cobrados; o resultado é uma renda addicional de
1 ,'795:436/1401. Considerando-se depoiG que a renda de
importação tEnde a crescer, e que a nova tarifa elevou
algumas taxas, orçou- Ee o augmento dos direitos de
consumo em 2,000;0008 na alfandega áa côrtie; e como
a renda da mesma denominação nas alfsndegaa pro~
ovinciaes regula. por metade daquella, segue-se que o
angmento total será provavelmente de 3,000:000SOOO.
O Sn. MnmTao DA ilusTJÇA : - Um apanhado do
ins to interino da alfande a da côrte dá mai
O Sa. PAUU S.~N'ros: -Eu pedi informações Ç.e
cinco mezt~s, de Janeiro a Maio, e já entíio h:\Via direitos addicions.es, e, segun:ioellas, B lenda niio excederá de

.

.

;

guardada a proporção.
O Sa.. Mrl'<lSTRO DA. F .ur.:-;nA.:- Deve h a.ver algum engiii!o da parte do nobre deputado. Pelo que toca 1\0 im ..
posto do sello, o augmento or~· do t~nra o exercicio de
que nos occupamos monta a 600 ODOHOOO.
O nobre deputaclo vai ver quo se fo1. e:;te cr.lculo pol'
modo que nüo offerece um resultudo exagerado, e sim
deve apresentar uma estimntivs inferior ao que é mal\
provavel.
..
Tomou-se o produ~.to deste imposto no primeiro trimestre de 1859 - 1860, isto é, d.e Janeiro a Mat'ço, e
comparou-se com a renda de igual periodo no e.xorcieía
corrente; dahi concluio· Sfl' que deve haver um augmento de 23,45 %· Attendendo-se depois a que o itnposto mostra nota.vtll crescimento annnal, e que pelo
novo reg11la.mento Eerá mah productivo,orç<)u•Be o aug~
mente nii.o em 2S,45, mas em S5% da renda de 1859
a 1!160. Chegou ·se nssim so computo de 600:0008000.
Quanto ao impoEto das lot&rias, que era de 8% e
hoje acha-se elevado a 12% , o calcnl? é ainda mais
•

I

0

•

timos exercicios, de 1857 a 1859, do qual se dednzio o
prodac~o dos 4% Bddicionaes, tomando metade do que
prodoz1o a quota de 8%, llegundo eEsa teriJlo medi o.
Assim achou-se o algarismo de 400:0008, em que é
estimad.o o accrfscimo desse imposto.
. o orçamento gernl da receita do :futnro e:ltercici<> de
1862 a. 1863 formou-se, pois, da rendo1 de 1858 a 1859,
a11gmentada sómente das addJçoos de que tenho feito
menç.ão, as quaes importãoem 6,000:0008. Não se con~
ton com maio't rem\imento em outras Iontes à e receitá
que aliás o promettem, como SàiJ os impostos de que h~
pouco ío.Uei â. eamara.
Este cal.colod~ ~eceita, faça o nobredeJ:ntado as com·

a s
o
,
cia podião ter na marcha da administração e no progresso do paiz.
· ·
O Sa. MARTINIIO CAMPos dá um aparte.
O SR. MtNisTno DA F AZE'l(J)A:- Cutnprir um dever,
ainda que penoso, taxnbem é popular, quando se tem cóilscienciaode bem comprehendê-lo. (Muito bem. Apoiados.)
De oi.t. de urna pausa. A hora está avançada, Sr. pras1 ente, ma& eu procurare1 resunur-me o IlllllB posnve,
pois não desejo nem devo abusar da.pa.<~iencia. da.camara..
Ux Sa. DJ>PUTA.Do:-Estamos o ouvindo ctJm muit
attenção.
O Sn. MINI~TBO DA FAZENDA:- O nobre deputado
pela 'Provincia de Minas-Geraes íallou de um' contrato
de generos feito pela administração da ruarinha ; pareceu~lhe este contrato lesivo quanto aos preços por que
foriio co11tratados alguns generos, ou que esses preços
siio superiores aos que entiio eriio correntes no mercado
do Rio de Janeiro. Em primeiro lugar devo ponderar
o
o trato como outros da
mesma natureza, foi iniciado pelo conselho de compras
do arsenal da marinbR da côrte, conselho que á com~
posto deofiiciaesgenerae!'. e~uperiores daanuada.,e cujos
aotos só nominalmente óde-so assim dizer de endem

do. iutorvonçílo do min1stro.
O Sl\. PA.v.s B.uuur.TO: -O conselho e.justa, e aubmette á approvaçiio do ministro.
O Sa. M•~•auo DA FAzE,DA:- Demoli que assim
seja

em todo o rigor, como diz o nobre deputado;

clomoa que o contrato em queatií.o aeja. neto em que o
nobre ministro do. marinha exercellsa inteiro arbitrio;
ó um contrato fe\to com toda a publicidade, snnuncin-:

do pelas gozetaa, e realizado á. vista do propostas, das
quaea se pfeierlo a que o mesmo conseiho julgou mais ·
vantajoAa. Se o minustro errou, errou com o co!lselbo
quo o dev~ \\Ul'..\li.at, e que, como )á. diaae, se compõe de
pessoas muito competentes psra conhecer de taes com-

pras.
Apreciando -se o contrato pelns condições que constituem o seu rr.erito intrinseco, vê-se que os pre9os de
al~uns generos siio com effeit.o superiores ~os do me.r.cado, mas que out~s são mP.\S baratos. Nao descere1 a
e&pecifica-los porque receio tomar-me muito enfadonho,
e porque o nobre deputado a q~em respondo possue
uma cop1a esses preços. e.
.
elle fixou uDl pre.zo, durante o qual os generos podem
variar de valor no mercado, e que o :fornecedor fica
obrigado a fornecer Eempre pelos preços estip"!llados,
níio quantidades certas c em pe.r iodos determmados,
maa os supprimen~os que a tepartiç.iic. cxi~t e quan~a
esta os exigir. Ora, o nobre deputado fi"V~lia bem quao
differente cousa é vender a. quem. paga. á. VISta, em occa:eião certa e quantia determinada, de contratar a prazo,
por preços fixos, e sujeito á vontad~ _do comp~aàor
qnanto ás época& do fornecimento e a. rmportsnc1tt de
cada um destes. Demais,o nobre deputado sabe tambem
que infelizmente os pagumentos em. no~sas repa:tições
publicas , eiP virtude do seu comphcaao meea.memo L

. ..
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aão quaai sempye dem()\'adoa· m'Qito& diatJ além do prazo
do \'6ncimento.
·
o s•. :MARTlJCRO CAllP05 :~A.hi é que est' a verasdeira causa do excesso de preç.o.
o ·s~~..MnnsTl\01).,\ FA.zEl'tD.&.:-Atten
.se
estas cons1 erações, não se póde em .todos os casos
pretender que ()S ptEIÇOl!. -po-r que contrata a atlminir.tra-.
ç}io publica sejão iguaca áquelles por que qualqnet'
tícnlar pócle comprar os mesxnos eneros no tner~

vezeJ suseitiih
ferro.

v

sosl para as fllllcções que lhe são p-roprias. Alem dos.
n.egooios politicog ou diplomaticoa , essa legação tem aseu cargo o& pagamentos e despezas que se fazem na.
Europa por conta do- f.O\>B'l'll& imperial e das adzninis-·
Ções provinciaes. Ora, a eBcripturayão e contabilid~
que esses tJerviços exigem são trs.biilllos que já Gobrsoarregão mnito aquellll legação. Domais, ds contas da
estradas de ferr'J demand:lí.o uma aptidão especial em
quem as tem ds examinaT ....
O Sa. OTTo:sú- Siio como otitra.s quaesquer contas.
O Sa. Mnn~!'-o D.l FA.zEf(DA. : -.... aptidão 9.ue não
~ã)). Por esta& razões procuron-&6 uma pessoa ídonea.,
e foi ella encal'l.'ega.d$ exclusivamente d.ó. conta.blli<ls.d.e e escriptura.ção cou<:emente'* a. des~M com as

medida. evitar demorM :no pagamentO da garantio. d<>
governo, de-moras que já ba\-"ião excitado q,ueixu, pcs\oo
<J.tle infunda~as, ao qne Jlle parecfJ.

A .iJletJida

isso com a maior faeibdade.

O.Sa. OTTozu : -O que é eonvenieD.te é rliio crear
novas colonias agora.
-·
O Sa. Mnusno liA. FA.ZEH~D"-: - .... e se não o fôra,

O Sa. MtNisTao

C()ntabilidad~, cuja. oecupa9~ exclusiva é processar e
ll!Wl'ipturar as despezas desse ministerio.
··
O Sa. On01'1i :-E ~~J leg119:to nr.o. p6ae deixar de tu..
O Sa. MunsTll.o »-' FAiB~u :-A legação ji tem um ·
l>'&aaoal nnmaroso, ltverd11de, m•este pessoal está en~
carregado, como já disse, de trabalhos de outra .natu~ e da 68atiptutu aa -varladaa 4l importt.ute& deapezae
que sobre outro~ ti~uloa alli se fazem por oonta dos cofres

camaras não a teri&o autorisa.do ; mas egteja tra.nqnülo o nobre deputado, porque o governo niio sel'á., nas
circum.stanc}as actnaes, muito liberal para fundação de
novas colon1as ; ha · de tiSar da autorisa~ legal com
muit<? escrupulo....

O Sa. MAB.TlNHO CAI!IPos: - O melhor é não usar
deaaa antorisa9ão.
S • Nr -r. oon~~ !evogu o credito .que tem este dest~o, e cuja
ap_plicaçao podctr& ssr rnaitll ut:ü,
·
Fallou-nos () nobre deputado de U'tll Mnsultor de
estradas de ferro em Londres alórn do enc e • da
qtU çao as contas as m6llmas e&tra<las, cujas oompa.nmas têm a aua. ~de em Inglaterra. Explicarei ao
nobre deputado estas duas despezaa.
Sabe a camara q!le e~stia aqui um habil engenheiro
inglez a.o serviço do ministerlo do imperio, o Sr. Lsne,
oontrata.do por um tempo certo e eçm o ordenado ftxo
da 20:0001 annuaea. Os se~s ~ engenh~ro não
erlio precisos nesta .côrte, mas elle tinha direito d&
preencher o praz? d~ aea contrato. Pareceu ao goyerno
que b~m proceu1a apTcveitando oa serviços des~:en•

.

"

questão technica. o prestimo desse engenheiro lhe sed
de utilidade. E se o governo havia de retribuir ao contratado com menor utilidade dentro do Imporio, era de
cl!;s:t.o ptefe'ti'lel dar-\h~ aq,ueUa ccltlmissii.o, uã.l) com o
mesmo o:-den&d.o, note o nobredeputs.<io,eai~ cotn muitG
menos do que e!le aqui percebia. O Sr. Ls.ne percebe hoje em Londres 6:00()f {>Or llllno, _entretanto qu(l pelo
seu contrato, a não ter havido dSSeo accôrdo, receberia
20:0001J, conservando-se no Brazit á diaposiyão do governo. 1lonve portant~ economia. com essa providencia,
e a vantagem de dar-se ao representante do governo
impenal em Loniltes -um auxi\ln pt9stante pata- o co•
.nllecimento de intrinçadas questões que alh a1garn8/J
•...,... --,· ~ -

· ~ : ·• •~

. ...

.:.. .~ ~

_ _ .;,_
..__..,

.. _.,., ,,., ,,•

_

.. , I

FAzENDA. :-Mas a secretaria ele

DA.

estado , dos .negooz~ do ilZJperio teltl · r.n:nà secção de

as

ae

I!

mediante o! necessariol} e:Jtames. Na. legação imperial d& _

lonias nas próJti.midadea das eatrad.a.a de ferro ; sobretudo · se forem compradas \1.8 teaa.6 â3.uem d\1. sana••••
•
.n
dep~tado receios : se o governo ll!la.r ela. autori11~ão que
a ku.lhe concede, ha de ser dfl modo que S. Ex. na

genhelro em Londr&~, oode ae estavão mo~endo e sina..
se ·movem que~tões importantes a respeito das nossas
esttn.das de ferro, empregando-o como auxili~ do ministro do Brazil, que muitas vezes precisa ouvir a algum
ptotissiona.l SU& pa.rt.icu\at e inteira. coufia.9&•
O Sa. Orrorn : - Só ,porque podaria ter tr.eaessidsde
crea-se um consultor, ll quem se d& de~enas de contos 'l
Com. effeito I
•
O Sa. MtNISTB.o J).&. F .UEt(DA : - Ease ministro é muito
perspicaz e illustr~d.o, não devo 'presumir que elle careça

s

erro da Ba.hía e e Pernam.\luco p,ão pagas a.Ui, 6. vist-. elas contas que as respeotivas directoria.s apreaantão, e

O Sa. MARTtNno C.&.llfPOI :-0 governo, B$ldo freguez
de g~andes q_uantidades, podia comprar mais barato ;
para1sso prec111a restab'llecer o seu credito.
O Sa. MnuS't'ao tu. F u-.:l'lnA. :-Entend~ o nobre deputa~o pela. província de Minas~Geraes · qne o credito
espec1al p&J'a as dasp~?<as de colonisação é hoje escusado,
e deve s~r extincto, :i vlata das opiniões do governo.
Devo ponderar ao nobre deputadoqn& esse credito é ainda necessario para o estabeleclmeuto de colo~iu de
nacl.onass e e.str!\Dgoiros nas pro~midad% das· estradas
de ferro.
. O Sa. OrroNI ~ - Estou com muito 1nedo desl!as co..

oensurnr~lhe.

compiUlbiSS de nossas 88traàas de

Quanto Á !lespeza que se faz em Lonares com nm
agente encarregado da liquidação das contas, nlto é acto
recente. Q_ ?-Obre depu.ts.do sabe que aa quotu devida&-

par-

proxunu. sessão não teri que

tU

:17

'

.

.

t asouro e ás adn:únisttaçõe& í:laa prQticias.

o Sa. OTroNt :-E 811 acho ~e esse PesSOal a.incla
podia ser reduzido.
·
.
a. INISTBO DA .UENDA.:- i1o servi~& que e•
vem ser desempenhados com muita prcnnptidio.
· •
UM -Sa. DsPuuoo: - Maa ea~ &;am& só a& faz ezlZl
duas épocas do atmo.

O Sa.OTToru:-E' "'erclade, dno.s vezee no anno;ótrabalho de ues ou quatro dias paraum emptegllio llabil.
O Sa. Muus't'a.o »4. F.ta:&teDA.~ -Nã.o tem raz!o o no..

•

bre deputado quando aaaím íaollita tanto ettte trabalho;;
o a prova ó qa' essas conta• nito anclullo em dla, ou.
que àoseuexamer&sultavaalgumademoranopagatn9lltoda quota do dividendo das acções, que sabe da garmtia.
do governo imperial.
O Sa. OTTOl'fl: -Não foi por falta da pessoal ; h&

aesobra. .

.

O Sn.. M'INrsrao DA. F AzE~DA : - A legação imper:ia t
tle Lond'tes nuo foi or~-.nisada pano tant.o ttn.'ba.\h.OI
COnlO aquelle de que hOJ8 se acha encartegada. A& con·tas que remettem. os gerentes das complmbias chegiiO'
alli _tarde, e é de mister examins-la.s co~ pre2sa, par~ 01

..

age11te de quem se trata percebia e 300 para liquidar
as contas de am4 estrt'da, e tiaàa &léui disso uma qaots..
para expedientes. O 111eu nobre collega incumbio-o elo.
àxamtl das contas da d.uas e!ttaila.s, em virtude ele ~ro
post.a. qne 'leio de L()ndres, e deu-lhe:& 600, incln1ndoo
nesta quantia a quota do expediente.
.
O nobte deputado perKUutotHne qual a re5olUQio àoo
p;overno rel~tivam~nte h acções d.u est.ra.d.as de Í6Tro'
de Perna.tnbuco, que forã<> permutadas por apolices da-.
divida interna, e qne7 portanto; pertencem hoje ao governo; isto é,· o nobre deputado quer saber, pri r'[lo, se O'
govetno, na qn~\idaü.e ãe aócionists dnqueUa 6T!Ipte:Zftr
reconhece-se o}JrlgRda A sati6fAZer S.1 JlOfas eha-wsà#.~
..;. ::~: ..--·to., ·:~.:.:·.::.::...::::· ,,_.!·--·· ... .·-· · ··-~ ..-·

- ---- ~

~:.:.~'!1"'·-r,a.~.,----~
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de S. Paulo; !oi intelligeneis aà.opt~da ,depois d.e &~ris.
reflexão, e que julgamos dt: confornndane eorn a letra. e
espirito da mel!malei (AflO?ildOI.) •
• •
'O nobre deputado pel9 3' distr1c~o ~a .provmc1a do
Rio de Janeiro foi de ~gum~ ma_ne1ra ~nJUSto quando
suppôz que. dêmoa essa mtell~g,nc1a ~ le1 com o pens.a-

que :forem .:eitas pela companhia atá ao preenchimento •
do valor :ncminal de <:ada accão ; secundo, se o governo
jttlga-se obrigado a estender a sua garantia de juros ao
ce.pital reali:.l:ado por es~>as novas chamadas, ou ~tntes
se, como é ta.mbem opinião do nobre deputado, tal ext~iio .de_ garantia não é devida nem permittida. pela

.

Eu suppnnha ter sido assaz claro no meu relataria

firme• de executa-la fielmente.

o

sobre os pontos em que recahem llil interpellações do
nobre d~;putado. Nesse documenro estã. bem expresso
~60@1

-

•

•

Sn. P.E.RElRA .DA SJLu:-llfas ha de trazer este re~
sultaào.
O S.a MINISTRO DA. F ..UE:'\DA; - O nobre deputado
deu pur evidente a sua intelligencio., sem levar em conta
a opinião que manifestei ....
O Sl\. Ono:-.1: - Apoiado.
O SI\. MINISTRO DA FAZE:\lU: ... e que foi anteriormente er.unciada. e susteutaa.a pelo nobre deputado
que agora me apoia. O nobre deputado pela pToviJ:cia
do Rio de J11neiro convidou-me a reformar antes a le1 do
que 11 dar-lhe uma. intelligencie. que elle julgo~ s.rbi~
traria; S. Ex. não udmitte que outros pensem cllfferentewente. Limito· me nesta occasião 11: asseverar á ca-

•

gaçiio lUe contrahio tornando-se accümists.. Uma vez
que pela operação da permuta transferia para o ~en
nome as seções permutadas, elle aceitou as obrigações
1nhetentes a todos os accionist'ns, IJR proporção das
acçõe@ qne lhe pertencem, e deve portanto satisfazer as
chamadas qa& a companhia exigir até preencher-se o
valor nominal das mesmas seções. J i o governo satisfez
a uma chamada de àuas libras esterlinas por acçíio, e
ha muito est.ão dadas ns ordens precisas para entrar· se
com qualquer outra prestação que a companhia chamar
e lhe seja devida.·
.
·
,
· Ao mesmo tempo o govento t.eve o cuidado de declarar
· ·
• ,
r a e erro e ernam uco que na.o
se acha obrigado a garantir mais de~ I ,200 ,ooo de capital, e qu~' este limite estâ. preenchido pel~s .t 800,000,
oom que entr:i.riio os accionistas em vir~ude das primei.
,
,
.
o
governo levantou sob a sua garantia e minístron á. compiUlhia.
A respeito da estrn~a. _de Paragua_ssú, creio que o m~u

mas sem torcer o seu verã.adeiro sentido : procedemQs
com inteira cousciencia do uosso dever, e não com o nm
de ganhar popularidade, que nliá.s não é consa que se
dPsdenhe uando bem entendida a oi.ados • não ado támos essa intelligencia unicamente porque ella pódo
minorar os rigores da lei, pois sabemos que, por ex:cessivq!I~Tle fossem esse~ rigor~s, cump?a·nos O:ltooutar a
lei, emg~antO fosee lel do pS.lZ, (.Apoiado.!.)
O Sa. PettEntA DA Sun: -Eu eontinúo a estar na
mbilia opinião.
·
O SR. MnnsTl\o DA F.t.zEND,\: -Nem eu pretendo
dcmover a. V. Ex. da sua opinião, que ·respeito. ·

,

e obra.s -gn licas declarou termin.lllltemente que està.va.
longe du vistas do governo protn~;;tter a. es~a emprezs
uma garantia da juros, ou outros favc::es onerosos além
dos quo se lhe a&segurão na a.utorisação votada p6l.a.
~1\Ina.ra.

.

O Sn..

· A empreza, conio se apresenta, como recorre á assembléo. geral, niio po\!ie. sal" repellida. (.A poiatlo3.) Nilo pede
garantia de juros, niío"Bolicita wais favores do que esses
que têm sido liberalisados a todas 11S emprezas industriaes: isenção de direitos sobre o material e ma('hinas
que tiver de importar para os seus trabalhos.

-Dizem que ha um mem·

sura, ro~mei eo nobre deputada que indicasse o empre~
gado qu;lho p11recia mais digno do que o por mim pro·
ferido, porque s~ e~tab~leccndo-se um parallelo entre
os dons eu odcfla ustificarmc h r o me ao c. ·
·
não se prestou ao roeu pedido , e, pois , níio posso satisfazer á sun e-:dgenciu. senão soccorrendo-me a considerações muito geraes.
Em pri!lleiro lugar devo pondorar ao nobl'il deputado
que o o.ccesso d(ls empregados do thesou-to ni\o eG regula pela antiguidade exclusivamente: o prinolpio que
predomina nesses accesaoa ó o do_merecimento.
O :;a. S.t.tDAJUIA 1\!Anr"uo:-Pal."ll os chefes do seC9üo

negou. ngorf\ uutor'isação sem garantia nem subveuçfto
p~ra uns planos inaliullflos na se-.:ra da Esttella. Porque
negou, ~e não h a onus para. o thesouro ?
deputado não está. bem informado.
.Ass.im, pois, se esse companhia foi incorpornda, níío
deverá. contar eenão com os íavoros especificados na
antorisação que a camara julgou convenieJlt9 conceder.
O governo seria o primeiro· a r~eusar uma garantia de
juros se fosse &<>licitada. por esta e!llpreza, ou mesmo por
outra mais urgente e de mais utilidade. Nc:m creio pro\1lvel que a asssmbléa gera! tão cedo vote novas garantias
de. juros, qualquer que seja a companhia ou empreza.

taml:iem.?

qve o pretenda.
O Sn. MA».TINJio CAMPos:- Informárlio-me quo para

e!Jsa obra da Serra negou-se nutorlsação.
O Sa. !III:o.Jsrao DA F A?.SNDA : - Níio posso informar
a V. Ex. do estado desse negocio ; sei tão sómento que
e!ltava ST\l ~'lt.o a exame da secção do conselho de estado;
sou en.tretlltl.to inclinado a crer que o facto niio é vtr-

dadeiro, que níi:o ha ainda deliberação do governo a
ease respeito.
.
Peço licr.nça ao nobre\ deputrrdo pela. pr·ovincía de .l\fi. , ,
,
:or& avauça a em que nos » ~ a·
mqs, par a ;altar por nL•uns topkos do B~u importante
discutso relativos ao eetado do meio cireulante e baixa
ào cambio. A mesm!l. permissão.peço ao nobre deputado
pela provincia do Maranhão, que discorreu largamente
sobre e5ses a~sumptos. Se me fôr posEivel, em outr:l occasião ~<cerescentarei alguma. r~ílexões ás que j á tive
a · honra de expôr á camara a. respeitô das questões cou<..-etnentes aos bancos e circulação moMtaria. do paiz.
Direi aómente, em relaçí\o a essa. ordem de idéa.s ctos
nobres deputados, qne a intelligencia que o governo d.eu
á. lei de 2'1 O.e Agosto do anno passado não será, aban,;on~, oomo receiou o illus.tre deputado pela provinci~

MA.P.Ttl'(Ro CAl\lPos :

bro que não é ministerial nesta questão.
O Sn.. JuNQUEili.A.: - E que é o da agricultura.
O Sn. MtNJSTl\o DA F AZE:><DA : - O nobre deputado
pelo distric•o da côrte cen~urou a. promoção de um s·
escript~rio. do theso!U'o a 2"1 e exigio ~ue eu pro·

i

I
\

·.
I

l

I

O Sn. MINISTRo D~ FAZENDA :-Para todos ó o do
merecimento, guardadas l1!l catcl$orins de clr.ssil. Con·
eeguintemente cuníio estava adstnoto a sefPlir a ordem
da antiguidade; e escolhi um s· escripturar1o que tinha
por ai boas informações dos seus cheEes. (Afloiado~.)
O Sa. Sun.uuu. :M.um..uo: -Assim como outros Dlais
antigos, t!io habeis como elle.
O SR. MrNISTilo DA F AZE~DA: ••· Mas conRideremos o
acto em relação á antí~idacla. Ac::ima do 3'.escriptur:lri.o promovido havião qu inze ; porém, exceptuando os
uo-..s rt ' .. , q
ao or:1a co mp
na~ pl'omoções anteriores, todos os v '· tr<.~s ou têm a
mesma antignidade de cla~se, ou contão apenas znais
um me:?;.
O Sa. Sut>UllA M"tmmo : - São mnis antigos nm
mez.
o Sa Mll\ISTl\0 DA F A.ZENDA.: - Pelo que toca ao
te1llpo geral de serviço, contados o d&s dB.!WS snt.erlores, o despachado é mais antigo do tl116 alguns que o
precedem na escala ~a antiguidade de classe.
O S11.. SA.LDllJU. M.t..JnNno : - Ha outros muito5 que
têm o durlo do tempo do 11crviço que elle tem.
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O Sa. MINISTRo :DA F Aze;sn.&. :-Escolhi esM empre.;
gado, não em virtudt' de relações pessoaes que tivesse
com elle, mas á. vista das informações que me farão
dadas. Os t!Ue se achão acima delle pela antiguidade
de class~ com? ~á. notei, á. excepção de dons, apenas

O S11.. MINISTB.o DA. F AZE::"DA :~.. ;; se:n duvi~aempre·
gado do merecimento, segundo as informações do meu
nobre collega o Sr. ministro da justiça e de outros che·
fes, servia nquelle emprego por commisslio; a sua cla.sse
é de .Pr~J?eiro conferente, cujas funcções.são di!ersas.

deputado que, se eu .tivesse de promover, levado, niio
pelos sentimentos de justiç~, não por informações quo
merecem
:.. i:lteiro credito,
..
. mas,. por aft'eição ou pedidos,

armazens da aJfandegn, trapiches alfandegados e entre•.;.
postos, a fiscalisaçiio do serviço da carga, descarga.,
recebimento e embarq~o das mercadorias. Con\iuha

penhos, e em face das informações escolhi o que me pa~
rooeu mais digno de accesso, coru aliberd!ide que a lei
prudentemente fncultou ao ministro.
Talvez que alguns que ora. se queixem tambem fossem promovido3 contando menos tempo de servico do
que outros Em todo o caso, respeitl:lndo muito o direito
de censura do nobre deputado, apreciando devidamente
as suas intenções, eu peço-lhe licença para dedarar que,
assim como não promoverei, nem deixard de promover
par affeição au por odia, assim tambem não promoverei,
nem deixarei de promover pelo receio de uma censura,
quer na. tribuna, quer na imprensa. (Muitos apoiado.,.)
j
e pr ga os a rep tçao e azen a Salhão que o reoeio de infundadas censuras jámais q1e farâ
recuar daquillo que eu julgue Elo meu dever. (Apoiados.
·-JTuito bem, muit-o btm.)
1\,
ALDA.llUI:A.
A.RI!'>UO: O · raz1 ni(o
B ministros que receiem censuras 1
O S.a. MINISTRo DA FAzeNDA: - Oh I Eu as respeito
;.
i
a tal ponto que ..me levem a deixar de fazer aquillo que
me pareça conveniente. (Muito bem; apoiados.)
Um nobre deputado , pela provineia de Pernan::.buco,
que niio vejo agora presente, censurou-me em outra
occMiãc dous actos meus da natureza daquelle quo
acabo d& justificar : o. nomeoçrw de guarda..mór para a
alfandcga de Corumbá., c n de chefe da 1• secção da
slfandega da côrte.
Quanto ao guarda-mór· da alfandcga de Mato-Grosso, o nobre deputado nos disso que n.quelle empregado
uüo tinha as h11bilitações le~nea, porque n:io falia uma
daa lin uaR estrangeiras CUJO conhcci!Dento o decreto

avo ainda ac~r;;soenta.r que eu estava tambem persua·
dido de que o Sr. Ferrão não voltaria tão cedo para a
alfandega.
O nobre deputado pela província de Pernambuco allegou que, segundo o regulamento das alfnndogas, a regra
é qt>e os chefes de sr.cçã~ sejão interinos, e não permanentes. Este principio não está. estabeleclldo no regwamento; pelo contrario, o provimento por commissão é
que constitue a ex.cep~ão. Na. propria. alfandegada côrte
O!> ehefes das outras secç5es erão o siio effectivos, posto
quo o nobre deputado affirmasse o contrario. Os ell!-re os ue elles tinhão antes forão e:x.tinctos • nm haVla
si~o escrivão da alfandega., lue;ar extincto ;_outro e~
crtvão da descarga, lugar extmcto; o terce1ro, ad~
nistrador do extinoto consulado. Logo, não se pó de detxar de considera ·los como effcctivamente providos nesses
empregos, porq_ue nao per neam a nen um~ as ou as
clas~es dos .empreg.ado~ actuaes da alf~n~ega.
._
F1ca, pots, manifesto que nem dem1tt1. .o Sr~ Ferrao
~e um lugar e'? que .elle se acha~se ecrvu;d~ na qua-

çli.o ào nobro deputado é refutada pelas informações que
tive para a escolha desse omprf'gado. Nomeei-o persu~
dido dG que po>suia todas as habilitnç.?es que? no':'e

.

.

mentcl Ferreira Beleza, a quem eu ntio conhecia
antes de tratar-se da sua preteução. Pessoas fidedignnB m'o npresentâriio como asanz habilitado para esse
emprego, que aliás uão era dos mais solicitados. Creio
que o nobre deputado pele. provincin de Pernambuco
não est& bem informado; mas, ainda quando seja. certo
que o dito guarda-mór não fnlla correntemente o inglez. n auooncia desta. hnbilitaçii~niio será muito sensivel na serviço que elle tem de desempenhar na alfanàep;a
de Corumbá, e que antes delle estava interinamente
a cargo de ueaaoa. menos apta. Se o gover"o qnizesse ser
rcuito exigênt~para o provimento desse emprego, tarde
conseguiria provê -lo, pois ninguem ignora que é muito
difii.cil achar pessoal idoneo para. servir nnquella repartiçlio, e n'outras tão distantes como ella.
. Passo á nomeação tambem censurada de chefe de
secção da alfandega. da côrte. Era este lugar servid.o por
c'>mmissão, tendo sido para esse fim designado o primeiro conferente· o Sr. Manoel Hilario Pires Ferrão.
~ch~ndo·se · este senhor doente, se~d.o a sna nome~ão
na mes~a alfandega, e por outro lado não convindo que
asllirit continuasse po:- mai,, tempo essa secção tio importante, julguei que bem consultava as conveniencias
do serviço nomeando para o dito emprego o chefe de
secção do. thesou:o o Sr .. Antonio José d_e Cast~o, empre. gad.o mmto habü (apotados), que hav1a multo tempo
servia como sub· director interino das rendas publicas.
Era nm chefe de secção da directoria das renda~ que
ia servir em igual categoTia na a\faudega da côrte. O
Sr. Hilario Pires Ferrão, que servia como chefe da
1• 1!6CÇão da alfandega da côrte....
O Sa. MumTB.o DA JusTIÇA:- E que é tambem.
muito digno empregado; o que apraz-JXe declarar.

"

)

'

.

-

tajosa , pois os seu~ venoi.J;lentos como c~~erente sito
iguaes, se níto supmores; tao pouco deprec1e1 o seu ~e
rito, dando-lha por·substitut? um .empregado dos mais
conceituados do theson.ro, malS s.nt1go do que efie, e de
superior categoria.
.
O nobre. deputado pela provinci.a. de Minas..;Geraes
voltou á questiio relativa aos prin.cipes filhos de Sua
Alteza a Sra. princeza D. Januaria. O nobre depu.~ado
insistia na intelligenoia que d&· á consti~9ão 2~,Im
perio, segundo aqualelle estabelece certa distmcçaoentre
principes
..
. da família imperial e príncipes da ·dynestia
.
acompanhe em sua insiaten_cia. A quest~ é g~ave, s~~
mnmentc importante, e nao pócle ser d1scatida por mcid~nte, nem resolvida. pO'!' um artigo de orçamento. Res.
· ·- do nobre de utli.do não estou de aooôrd
com. ella, ao menos nos termos vagos . em que a vejo
formulad!\, mas não me parece conven1ente que·agora
rios empenhemos em tão seria debate.
A questão do momento é saber se a ca.IIiara deve ou
não votnr a quantia necessa:ia'parll pagamento da ~o·
taçâo de Sua Alteza e dos e.lunento~; nos aug1Jsto& pnncipes. S. Ex. disse-nos que insisti~ia em offerocer um
artigo additivo autorisa.ndo o governo para converter a
dotação em dote, de acc6rdo com a. coustituiçilo. dada
a hypothese nella prevista, o Igualmente de accurdo
com as clatl.sulas do tratado metrimonia.l do 26 d~ Janeiro de 1844.
_
Qaand'l pela primeira vez tratei deste assumpto, li o
artigo do tratado, o, segundo esta artigo, é olaro que nlto
temos necessidade da autorisaçiio g_ue propõe o nobre
deputado. A cessação dos alimentos dadoa aos principes,
e a. conversão do patr.imonio e dota.ção .em do\e 11ão
causas previstas nesse tratado. Logo, venficando-se a
hypothese de que Suas Altezas fixem sua residencia fõra
do Imperio, a dotação ha de ser convertida em dote,

-

.

.

o

SR.

. .

e

Onoxt:- Elles j~ não têm residencia no

· Brazil.
O SR. MINISTll.o D.\ FAzENn.&.: - A intelligencia qne
a assembléa geral tem dado neste ponto á. constitui~ão
do Imperio ~ diversa da que lhe dA o nobre deputado.
Tem·ee votado annna.lmeate a dotaçíio, tem se votado
igualmente alimentos eara os augustos filhos de S. A.
n Sra. condessa. cl'Aqu1la Concordo com o nobré depu• tado em que uma vez ds.da a hrpotheae eln CJ.Ué devamos
c.onstderar que SS. AA. Wm fixado sua res1dericia f6ra
do Imperio, não ee poderá. deixar de cnmprir o que neste
01160 presoreve a constituição__! _~tip_ulou o tra!~~o...~...
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O s.. ~l'fl :-Logo que os principes sabem do Impeno cessão os alimentos.
. O Sa. Mmiano DA. F .4ZZNDJ.: -Mas para isto não 15
preciso a antoril!aç.&o quo indica o nobre deputado.
O tratado previ.o este caso~ e está. de oocôrdo oom a iei
de 29de Sétembro de 1840.
Por estas ruões não yolierei dar o meu voto ao artigo
de ~ue se trata, <JQrp_qtzlij:ltQ_ reconheça que.~obr~de-
pâfãdo tem um fim legitimo, que é evitar a continuação
dessa d~a além dO& tennoa em que ella. pôde ser
en !l. no
eno eon& 1 uo1011 • ulto em, muito

bem.)

(O or<Jdor é comprimentado por muitos Srs. deputado&_.)

.A diseussão fica adiada pela hora.
Dada a ordem do dia~ levanta-se ~ S«Jsiio !ts quatro
hor4fJ da tarde.
Acta da sessão

~m

3 de Setembro.

UtflDEl'lCfA. DO SR, 'flSCOl'(DS DE C.UC.tRAGI!lEo

.

Ao meio-dia, feita a chamada, achüo-se
presentes· os
..

.

.

Cerqueira, Cala.zo.no, Araujo Lima, Lamego, Salathiel,
de Lã!nare, Costa Pinto, Gasparino, ~'erreirn da Veiga,
Ribeiro da Luz, Carneiro de Mendonça, Luiz Carlos,
Fernande& Vieira., Martim Francisco
o ·
u
o~ ranco,
anoel Fernandes, Fiel de Carval o,
Bezerra Csvalcanti, Saldanha Marinho, Leitão da Cnnha, JnnqueirQ, Pinto de Catnpos, Paes de Mendc,uça,
~orrêa de Oliva~, Siqneiro. Mendes, Am.aroda Silveir~,
Silva Nunes, baru.ode Porto-Alegre, Sannva, José Bom~
faoio, Leasa, Cruz Machado, J. Madureira, Pedreira,
Furtado, Couto, Tavares Bastos, Carlos da Luz, Villela
Tavaret, barã? de M~anguape, ~aula SIUltos, Leandro
Ba:errs, Str~~ de Macedo, Neb1as, Pereira Franco,
R4go Barros, Sayão Lobat:>, Paranhoa, Zao&rias, Fleury,
Qttoni, Rodrlgo Silva, Sá e Albnquerqne, Lima Duarte,

e F. Oota àano.
.

.

•
r • con e e epen y,
Vlllo Franco, Teixe1ra Junior, Brandão, Paula Fonaeca ePereira da. Silva; e sem ella os Srs. Dantas, Pedro
Honiz, Angelo do Amaral,. Serra Carneiro,
Vieira. da.
,

...

.

'
,
)
,
F igneftA de Mello, J. de
Alenosr, Macario, Bandeira
cleld'ello1 Jaguaribe, Rapi>so da Camara, Carneiro da
'-''mlha 1 Diogo Velho, Henriques, Aragão e Mello
Epaminondas, Paeil Barreto, Silvino Cavalcanti, Cnnht\
Ffgaeiredot... Es~id.ião, Benjamin, Tibori->, Fernandes
ela Cunha, rlnto Lima, c. Madureira, Eapinola, Almei~
da Pereira, Paulino de Souza, Lima e !:!Uva, Silveira
Lobo, C. Ottonl, Ferreira Lag_e, Cyripo, Brêtas, Santa~
Cra.z, CarrAo. barAo da Bell~o- Villta., Barbosa da Cnnba
SJhoJn da Motta, Barcellos, B~llo, barito de Maui ~

Fellz da Cunha.
O Sa. PauU>ana deolsra não haver sessiío, e que a
ordem dia á a :nesmll•

Sessão em 4 ele Setembro ..
PB.'t81DB1'1CU. DO SB.. TISCOND!l Dli: CAl!IA.RAGIJll!.,

'SUIUÍ.u\1o.- EwpeàÚnte,.;_EleiçiiO do E1 pirito"Santo.Commuallo 1Jara tJuistir ci inauguraçiSo da e&tat~ do
/~or 4o lm~er~o. :- Ord.e~ do dia.- El~áçao de
.1/~ruu·G_erael (7 dutrte_to). Ducuraoa do1 Sr1. Araujo

Lima, Lam4 .Dio!Grt~ 'Jlarlinho Campo1• .Appr011tlfllo.,J}f1:4DIInto dG recnta e tk•p•.:a. geral do Impere o. DiiCW.''~' do1 Sr1. Jungt~~ira e Henrique~. .

A's'onze horas e trea qWioftoa -''" manhã, feita a oh~
, Sn. visconde de <.:aIDlrlfllbet Ptlrlo~l'a Fmt&, G • Cm:q!leira. Vieira da
Silv.a, CJ.tpan-, L,_;neg~'• Salathiel, Villela T~viU'Cs,

mada, e aehando~~-preoont..

Manoel Fernandes, Corrêa de Oüveira, Paes de Men_•
donça , Saldanha Marinho , Luiz Carlos, Fernandf.!tl
Vieira, José Bonifacio, Martitn Francisco, Gaspa·
rino, Mello Rego, Tiberio, Rodrigo Silva, l\fartinho
f&.mpos , Espinola., Lima e Sllva , F. Octa.viano,
vttc::ll., Ra 80 da Camara· Carlos da Luz barão
e amanguape, ariio e orto-A egre, Lima Dnn.rte,
Araujo . Lima,.- J-.•Madnreira; Leitã.,.- da ennna; 'Fiel ãã
Carvalho, Fernl!lldes do. Cunha, Aragão e Mello, Ser~o
de Macedo, Lessa, Gomes de Souza, Bát-cellos, Silvell'a
,
·
,
1as, ennqnes, nge o
do Amaral, Ferreira da Veigs., C. Ottoní, Pinto de
Campos, de Lamare, Diogo Yelho, B6llo, Jnnqueirn,
Costa Pinto. Siqueira Mendes, Amaro da Silveira, Ca:rvalho Reis, Furtado, Leandro Bezerra, C~~.rrw, Peib-eira,
Silva. Nunes, Carneiro de Mendonça, Saraiva e Pereira
Franco, abre-se a sassâ(f.
Comparecem depois de aberta a sessão os Sra. Carneiro da. Cunha, Paula Santos, Brêtas, Felix da Cunha,
Tavares Bastos, Ferreira Lagu, Mello Franco, Zacanas,
Fi alho Epaminondas, Castello-Branco, Esperidião, Vi··
riato, Silvino Cavslcanti, Sayii.o Lobato, barão de Ml'.ui,
)

'

Paes~Be.rreto,

J

-

'

Bezerra Cavalcanti, J. de Alencar, Sá o
Albuqnerque, Paulinode Sonza,Pinto Lima e Jaguaribe.
Fo.ltão com participação os Srs. Serta Carneiro, conde
1 1
ran ao.
Lêm-se e approviio·se as e.ctas das antecedente_s.
O Sa. r SEcatTARJo dá. conta do..seguin.te
I!XPE:Dl'ENTE.

au-

Um officio do ministerio do imperio, enviando a
thentiea da aeta. da apuração geral dos votos para depu~
tados á. as!!ei'Jlbléa geral pelo 1• distt-icto da provincia
do Sergipe. - A' commissão de rodere.s.
ELBI~.i.O DO ESi'll\lTO •&MITO,

Lê-se, e vai a imprimir para entrar na ordem dos tra..
halh!'s, Q segai.nte parecer:
c

om o

C10

o mllliS no o 1mpeno,

"a o e

ele Agosto deste anno, forão presentes á commiss!í.O de
constituição o poderes as copias das a.ctas da elei~ão
primaria a que em 28 de Junho deste m~o anno 89
•

•

1

•

Cl

11pirito Santo. E como nenhum defeito se note no pro·
C65DO eleitoral, é a commissão de parecer quo seja approvada a referida eleição da fregn~ia de Carapina.
< Paço da camara, em 2 de Sotambro de 1861.F. de Araujo Lima. -L. A. L. de Oliveira Bello. ~

n.

CO"lllSSlO 1'Al\A ABSlSTHl Á UCAllGtlB.A.ÇÃO liA. M8TATUA DO
. FUNDADOR DO lKPEatp.

Lê-se, apota-se, e approva-se

requerimento:

.

sem debate, o segninte

c Requeremos a nomeação de uma commis11ão desta
eamara para assistir, oonj'IUlctamente com a do Eenado, á.
inauguração da estatna do illnstre fundador do Imperio.
c Paço da camara, 3 de Setembro de 1861.- Rodrigo
Silf!a.-Pedrtira.-Sergia de Macedo.-Miguel Fernandes
Yieira,- J. J. de Lima. e Silva Sobrinho.-~ A . Pereíra
Pinto• ... L«mego.- Pinto de Campos.~ Gama. Cerqueira.
- Salathiel. "
Lê~sa e approva-se &em debate a redacção do~
jecto que reverte a pensão annual de 600# concedilla á
iallecida D. Josepha Maria Aragonez do Faria;_viuva
do Dr. José <.:and.ido de Faria, em beneficio de 11i:us
quatro tilhos menores de nomes Henrique, José, Adolpho e Candido, -repartidamente e até •a maioridade deates, sem que seja tranam.isaivel Je uns pata outros.
· O Sa. PaKSJJ)E!'(Tt declara que se vai officiar ao go··
verno pedindo a d~ignaçlo da hora e lugt.r em que
S. M. o Imperador ae dignará receber a dep~taçiio qoe
por parte desta caiDara tem de felicitar o mesmo augusto
aenlior no dia. ., ' do oorrente, · nnni~rsarlo dl\ ind~p~n
dwcil\ do Imper.io; e ~omêa para a meama. deputaçi;o
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os Sra. Pinto de Campos, Siqueira Mendes, JagÜaribe',
!3ergio de Macedo, Mello Rego, Pereira Pinto, Pereira
da. 8ilva., Lii:ca e Silva, Paula Fonseca, Lu~ Carlos,
Ls.mego, Carlos da Luz, Figueira de Mello, Silva Nunes,
Carneiro de Mendonça, Esperidião, C. Ottoni, barão de
,
en onça, e ·amare,
go
Silva, Saldanha Marinho, Bello e Pedreira.
..
.. ... .•..
- .._
. ..

... -

.

.. .

teresse: insinuação que sendo por nós repellida, o nobre
deputado procurou modifica-la ou implica-la, dizendo
que erão as·, vistas de interesse politico que nos dominavão quando pugnavamos pelo adiamento do parecer
em discussão.
·
··
Mna, Sr. presidente, queii'. conhece .a.provincl!$ de_
.Minas, . e particulz.rmente . o 'I' districto, facilmente
se convencerá que nenhum outro interesse além cio .da
"nsti 11. uiou -nos nesta discusslio,
. ·
que interesse poderei eu ter quando trato doa ii~.
gocios eleitorae_s de Paraca.tú '!
. .
Sou, Sr. presidente, deputado por um districtó inteiramente independente daquelle para onde poucas ou
qua.si nenhumas reiaçõe5 existem; não aspiro infelizmente as honras de senador do imperio, pois falta··me
ainda a idade precisa. para isso. Não tenho portanto motivo algum para fazer P.erviços áquelle distticto, com o
fim de obter delle qualquer votação.·
. ·
Será. o interesse dos meus amigos politicos? Tainbem
não; nenhum int.sresse tomos no 7" districto eleitoral da
provincia de Minas; porque sabe V. Ex., e sabe a ca-

- -··

·PRIMEIRA P
BLEIÇÃO DE IKINAS··QElUll~,

(7• districlo.)

Continúa a discuasão ào requerimento de adiamento
offerecido ao parecer da commissão de poderes sobre as
eleições de Sant'Anna da Barra do Rio das Velhas ,
pertencente ao 7• districto eleitoral da província· de
Minas-Geraes.

O Sr. Aranjo Lima diz que- passa a dar as explicr.çõea que pedem alguns Srs. deputados por Minas
Acerca da elei ão ue se discute e de outra u· s
ceras nao orão IWl a apresentados. Não havendo a
menor contestação relativamente a. legitimidade da
eleição de Sant'Anna do Rio das Veihas, nenhuma raz~ subsiste na opinião do orador, para que dellas ea
1
, a.ra que se nu.o ec1 n so r.e
sna approvação, em que todos estão de accôrdo.
·
Com relação á eleição da Bagagem, observa. o orador
qu~ tendo a camara dos Srs deputados determinado

queE

•

•

.

•

•

-1~-

influencia directa do illustre Sr. visconde de Abaeté e da
famLlia do nos:;o honrado collegs. o Sr. Carneiro de Meu- ·
dança, c0:jss opiniões eão bem conhecidas e não podem
Portanto, vê V.Ex. quão injusto foi o nobre deputado
pelo 7• districto de Minas acommettendo-nos com tanta
vehemeMin, • fazendo ·nos nma. injust.içs, que o nosso
comportamento or certo não mere.,ia. '
·.
u, por m, r. prea1 ente, ou·me por sattsfetto com
as proposiç-ões que tenho avançado na ca~a, afim de. qtie
o paiz saiba que não foi por meu voto e nem tambem
sem um protesto de minha parte, que um grande nu:nero d~ ijltJii.ores do 1• districto de Minas será inhibido
de exercer um -direito que-lhes é garan~ido pela. consti- .
tilição do Imperio. o de toml\r parte naM eleiçõe~; pl'()vinciaes que r.xn Minas se tsm dt~ proceder, virido aSsim
a transformar se em maioria a minoria de um distriõto.

,

accusava a intervenção m ebita da policia, e niío tendo

ainda chegado semelhaJ:!.tes informaç~~s, a com~iesão
faltaria a seus deveres emittind.o juizo ácerca de uma
eleição cuja solução pende de escl:u-ecimentos que são
precieos,.a que ainda não foríio. pre;ta.d.os•. _ _____ .
Pelo que respeita á eleição de Nossa Senhora do.s Alegres, é ella sujeita a duvidas resultantes da ·qualificação
incompleta com que foi feita, as quaes carecem de mais
estudo e meditação pll.ra serem convenientemente resolvidas. O orador, comtndo, se compromette a apreõentar
o parecer respectivo até ao dia seguinte.
Mais cheia de difficuldades diz o orador é ainda a
e e1çiio o ur1ty. que oi pres1dida por juiz de paz de
·compet:ancia. duvido~a, adiada selll motivo suffioientemente justificado, e terminada com numero ridículo de
' fotantes.
·
o oxpos
n
1v rs1 a e e nn amen os
vte
'allegadoa, conclue o orador, a commiesão não é contradictoria dando parecer ácerca de uma eleição e demorando·Bo ácerca. de outr'l., á em todo o caso absoluta. .
menta estranho a patiJta& eleit?taes.
·
Ninguem mais pedindo IL pahwra, e pondo· se a votos
o requerimento, e rejeitado.
.
Continúa. portanto a discuesiio do parecer.
Vem â mesa, é lida, apoiada, c entra conjuntamente
em dir.cussiio, a fi"Ogninte emoo.du. a conclusão do mesmo
parecer:
.
c 8ej!io iguaímente approvadas as eleiç!Ses 'das freguczies ua Bagagem, _Sant'.Anna dos Alegres e Santa
.Anna do Burity.-Carr.,iro d~ M~nàonça. »

ao

o Sa. PRESIDENTE: - Noto .nobre deputado ,qÚe
o parecer st,bre a eleição dn Barra. do Rio da.s Velhas é
que está. em discussão.

O Sr. Lima. Duarte a- Sr. presidente, V. Ex.
de certo ha. de se lembrar da grande celeuma que houve
na casa por causa do simples requerimento de·a<Ua.mento
-que se acaba de votar.
V. Ex. ainda ha de se lembrar do enthusiasmo e do
c or com que apresen u-fe na tn una o 1 ustre eputado pelo 7• districto eleitoral da província de Minas ... ,

O Sa. LIMA. DuARTE:- Vou já, Sr. presidente, tratar dessa eleição.
Disse eu, Sr. presidente, em relaçii.o ao parecer em
discussão ue uaudo deliberou a camara dos ra. eputados que as eleiçoes desta freguezia fossem adiadas,
fossem ta.mbem as das frzguezia~ de Bagagem, Alegres
e Burity. A commiseiio porém limitou-se a dar o sen
parecer unicamente. em rel&ção á. eleiçuo do Rio das
Velhas, deixaudo de parte o da& outras tres freguezill!i.
Note V. Ex. que u.e tres freguezias a que me refiro
dia de 86 11. 90 eleitores; proourl!)'ldo·se assim obstar
(uiio me refiro á commiseiio; que esses eleitores votem
por oocasião das elelções provincines, preponderando
assim aquelle11 que com mais dooilidade recebem a se·
nha que se lhes pretende enviar.
.
Porem, Sr. presidente, o illnstra relator da commisalio
de poderes allegou que deixou de dar parecer sobre a
eleiçüo de Burity, porque o juiz de pa:r: que presídio é.
eleição em Dezembro é o mesmo que como tal continúa
em Janeiro, não sabendo o nobre deputado se esae juiz
de paz tinha ou não sido reeleito.
O illustrado deputado, relàtor da commiesão, fez ·me
o obtequio de pedir algumas informações a esse respeito~
. bem como a outros cqllegas de Minas; e eu, com a frauneza com ue sempre costumo enunciar-me nesta casa
eclare1 ao no re eputa o que não po a.
r-lhe es•
clr.recimentos alguns sobre aquelles lugares, porque os
'não éonhecia e nem para lá. tinha. relaç3ee. Parece-me
que mesmo respondêrão os honradós collegas a. quem
o nobre deputatl•J se dirigia. Essa duvido. do nobre deputado não póde em minha opinião penetrar, e nem' lhe
acho fundamento algum; porquanto, é t ão clara G·tão
terminante esta:disposiçiio da lei, que não ha em qua!i
todas as pr.rochi!IB quem não esteja ao facto de (\De ao
1" juiz de paz compete a presidencia. da mesa elmtoral,
e na sua falta os resp~etivos snpplentes.
Ora, estando o juiz de paz· s que se refere o nobre deputado presidindo a eleição que'atli se fez ·em Janeiro, é
claro q,uo o fazia ~- ter 1ido eloito. 1• juia de paz ®

o

O Sa .. Luxz CABLOS: -Por cansa dos apartes calorosos que me detiio os nobres deputad!ls.
O Sa. L1•.1 DuAaT&: - .... enthusiasmo, Sr. presidente, que levaria aquelles de nossos collesas que não
estivessem ao facto da questão a pEliSarem que se trata.va de nm nep;ocio cuja solução iria collocar o paiz
em perigo, falsear as nossas instituições, trazer finalmente . o lmperio em completa conllagração.
E '.assim, Sr. presidente, que o nobre deputado,nafalta
de justica e de razties para noa combater, fez -11oa alluaões, 6 foi enxergar no nono pro~to viatua de in._..
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9.t1atríennío, on alli est!U'ia cotno immediato, por

impWin:tento dos primeiros.
Vê pois s camara que esta. simples r.azíio não era Elas·
tiiilte para impedir a illustre commissão de da't o seu
parecer sobre a. eleição do Burity.
No Olltanto, Sr. presidente, já. vamos conseguilldo
al ma oonsa.; o nobte de :utad.o asse Ul'a-n 8
arnAnha t.ral' o part!Cef eob.re a eleição da lreg'Qezia de
Alegres.
-... ·

Eu

conti~úo

porém s insistir com. s nobre com-

fuissão, qne os motivos q,ue a obstiío de dM- o aeoor so re a e e1çao a. regUezu1. e ur1ty nu.o são
procedentes, e nem tem funà.amento ulgnm ; ~ espero
que a nobre conunissiío uão porá. embe.raço a que esta
elei~ão ~;eja approvada, on tenha qualquer decis!io ne::;ta
aesaii.o.
Trato~ St. presidente_, destas materi.as com a melhor
boa fé e cotn toda sincflrld~de.
Níio teD1lo illtru:Jções, e llam pr&tGDdo pôr duvidas
sobte o parecer que se diacut<.'l.
A

O Sa. C, OnoNl. -Eu desejava e4amill.a-lll, tell.ho
minhas duvidsa.
}.lareool'.

O Sa. Lzlf:A DuA.nTB: - Cazz~ta-me que o pro0l3sso

eleitoral_ neesa. fregytezia co~reu :regularmente, (J,ue não
sua t.tullidad.e, aiío ao ttlenos as iiú<mns.çõeG qu~ tenho.
Existe, Sr. ptesiden~, sQbre a mesa uma ~men.da,
patll. que sejã~ igualmente :approvadas as elelções da

ntelldo gne a cnmata d~s Srs. deputa.do.s não deve
ter a menor du~da apptovando esta emenda, p!!lo contrario, approvaJJdo-a, P.l.'RticMJi wn acto de jllstiçs,
Qs tnoti\ros pelos q,uaes aão E>llos im.pugn.\\cios não

tc)res. Isto mostra 5. camara oa apuros eleitoraes • rn qu.e
estfo os 'l\16 llteoiaão desaes ~:;eis el!!ittlres.

Sr. presidente, wgu.J:a.lnente e.dvogo contra. & tnillh.a
ea.uaa. f~U.eud.o co~hooer (}ue estilo é no fundo a situação

teal das comas. Mas, qtuwto peior, me!Dm~: asainl o
querem, .assi.1l1. o tarãD; e Q e~~mela do mel f!Odecá. ·traz~r

Não sa ~sqtteça por:ém. n cllutatll. de ver q,uaes farão os
tnotivos que levá.rão a. illUJ>tre commiss5.o 1\ propôr o
adiamento deste.s ~Ieíçõ-:s. Quanto á freguezia cuia

.

.

-

.

nrissiio em /!f:U pareeer, que tenho em mãos, é q'tle n!i.o
tinha. vindo n acta d!l terceira chamada.
Note a camara., copiou-se na actas da. eleição primaria,
tnas ~ão se copiou a seta d)\ 3' chamada, v.iiúlo entretanto llS outras acta$,
Nf!nbu.ms duvida zne resta, Sr. preaiiltmtc, àe q~o
~ssa e\eiçfu> ioi feita a bico de penua ; o& aiei\ores e ,
t;upplentf3s têfll nrus: votação tiío bem arranjaàa, tiio
:Igual que evidentemente se teoonhece qu<:foi desse processo que .43e fe~ uso.
Tambem nellhumll. du'Vidtl. mo resta, Sr. -presidente,
de ue f\ acta da terceira chamada foi fabricada depois
•
o e u a os regms1 au o-a.
011 bonr::ti\os deputados e a l'ül!Stre commissão que
e.xnininou .a acta &Ch:ll'~õ a prova à o qn& digc .Da copia
gue veio assignada p11r ciuoo mesll.rlos e mn escrivilo.
1\.
lU.llJO l'MA.: ~
no to d.eputll.do ~st engaJ:)ad.o: ha um escrivão que confete.
'
O Su. !liA.aTINuo CA.nn'os: --A.. copi9. ~ Mta elltá ll.a
secreta.ri . Eu e a S r
a
d
~ls.. Ver-se· h a. que esti.:l a.!lsigllados cinco mesl\rios e
um ~scrivíio, ou o secretario da lnesa.
Enchamo a attenção do illus~e relatot, d~ cuja boa
fé ninguem duvida, par~ a maneira por. q,uo essa acta.

·a

um .i?,:ocedim.ento em contrario.
..
.Não 11e:ri~ ju$to e now <lecoroso que se realizasse o
de.sejo daqueUe$ que pretendem ina.tilisar oitenta e seis
eleitores, de modo que :não possão concorrer á. eleição
provincial que agora se vai ptoceder, e gue a minoria
desse districto e~ torne etn mt-io'l:ie..
'1\mho concltlido.

está. redigidll..
.
. ·
Depois de feita. s. l\cta da. teroo\ra. chamada) det>ois de
:6nl\l.i.Saila tpoa ~ cle)~vf 11egne-s!} nm prm-:scriplum1
um '\Teri\adeiro post-scripturn, em q.ue () escrivão ou. o
secretario da mesa , pol': sua ptopna ra.ia.cçlio , e sob
a stul uuica assignatura, fo.z a relação dos qlla deixá,.
rãa de cumparoo~r &tercl)ú.'a duunada. Nii.o c! d.s.t aate.s
orgunisads.s pela. xnesa. paro<ihial. que cob.Sta, collforme

O Sr. JU:artinho Campo~: ~ Níio sei, Sr. presidell.te, ae petden:.oa o n<1sso teu:1po iropugtlande> o 13xame, e app!cvaç.ão
pa:tt~itü,.. que se q'ller fazer, àe eleições
'
..
.

acudÚão á terceird
post-scripwm.'\l.
liXas '(lnte(!e, Sr. presiden~, pelas actl\s, que ll.iio se
podia
fazer cousa. divr:rsa; tlma elei9ií.o
...
....
.líi.o bem atrll.:sl«

pz:oce<Zem, e uem. têm

.

ll

neeessiU.'ia !orçs para

.

.

~te tomar

.

·~hs.ma.da.,-é des~;e

~

.

.

.

'
sfllll es.G4 ultima
àfllX!ão , isto é,' l!em 9ue <!om todo o so~
coll.COtre
ceg,l), CO!Il. tQdo. a pl\chotts., depois <i.e t.'\ld.o acabado se
tJo de f?IU'tido, e o.üo uma qu~stúQ â~ juetiç~; ta.do
fizesse a relação e:xacta dos qne oonvinha que '.níiD tivês-con.cotte para confitme.t o <\Ue ~u. t;llt;~;~ qnt~.ud~ se tYasettl. COll.cottid.O Ó. elciçâ(). S(l se procedesse Conforme a
tou de re!orm.ttr o regimento etn iins da ser.súo da IeIei ordena, immedill.turoeuea depois de linda a tel'Celra
gi&\atula P.lls,nda.
chatno.da., 8. relaçã.'l dos votantes ausentes, hso [?Oderia
Sr. presidente, a mouaira por- quo procedEmos á \'eridat lugar a algumas difficuldndes no ananj() posterior.
nel\~i\o de l')()dCt'U é PT~da patv. tornn:r imposs\va\ uma.
}.111.!1 po1: easa o'll.tra. 'Jllll.n.ei.ta l?ôde~se fazer a eloição de
vel'itic..çiío imparoial. Comoçn!llos por nomea.r j11iz~a de
eapriob.Q: tin?a·.se a fo.c~ ~ o queijo na .mão! augtnent~~
pattido; e dcsdo onULo p6de~ee aabat 1\6 diffl.~uldndeacom
va.~se O'll. dixnmu1~ a -relaç.ao dos qu.e delX.áta() de acudtr
que tetn de lutar const11ntetnen~ q,uern nüo tem a for~
á tl)rccha chamada, conforme conviesse A perfeição da.
tuba d& ser da maJoria. A verlúcação ua padeteB po1ta
spsraçíic' 18its.
ne•to terreno 1li'io dá resultado que ~;orpl'enda: tudo
(O orqtfor ,.ecebe a copies da acta que pedira.)
~tl.ettt<l6<3 faça é coa.s~;xena1s' 11a.tural da ert\' capital,
Eu ,VQU mostt:ar o funa.amentc aa. propl)sição q_ne filho 1\o tnetbodo eataueleciclo pelo nosso regitt~eo.to no
scsbei de 911l1nciar re~ti1"~W81lte ás nssigtlatu.ra.s tios
processo de ~erilicnção de poderes. .Asaim. aos e[eit.ores
cinco meearios e de um <~&Clivão.
da Ba.~agem., llurlty e Al~gre!l hn dll ~11.'bet s !it>rt~ qu~
tam ca.bid.o a outros~ ~;e ~;e não pnder annullm a sua
(O orador exa.min<l por algum tempo a copia da acta t
el~çíio, hn. de t~e prccur~ emba:racar qne \·otetn para
diz 11í'o encontrar o 9ue proetAra.)
de~utados pTO'Vi.nciaes.
•
.
c
...
•
J -v~ a. c: mar
e a e· -o
conunis:.íto
t~m
~eu
oorpo
<ie deiicto na prop~ia acta.
ptlgo.ou o adiamento fallou co~ tanta frattq,uez.a, .1lsOtt. •
de t~ts ljbe.tdade p1!m furuutwelltlil.' a su.s contrtti.a· ..
O .Sn. Auwo LlMA :. -E' fJ1ltaaccideDt.t1.
dade, que no~ deu c:fuett~ i rat\.co ~ara -pTc~edenn()s d11.
\
O Sa. MA.l!.TINifO GA!II:Pos:- Perdôe-me o nobre demesma. :naneu~a.
},'Ut"do,
é :falta gra'Vissitna, e para mim nci.;) reata du'fida.
A ca!llara fi(\,ue na certeza d.e q,u.e o c;ue se pretenae ~
\
de
ç:ue
~1\a. foi t~anu..d.a. <1~poia da -cequ\6}~\o da. ()a.tnata
tirar o direito de votar a mais de 80 eieítores oue não 11ã0
I
fa'{otaveis a urna parcialidatle.
~
( dos deputaiios. Não ao tinha. feito a relação doa que ní'io
i. te:r~irft. cheme<la, a c.nmaru.~os.deputa
·o ·SR.. Lmz: CuLos:-Niío l!.)!oiado.
l compn:teôh~ão
cios requisitou a verificação <les~ fa.cto, e vao 1mtão
act& !CUlRnd<r esta fált&. E' muito licito crer 1ae
O Sa. ld~lL'l'IMllO CA.Mt>as :-E' ·()que mostra o gran ··
j mztra
s falta foi BaJlada.pOateriorJD.ente á requisição da c amara •
. de empenho com que se faz: questãp d~ g..abi.Dete da
1\!as, Sr. presidente, eu não ~stoa 2ange de ap~taro
provt\çâo da. eleição de uma. ir~guezia que dá. seis elei..
\
parecer da Ulu5tre eommistão. A eleição não esti im...

aco.oteça; porque desgraçadall:lente

t11àD nesta <'.JlS&
para. h.zer da "ierifi.caçiio dl! poder~s uma ques·

~

ar-
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,pugnada, não e~tá. aeeusad" ; na minha opinião tem por
si toda a presnmpção de legalidade. Ainda. accusa.d& e
impugnada, ella eTS. na mi.nha opinião boa, se as accuw
:~ações não fossem provadas.
A. injustiça da commissão, Sr presideute, permitta o
seu honrado rel!ttor ue o d ·
e .

23

O Sa. Mu.TINno CA:Y:Pos ; -Eu nio recuso o exame.
o Sa. AuuJo Lau. ~-A camara. que revogue o seu
acto.
O ST!l. MAl\Tnmo CAllPOS~- O acto da csmara t.em
toà.a a for
e autoridade • mas não
de tet tanta

d
e a o, se o governo nnnca .se reso ver ~ .
· mw as qmnxas sao t anto mau. un a das qnan o
estas informações, a camara está pnvada do dire1to
recorro ao pnreCC:r da illustre commissiio. Relativamente
d
'ti
•- _, · - 'I
á eleição do 1' districto eleitoral da provincia de Minas,
e reconhecer e ven ca.r es ...... oaelçao
a camara dos deputados resolveu adiar o reconhecimen~
O Sn. AaA.uJo Luu; -Não; revogsndo o seu acto.
to de eleitores de quatro paroahias. Sobre duas, as ra~
O Sa. 1\!Aa'l'INHO CAllli'O&: -Tomar de no v~> o objecto
zões apresentadas são muito insignificantes; o nobre
em consideração é a unica maneira de revogar esse acto:
deputado, mesmo no seu discurso do hoje, reconhece i&to,
Sr. presidento, a razão apresen~ada pelo nobre deputado, ·de que 8 commissão se abstem de dar parecer por
e }:>romette- nos dar amanhã parecer sobre uma dellas
Resta n eleicão da parochia. de Sa.nt.' Anna do Buobediencia ã resolução da camara, não me parece que
rity. A razão que o nobre deputado deu, consinta que
tenha força alguma.
lhe diga, não resiste á. menor anal~ea; a.' eleição int6rLongos mezes têm decorrido do dia 2 de Maio a~
rompida t4m 30 de Dezembro figura de novo em Janeiro
hoje; se 0 governo não tem dado informa ões at~ a<~'ora
presidiàn. .pelo mesmo juiz de paz.,e-nil~~-aStr&-{l-Qi!"66le--{-__;n~a~o~pon'is~siio~p~ro~siiiu~m~lifr~q~u~
e~a~s'"ai~e~a~gfcio~ra~e~m~t~n~n~te~.-'CU:umm.~---tivcsse sido reeleito, nem que foa~;e o primeiro juiz de
pre, portanto, que a camara tome em consideração estg,
paz, e nem que o primeiro juiz de paz C!ltivesse impedido.
eleição.
Eu pergunto ao nobre depntadG, não tendo sido conPermittirá 0 nobre deputado qne eu faça algumas
testada na arochia a com
•
· •
'
.. - ·
·
o, r 1sso que m
nem constando das actas,de protestos e de outros meios,
mandar á. mesa nma emenda.
·
.
que a sua competencia fosse posta em dnvida., a _prePara, Sr. presid6)l.te, propormos á cnmara que trate
sumpção legal não é em favor da sua competenc1a, e
dl\ eleição das tres parochias que ficárão no esqueci-.
que ~r conseguinte muito le almente residío ~ elei~
,
eise de &\iftM razões além !las que
çao. pota s.
n e a prova em contrario'?
não
constão do parecer da. oommissão, cujas conclusões n.
consta ao nobre deputado qu~ este juiz de paz fosse
eamara approvou em 'l de Maio.
reeleito, e por con!!éguinte competente, tambem não
. A camara ouVio; quanto a uma desr::as ~leições o
lhe consta que o não fosse. O direito deste juiz de paz de
lJ,obre deputado relator da eommisaão jã. nos declarou
estar habilitado a dar parecer sobro ella, e pro~~ttea
presidir á. eleição não foi contestado por alguem.
Aa.u1Hl Lnu..;-- A-eleição -foi adiada pot ba.que o dt>.rla.. Quanto i segunda., as duvidas que O,~obr&
rulh0
deputado encontra nenliuma· procedencia. têm. :C~ão
•
"·
creio mesmo que S. Ex , usando nesta matena da logtca.
O Sa. MAn'l'INno Curo&:- E' mais uma razão pa.ra
com que exwnina autos como-magistrado, tenha opi·
quo nm facto tão grave não pudesse deixar de constar
niã.o contraria o. esta eleição. Nlto c,reio que S. ~x.,
se acaso em verdade o juiz de paz esti_vesse presidindo
com 0 sen espirito illustrado, possa constituir~ se proincompetentemente a eleição em Janeiro. Quaes foriio
curador de partes tomando conhecimento d.aquillo ue
as ccusa • s tr i
o o
1
•
nuo es a ~ga o nos au .os.
peito'l Pois o nobre deputado acre 'ta que presidida
uma. eleiçito por j-::üz de pa.z incom~etente, e sobretudo
O S11.. Au11~0 Lnu :-Aqui somos um jury.
quando essa eleiçíio n ão está deba1xo da protecçiío do
O S11.. MAaTINRO CAMl'os :-Sim, mas jury de eqni .

...... . o...sa.

~d~o~d~
o i.7~'id~i~s~
~-~·c~t~
o i.s~eu~i~m~n~n~a~do~r~~u~e~él--t--~~d~er,;e:,n~e~st~a;e~as~o:.m~~equea eqni~màr~m~vmo~------------~n~o~b~re~d~e~u~ta
mllllstena. es
neto nao constana de gum modo?
ravel á eleição desta parochia.
O nobre· deputado s!l.be que os nossos presidentes de
província nestes ultimo& annos têm adquirido para si
wn ~ poder politico, o podes: de informar soble
eleições.
O Sa. MELto Rzco:- Que poder~ ea~e?
O Sa. MuTTI'a.o C~KPos:- E' um poder immouso,
que muito influe e até divide as localidaaea:

Os ~dentes mandão juizes mtu~.icipaeat delegados e

subdelegados de policia. exerce~em 'Jb~aivam?ute a~tribuições qne nenhuma le1lhea da, asststmdo e mtervmdo
na.s eleições ; trunbem xnandio juizes de direito, e influem
mandando informações ao governo -para virem depois ao
corpo le~lativo,wfonnações que traz11~ por sn.aa.appa~
rencias offieiaea certo apparato de grave 1Wparc1a'hdade,
mas que para mim n ão t8m maior força do que as de
qualquer !:iomei:n politico e paitidieta, como têm missão
de ser estes funccionarios, e de facto o têm sido voltul.·· ·
tilria ou involnntariame~te com raras excepções.
Com todos estes meios de abusos que o overno t.oma
para si u
·
J· •·
paz osse mcom ·
patente ~ste facto teria Sido produzido, não escaparia á.
vigilancia da policie. e doa interessados. l'sto me parece
clarlssimo. E' uma duvida que nii.o tem procedencia al~
guma esta que o nobre deputado apresenta contra a
eleição pela. possibilidade de não ser o juiz de paz com-nAtente
•- a
VeJ:w1oll por~õJ., ~" · ~r~>os:~ .e_!lte, !" e1e1çao
a o~tra parochia que a iUuatro OOlD.lXWIBl\0 detxa em esqueounento.
0 s.. Aut:lo Luu : - Qual!\ ~

,..

•

O 811..
O Sa.

·a

M41TII'lRO CAlll'Of l

-A da Bagagem.

AUIIID LIIIA : -Ora!

Sr. presidente, nüo entendo, como o nobre depntado,
que a camara não possa voltar a tomar conhecimento
desta eleição, e já. diese os motivos.
O Sa. Pust»E;.;TZ :-Po11.dero r.o nobH deputado 9_ue
jl deu a hora para passarmoa a outra p4rto da orclCm
do dia.
O Sn. MAaTr:-nu C.UIPOS :-V. Ex, ha de ter paclancia ~ue (1U continue; não posao deixar de prevaleoer-me
d:l dirtlito que me dâ o regimento, de niio poder ser interrompido.
.
Se en collbecesse que isto, contrariava a V. Ex. ou I.
maioria da. easa, certamente não ins)t.tiria na manutonção deste men direito; como, porém, não penso que
asr.im seja, continuarei.
.
Qnaes siio os motivos de nullidades reMa para. a.
eleição da Bagagem ? A illnstre co~issilo:, fazendo
justiça, depois de e:uminar acnradrunente esta eleição,
contra a qual houve pr<>testos, - ~oJ:lôz~nos o seu
·
•
larou ? Deelaroa a os que
!.rguições.fortes e gra.vea eriio feitas contra esta eleição.
EJ'tàs argnições consistirão em interferencia da policia;
~fi~, a. prea~n_ya do promotor publico, e a sua intetferenc1a na el6lçao.
Não sei, Sr. presidente, se no a.cto de uma. eleiçãO ~m
o promotor pnbllco por seu cargo meio algum para
interferir em eleir'ões
·, não sei nue
attribuições tf>Ilha
y
....
elle para essa interferencía. a não ser algnll11!oS promassas on algumas ameaças para o nso posterior das
fruicções do seu cargo, sendo que ntUlca t-er! de julgar
a quem quer que seja.
·
Mas concedo de barato qae o promotor publico pudes&e ter intervindo na eleição da parocbia da Bagagem,
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De Dezembro até hoje houve tempó de sobra para que
aq.Jlelles que protestárão contra esta eleição tivessem
provado e~sas roaher~ões do promotor publico e su&
interferenr•ie. ind. bit a~ p1>rque niio o fizerão 'I Chegounos posreriormente ><O acto da eleição co!lbecimento
das te,. ÍilC:t<J!?:? <.::he á.rão mais al nmas
além das
que constão as P. ··tas?
O Sa. CAilNEIRo DE MENDONÇA.:- O chefe de policia
declarou que nã" houve coacção alguma.

.

.JUlzo, r. pres1 ente, fez a commis!;iio das accusações fllrmul:ldas contra

a realid:-~de e liberdade desta eleição'? Está e~arad:> no
seu parecer que taes accusações ·n ão esta.vão provadas
(nã? esta vão provadas, note a camars), e que como erão
mutto graves ~e pedissem informações ao governo. Estas
informações não têm vindo; aqnelles que accusárão ll
eleição, até hnje, depois ::te muitos mezes decorridos,·
não provirão 11.8 suas ~~occusaçõcs: que razões h!l, pois,
para a camara adiar o conhecimento desta eleição?
Espera a commissiio que os factos arguidos em Dezembro se possiio provar mais. facilmente qua.udo maia
tem o nos tiver afastado d es
r. prestden,e, o que de uma vez para sempre deve
acabar é essa. crença em que os partidos estão de quB
em materia eleitoral ha uma ultima instancia que lhes
pôde dar o ganho de. <'aus8. ue o voto o nlar
s
, preJu 1can o a JUstiça e direitos legitimas dos
seus ct.>ntrarlos. (Apoiado&.)
.
. Para cr~dito e moralidade dos nossos partidos politi~os .é prec1so qne todos se convenção àe ue ·t\sti a, e
.
,
ser, em ma ena. e ven cação e
poderes, 11o norma de todos os homens honestos, o.uses~uer que sejão as conveniencias políticas. (.dpolado.t.)
O Sa.CAB.REJao DE MEI!IDONÇA:-Dar o seu a seu dono.·
OJa. M.A.a'l'INilo CA.Mx>os:- Os derrotados, se têm o
a~u,.»zti~o em maioria no corpo legielativo, não se jnlgao'-l$'enc~dos; n ão é preciso o voto da população para
eer-se·el81tor ou deputado.
Esta cr~nça erronea ou immoral em qne estão os nossoa partidos politicos deve cessar por bem. do credito
desta casa, por bem da moralidede, e até doa interesses
dos artidos oliticos ue são r •
1DB 1 ruções nacionr.es.
~r,: presidente, aquelles que accusárão de vicio a
e~e:çao da Bagagem em Dezembro, até hoje não tomá-·
rao o menor trabalho ara. rocurar rovarcsses vic'
c . , nao ~e1 se un ado em -desgraçados
precedentes, fo.t , que fe1ta a ac:cnsação, estavão habili:ado~ a receber dos seus correligional'ios do corpo le~latlVO o favor que as urnas da localidade não lhes
qutz fazer.
presidente, este recur5o não tem na
E ~tretanto,
a:tu~idada nem essa misere.vel justifica~ de convenlencu.\ de par~idos; as !'lcições est~o feitas, os deputad~s da.quelle. c~rculo esta? reconhec1dos. Parece~me pois
qne sem prSJUl~O do part1do jé. se pôde hoje fazer justiça
a estas paroch1as, podem-se approvar o& eleitores que
ele~~rão.
·
'
~~i, Sr. presidente, se as· eleições das assembléaa
provmcraes tam bem silo questões de partidos qne interessem á camara dos depntadol!. Entendo, Sr. presidente
que est!l ~amara h a de ser superior a isto, como deve, ;
o .meu JUizo se funda. especialmente nos illustres rcemb ros da. commiesão de poderes.
O adiamento mesmo destas eleições é para mim uma
prova de que ellas são boas e validas porque se o niio
fosaem a commissão teria a r
'
"'
._ o .. ~s. o.mo n~o &e podem anoullar, quer-ee •
que SeJao adlb das mdefu:udamentc 1 Ser á. assim?
·!·· õl\ '.;
. Sa_be:se, Sr~ presid-ente, que os partidos politicos · ··~··
hrovmcra de Minas 5íio mais tenazes nas sna~ ~çaa ~ relações do .que em outra qualquer parw.
nao é alh e.m~reza facll mudar o \lato de uma. pa;rochia•
Portan~, ad1e-se a verificeçiio das eleições destas tre;
parochias, approve-s(l a da Barra ' As lacune.a da sua
~a es.tiio s anadas •.. ~ã~ se approvem, visto (\Ue se
n ao pó~e annullar a s ele1çoes das parochias cu jos eleitores nao convem a.certas pessoas ; níi.o h a vantagem
em. annuua ..Jas, e eun em. que a sua verificação sej a.

Sr.

adiada!

E• isto justiça, Sr. presidente~
·
·
Eu appello para o illustre relator da commissão,
que é magistrado; aceito a decisão que a eua cousciencia
dei:'.
Lembro ao illustre deputado que da acts da eleição
da fre u 1ia
~.
• a ro a co:n11ta ue s lici
teve a caridade de ~uardar a uma. Tambem não consta
que fosse requisitado o seu auxilio pela mesa.; o qua na
acta encontro é que a policia guardou a urna.
·
à lo •oa com ue o nobre de utado rocede a reft eito
as outras paroc ISS eVla eva.- o 11. a tar tam am a
verificação desta eleição'! Se a. falta de doclarsções nas
actllS das t~leiç5es das outras freguezias é motivo de
suspeita, a falta de declaração tiia importante na acts
da eleição da fregnozia ds Barra., isto é, se a mesa re··
qu,isitou ã. policir. que guardasse a uma, é motivo de
muito maior suspeição quando síio conhecidos os precedentes da policia. em eleiçõe.s.
Ne.o vejo, pois, razão alguma para se adiar a verificação da eleição destas tres parochias, salvo se se pretende, como um nobre deputado nos declarou antehontem, t-er em vista. n ílo o direito, mas !lômente inte- ·
O Sa. Cu:1u:rao DE MENDONÇA.: -Particulares.
O Sa. MAB.Til'fBO CAlllPOS : - Que o nobte deputado
diz serem articulares.
se tem em vtsta a ver1 caçao · e po res, a oamara
deve approvar a eleição das outras tres parochias ; se
porém não se tem isto em vista, e sim o~ interesses particulares a que o nobré deputado se referio, então a
ma a
r opm1
1versa.
Mas eu declaro qu!Õ! he! de lamentar este procedimento
da camara, porque elle tenderá n arraigar na população
o prejuízo que, é preciso reconhecermos francamente,
tem desmorlllisado o nosso processo eleito.ra.I, prejuizo
ou crença. de que ha nesta casa uma ultima inatnncia
eleitoral, e que quem.tiver maioria nesta instancia tem .
vencido a eleição, ainda quMdo as urnas lhe neguem o

suffragio popular.
A este pl,'ejuizo terrível, que en tenho muito pezar
em confesar que a historia das nossas eleições alenta,

.

.

é que por fôrma. algums
hei de concorrer com o meu
.
Termino, Sr. presidente, declarando que hei de votar
pela approvayão da eleição das quatro paroohiaa : nio
vejo motivo algum para que seja annullada qu&lquer
dellas
r ué a unica arochia ntra u·a elei ão s
d.iz que houve accusaçõ& graves, a da Bagagem, a
mesma commissão declara que e11sas accnsaçõe.s não
estno provadas. 'Darei, pois, o meu voto â emenda que
um nobre deputado por Minas mandou, ou. -ui mandar
i mesa. Tenho cunclnido.
'.
.
O Sa. CuMEI&o »& MEMDOI'CÇA : - J! a mandei.
O SR. SAt.A.TlliEJ. requer o eneerramenta da disowsão,
e é approva.d.o.
Posto a votos o parecer, 6 ignabnente approvado,
sendo rejeitada a emenda.

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA.
UllÇ.UU:NTO DA II.ECElTA. GEilA.L llO !llll'ERIO.
(~ontinúa a discussão do orçamento na parte :relativa
á receita geral do Jmperio.
·
· O Sr. Junquclra (attençlJo):- A camara. votou
ante-hontem o or amento na arte relativa ! deapeza,
,
•
• o " mos co •·
derar o m~mo orç&mcnto
parte rulatlu á reoelLa.
Nunca, St. preaidente, a max!ma de Talleyrand- de
que a palavra íoi dada ao homem para oocultll,r oa une
pensameucos-teveuma applicaçM.o maia pratica, xn~h
real do qne em tudo quanto temo• ob&ervado na d1a·
cussiio do orçamento este anno I
O Sa.. Onol'(r: - Apoit.do! E' verdade.
O S11.. JtJNQUl:I B.A.:- A economia é a legends. do go ..
vemo em relação ã.s finanças, assim como a justiça. o é
em relação á. política e á. admi11istra·;:ilo. Mas e~trs.uha

n•

ein~.OID!',.~!!~-=~·;g"i 9eonomi~ ~ A~~1l i}nA ·",.':~ !! '!z:;:;v~-.•

em 51,427:000# e a receita em 50,127:000SOOO ! ...
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n.s enos ansac os parece que não orão bas··
o nobre ministro pareceu tão confiadamente acreditar.
t!'-nte economicos, por isso que o actual sentio a l:lecesS. Ex. assim se pareceria. com 0 naveganteque, longe
s1dade de escrever especialmente na sua bandeira a pade procurar para a sua n:1o os melhores npparelhos, o
lavra -economia-;entreta.nto esses ministerios pedirão
melhor vebme, or isso ue via ue no ho · 50 t
..
mene~ o
·
1s o a amara
va um pon o negro; onge de procur!lr apparelhar ~ se
prePenciou que no orçamento do imperio o ministErio
contra a futura tempestade, dissesse-eu vou sahir do
desgostou-se muito com ·as reducçõrs que so fizerão em
porto, vou dirigir-me para esse ponto negro quedesalgum~s verbas.
'
··
ponta no llorisonte, porque espero <!Ue, quandCl lá chePortaato, essa ecouorda tão gabad~ e tão. pouco exegsr, elle 1!6 terá. tomado em nuvera formo11a, em navem
côr de rosa, que todo o perigo terá. desapparecido, e
cuta<ia, es•a economia em que se gastão msisl,SOO:OOO$
então não precisarei de bons' npparelhos.
do. 9ue nq:uillo que se rscebe, parece ter sido um priviMas S. Ex., iliustrado, prevident~ como é. bem vê que
leg10 de invenção, concedido unicamente ao gabinete
autu.nl (Apoiados da opposiçilo.)
este rac1ociuionão é de um homem de estado ; por con:Amda mais, Sr. presidente, eu vejo que sobre a mesa
sequencia, a sua obrigação muito restricta era mostrar
e::ns~e um additivo que tende a elevar a despeza. do
i camara dos deputados que com os meios existentes o
Esta~lo no ~eguinto cxeJcicio a ·n1ais 700:000(1 · ou
governo níío estava habilitado no exercicio de 1862 a
------~8~0;.0~:0~0~0~a~l~ém~d~a~u~ell~a~·~u~e~s~t~~·~·~·~~~·uu·~~t--il~8~
63~~Lf~~~~~~e~zaspubügaa-de~c~r~et~ad~aws~.------pe o qunlse querem melhorar os vencimentos da ma~ ·
Maa longe d.isto, votámos unicamente cincoonta. e tantos
gistratura.
mil contos de receita ao mesmo tempo que vamos deOra, Sr. presidente, parece que a occasião era. a menos
. cretar uma.· despeza superior a 52,000:0008 : !
.opportuna para . ue des zas desta ordem fossem decre~
Se ainda o deficit fosse
i
e
n
•
1 erença que fO dá entre a receita provavel de 1862
• . ; p!lrree que n occaa1a.o era amenos opportuna,
po1s que no orçamento já existe um de~equilíbrio de
a 1863 e a despeza provavel do mesmo .e~ercicio, ainda ·
1,300:0000. Ainda menos .proprio é o ensejo por que o
o nobre ministr'> poderia achar um motivo attenuanto
nobre ministro da fazenda e a nobre com missão que ela~
para sna opinião um pouco arriscada. Mas, Sr. r~mi •
, n s vemos que· s mrcumsta.ncu~
mte1rn·
o ça n nos ec.a.ra9 que
mente diversa. S. Ex. no !!eu discurso da ante·hontem
tomos um grande defi.cit.
nos fez a historiado na!!!!-!l!l finanças nos nltímos mmos.
Anim eu niioposso prestar o meu voto n.o orçamento
Por essa historia vemo!l gu.!'l o exercício de 1860 a 1851
da receita tal qual nos foi apresentado. Niio posso :eresencerrou-se cc.~ um defic1t de 6,047:ooog, c que o cxertar-lhe o meu voto porque existe já esse desequihbrío
llicio de 1861 a 1862 provavelmente se encerrará. com o
previa entre 11 receita e a despeza, . existe um ~rande
defioit de 8,467:0008; o S. Ex. accrescentou aind.I! .Que
deficit herdado dos exercicios passados, ãeficit que
com o pagamento já. autorisado de prezas esse::i!ilcit
neste projecto níio ~ combatido de maneira alguma; e
teria de elevar-se a 9,845:0004000.
· '*'·
mesmo porqut'i alguns artigos da receita niio me pareJá. v1! portanto a c!Ullara que o exercició para. o quo.l
cem bem assentados.
estamos legislando tem de abrir-se com um deficit herNa situação presente, Sr. presidente, em luta com
dado de 9,8~5:0008, núo mencionando a grande divida
um grande defioit já. existente o com um · deficit maior
fl.uctuante
e·
•
•
ue se nntolh
·
. de D. Pedro Il se deve a quantia de 4,000:000SOOO....
que se occupão de\ta mataria seria estabelecer um orçamento em que a recoita pudesse fazer :face á. despe:~~ a,
(Ha um ap·,rte.)
( ÁpoiadDs.) E nem comprehendo como se pôde orgenisiU'
um or tlmento em ue os títulos da des eza. nilo se"ã
·Ainda nest
tro niio andou muito avisado quando disse-nos que niia
m uameato nivelados com o quantnm da receita.
(Apoiados.) O orçamento ma parece que deve ser n indihavia necessidade de curar dos meios de pagar-se essa
divida fluctuante, porque provavelmente
credo,.-8&
vidunçiio, a designaçiío expressa de todas as despezas
dessa qUilntia níic. a exigirião dentro do prazo. Veja
e. de todos o!... recurso1:1 necessarios a! manutenção e pros•
S. Ex. que esta. raz~ não ·tem procedenoia alguma. ·
periuade do cste.do, assim como a. receita deve eer o.
Mas, aceitando o aparte qp nobre deputado, devo
designRçíio e o kinçamento doe impostos eetrictnmente
dizer qua nüo ha compromisso solomne algum, por parneceHsarios para lia fazer face ás despezas decretadas.
(Ap oia.doA,)
te des!les ered.ores, afim de não solicitarem essas quantias dentro do ex.eroicio de 1862 a 1863; por consequen:Mas longe disto, Sr. presidente, a nobre commissüo
oia, não h a certeza de quo elles não o farão, e certamende fszenda no trabalho que apresentou a esta r..ugusta
te o credito do estado ha da ~offr5r· muito se dentro
c.a mara nilo nos oftorace um só meio, niio lembra um
desse exereicio os credores exigirem essas quantias •.
nnico alvitro de san!t!' o grande mal que amef.ça as fiMas, Sr. presidente, eu . disse que não podia votar
nauçes do estsdo. A nobre commissão, quo naturalpelo orçamento da re~eita como está elaborado, e nii.o
mente entendeu-se ~obre este ponto com o governo, cer·
podia votar porque o desequilibrio previamente está. esta- .
tamente que niio encontrou da parte deste a iniciativa
belecido. Nesta materia de contribuições os ;po~eres db
de medida. alguma que tendesse a remediar esse grande
estado devem ·ser summamente zelosos, mm1amente'
mal ..•••
prudentes e acautelados; não se pótle exigir dQs contri, O Sn. F. OcTAVJAl'iO:- V. Ex. esqueceu-Ae de uma
buintes msis do que aquillo que recla:nü.o as despezas
verba da. receita. -as economias que o poder executivo
urgentes do estado; porém da mesma Illaneira ha obripassa a fazer~
a.cão restricta de liabilitar o overno com.. os meios
in l&pensava).S para azer ace a to s as des'!lezals.
11. : re are1 e as.
as o no re
ministro da fazenda, respondendo ante-hontem á& ob. Isto é certc.mente da maior evidencia, s~lvo ae
servaç15es que o illustre deputado por Mina.s-Geraes
' ~optar aqui o systema que por e-xemplo vigora em
havia feito áoerr.a dn parte relativa á despeza, noa disse
'·alguns paizes, como na AnetTia, onde o deficit á um
que cPpm\VIl q_ue o deticit houvesse de ficar muito dielemMto com que se conta todos os annoe.
mjnaido em VIrtude da renda, qus naturalmente teria
NJtqnella naçiio o exercioio de 1855 apresento.a uma
um movimento ascondente. O nobre ministro pois apteceita de 263 milhões dt: florins, so passo que soa desr>ellou p!ltA um facto fnt.nro, contingente, para fazet'
peza subio a 402 milhões; no exercicio de 1856 a receita
foi de 273 florins e a deepGza. de 8'75; no exercício de
hco no dcsfa\lluo (\Ut'l f-<1 Mta na receita. publicP..
11:57 foi a receita de . 298 milhões e a despeza de 340.
E' par!t nli!~ l:lr. l'l"•.::•1dente, um facto novo que '11m
Vê poytanto a camara que naquelle impeno o deficit é.
minist ro da. f:1zende. )'·nc ~:l. qnerr.r equilibrar a despeza
c rcr.eito. OI) e.~t:1.do sp ;.;•l 1nndo unicamente para os factos
por a~sim, dizer COBBtante, é nm elemento que acom~
futuros, e certamente muito contingente~: S. Ex. po.r
t1lle.tod.ol! oa or9$t_nentosi. eo gove~o,,qoe nãopreci'"-~

os.

quiser

ro:.to v

.
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de camaras pars have.r:: as_ imposições, q_uando ~ ~entfi
~m. ~culdades financeiras lança mão _da em1ssao de.
apolices da emissão do papel-moeda de curso forçs.do 1
e tnesm; contrahei}mprestinlos com banqueiros em diffe •
rentes ps.izes.
- Mas entre nós est~ o govemohabilitsdo por si c!I]pre-

. .

-

~er.no pois não póile por ~i emittir apolices p~a. fazer

face á. despeza, para supprir o deficit; se :c.iio póde_emittir n~ quantidade Je papel-moeda su{lerior: á. que e~t.<\

cu.lac;ii.o; se não pó~~ contrnhir empresilinos õ.entro ou
fór!f. do iJnperio sem antorisação do corpO legislativo,
C'OQlO é qu!! ha. de fazer face aos enca.rgcis, á.s despezas
qnç_ necessarianleJ;lte hão de.cori-er no -exilrcicio de 18?2
a 1863?
· E~

por_ isso, Sr. ptesiden~, q_ue lulgo q_ue o tre.balh.Q

da illustre commissão de fazenda, sem querer fazer_
offenr;a a nenhum de set1S membros1 ó um trabalho com"pletamente manco, porque a illllstre commissão de_:v~~
apontar os meios pelQs qu11.es o governo ficasse hllbilit~~o a sati~fnzer aos encargos do estai!o dentro do ex.er~
c1e;.o da le1....
.
O Sa.. MrNrsTao DA F.4.zt!IDA. :-Est~ autol'isado para
emittir bilhetes do thesouro até 8,000:000IOOO.
O Sa. Jm.'!QUEIRA. ·:-Admira que o li-Obre ministro dê .
putado, mas não por S. Ex. Os ·8,000:0008 de ilhates
são emitti~os -pelo the~oliro como antici-pação d~ randa,
mas antic1pação de renda que tem de !ler aúlv1dn peb

o pta7.c i!.os bilhetes. Ora, se tem de '(lag-a-r esses oit()
mil contos que se emittem como anticipação da renda,
é evidente que J1ão .se adia~ ta. em um real a renda pu~
bl~ca; pelo contrario o desconto desses bilhetes vem tra..
zer nm desfalque na mesmll. renda.
o s&Jt1JNIS'IIl0 DA F A.ZJ>NDA dá um aparte.
JuNQUEinA: - Appello para o bom senao da
catll.l\.ra para decidir esta 9,uestiio. O nobre ministro di:~:
que o governo está. habilitado para fazer face ao deficít porque p~de. como anticipação de renda emittú.• .
8,000:0001 ~e bzlhetes .a<! tJ:esouro. Mas, se ess~s

o

sa:

.

' e.iio letras q_ue o go~emo tem ohrigaç.ií.o
' de -pa~ar
tra,
dentro do exercicio, se não podem voltar para a c111x~
do·thesonro senão cont~a dinheiro e~ espec~e que o thcreal a renda do estado.
Portanto, Sr. presidente, se esses 8,000:0001 de ma~
noira nenhuma podem melhorar a situação financein
do estado, é claro que o que eu dizia tinha toda a proeedeu~i?., i~>~ é, qu~ <> go~mo -no exereioio de 1862 a
1863 nílo ter! oa meios necessarios, legaes, para fazer
face As despezas publicas.
·E tanto a Ulustre commissiio conheceu atécertopont(}
que o governo preciaava ser habilitado com meio.elegaes,
que em relação & divida do banco do Brazil, isto é,
em relação aoi; 2,000:0008 que se tem de pagar pelo res.
gata do papel-moeda, a illastre comm.issiio opinou que o
governo pudesse emittir apolices até esse valor.
·Se, pois, a illustre commissão antendeu que piU'a fazer
face á despezil do 2,900:0008 com o resgate do papel eru.
necessario autorisar o govenío para emittir apolioos, pela
mesma razão devia autorisar o governo a emitti· las
até o va.lor de lQ ou U,QO<hOOoa, até o total do dencit.
Mas, emfim, coruo o nobreministronstnralmente ~o
quer apolices, só quer bilhetoa do thes'c uro.. ••
"
lllll, apiU'te.
Eu niLo disi!B (\\\~ u\to <l\leri•·
bilhetes do thesonro ; o que digo é que euea bilhet•;
são um expediente, um expediente como anticipaçilo de
••

O Sa..

ll'CISTJlO. D.\

.AJ.El'I"D.A.

JIJl'(QtTBIU: -

~da, ~~5 que nf:o ~ augmenta realmente: que as &po··

licespod1ãoser n-L:o1tt1das at.éuro.a certaBOlDilla; era este
um meio com ~-ue o govtmo pudJ.a fazer face ao pagamento
de llU&s dividas. Se o governo não fôi devidameutenu.;
~risad<!,~ão descubro meio pelo qual; no ex~reició para

4j;~J:r~~~;y;~: ;:!t~~~zer ~~ ~ ~at111fa~ã1> ~s
Maá como ?ro-rave~ente o Jtobro ~ínhts:oJ' Glll 'l.Uem

-~

so'brão certamente grandes talentos, terá ainda de occn..
par a tribuua desta casa, elle nos explicar~ como.entende as a.utorisações que. por ventura. estao contidas
neste projecto, quaes silo as idéas de S. Ex. para fazer
face ao grande deseqnilibrlo que todos nós antevemo~.
Espero que S. Ex. dará. ?~'~tas explicações aP-tesA de ret!•
citada a sua presenç; naquella c~ar~ para disc~ssão da
resolução q_ne 'Proroga o orça.meuto 'Vl~te, 11or 1sso quq
o senado q~tl~ acarear o n~bre ministro da faz~~da com:

O Sa. F. OcTAVUNO: -Não ha dh·orgencia; o no•
bre mi.uistro disse. nos an.te-hontem quo a. opiciiio que
emitti~ era a de seu$ collegllS.
O Sa. JuNQUEUtA:- Todos se recordão que o nobre
ministro da agrí~tlltura :311Gtentou mais· ou menos as
idéas contidas-na lei de 22 de Ag~sto do anuo passado;
creio mesmo que algum trabalho fez a. respeito da espeoie vertente; e por isso está. pouco divergente d~ eet!
collega da fazenda.
O Sa. 0TTOI'ii : - Mas elle é docil.
O S11.. JrrNQtiEillA.:- Quem!
O Sa. ÜTTOIU:- O Sr. ministro da agricultura..
O Sa. Jm.QuEil\A.~- Eu não !!ei como em umaques~
ao cap1 a re a 1vn a uma e1 ·lmpor an tsstma, qu~s o
que agitou a opinião publica, que agitou grandes mte~
rel!.ses do paiz, como não h a exempla ha 20 annos a e;;ta
parte, en .não sei coill? n'uma . questão tão ca ital, tão

OUS illust;es membrOB do minit{lriO P. hoxnogeneidad ·.
do gabinete possa continuar a dar-se.
·o Sa. MAaTÚ4uo CA.nos:- Nisto é que está. a habilidade; se n!íó fosse a q_ues~ií.o de importan.cia, não
haveria habilidade · nenhtlUDa. ·
O Sa. JUNQUEIIU: -A illtistye ccmmissão de faz~nda,
Sr. presidente; longe de apl'Erientar um unico meio de.
habilitar o governo com recursos para fazer face ás
despezas no exercicio de 1862 a 1863, pelo contrario
apresenta al~7;umas medidas que certamente niio tendem
a este fim. Em relaçao aos impostos, a unica consa que
ez n 1 us re comnussno 01 pe 1r a evogaçl'.o o 1m~
posto sobre industrias e sobre profissões. E' notavel que
em um nono de deficit, quando lutamos com embAraços
financeiros, a commissão de fnzen~a, aquell~ •que a

àaspeza com a receita do Estado, apenas sa embrasss
de l)edir a revogação de um impost_!) l
• . ..
Eu acho, Sr. presid.ente, que este l~posto,..comqua~to
não possa serestend1do a todas as wdustnas a -profissões, com tudo a sua base niio é falsa,_ ~fOmo a corn'missiio parece crer. Entendo que erR preciso qne o governo

ficasse de poese desta autorisaçüo ainda ~or algum
tempo para que melhor estudasse a questao afitn de ·
ver 3e' para o-iuturo se pódc tirar dalii algum resultado.
Eu não quero tambem que esse imposto tenha a lati·
tude que talvez se pretendeu dar a elle; mas sabem
os nobres d<lputaàos qne ainda o imposto rszoavel .sobre
a renda á um imposto admittido em toda s parte, e
principalmente na Inglaterra... ••
.
O Sa. SEBGlO DE MACEDo : - Nunca se tratou de tal
imposto sobre a renda, a autorj.sação era para U1l1 imw
posto de patente.
O Sa. 'PAUJ.A. S~NTOs: -Apoiado ; era imposto de

O Sa. JrmQUElU : - Nio faço questão disto ; digo
a.penaa·quo é ele nota.t que a iUuatre comminio de fa·
zenda, nllo habilitando o governo com recurao algum,
apenasse lembrou de pedir a revogeçii.o de um imposto.
Noto· mm, l:jr. pràaicienk, que a nobro rorwõlsaão
- julga!lse conveniente aut~lsar o, governo•••• Mas antes
pennittão.mt- oa 'bobrea de{Gtado~ l~;m o trecho do pa~r
aa conuriiaaiio a ests nepe1to, para 'f&r·que ella pedio ~r&
revop:a~ão desse imposto.- não porque iille fosae ant~
economi.:o, ou tivesse algum outrodefefto, mas por nao
ter sido estudado.· Estarmzão é contraproducente, por
·~ dev~: o SQ'f~() ~_ntinut\; a fiçar~-~ FQII~ 4 aut~-
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·SESSÃO El\1: li DE·.SETEMBRO .DE !8()i.'
'l'Ísa~ão paU: fa~êr ·os estnd.os precisos; Eis-aqui as
palavras te:z:tuaes da nobre commissiio:

chrio () papel

27

os

qndarão
repreSéutantea dA na~-~~ em
rela~iio ao goven1o, que bem póde desprezar completa-

c Examinou· tambem a C(immissão a· disposição do
§lO do art. 1 1 da lei de 27 de Setembro de 1860, que
teve em vif,ta. substituir o imposto do § 2' do alvará
de 20 de Outubro de 1812 or uma taxa variavel ou
xa.. que evesse compre ender todas a.s industrias e
profis~õeg exercidas nas differentes cidades e villas do
lmper1o.
. <As mais eqnitntivas rg,zões derão~lhe de cet•to ori~
•
1 -se me or reg nr1sar o 1mpos o, e ança-lo em geral e proporcionalmente sobre todos, se~undo
as profissões e rendr.s.iEntre nós, porém, faltúo por ora
todos os elementos e bases para formular~se um trabalho justo, que só com aturados estudos se póde obter.
· ·_E, pois, penRa a commissão que mais. conveniente é
revogar aquella autorisnçiio, esperando do tempo e da
experiencie. dadoa para a reforma do impo3to do citado
alvor~, e piU'a ns providencias que se julguem mais
.prove1tosas ao Estado. :.
Psrece-me qu<J pela razão dada pela nobre commisSiio devia. persistir ~a autorisaçã~, p~ra que a mate:ia

mente a carta de re11ommendaçãl)!
:Mas eu entendo, Sr. presidente, que a cornmis~ão, em
lugar à.e limitat··Se a recommendar ao governo il,H-.era~n
f
m
~e~
tima autorisaç!io contraproducente para. rever o,;r{lgUlamento do sello, devia estudar cuidadosamente o deficit
- em suas causas, devia indicar em seu parecer ~dos
. aquelles meios que fossem convenientes ara coma -o.
nobre ministro em seu relatorio nttribuio o deficit
a emco causas diversas: em 1' lugar, ao exceF:;Q d:!
importação sobre a exportação em 1856 a 185'. ; e:n
2' lugar, á. reducção feita nn tarifa, segundo o decreto
de 27 de Março de 1857: em 3' lugar, á di~inuit;lão
de direitos proveniente do tratado com a Republica
Oriental do Uruguay de 4 de Setembro de 1857; em
4'lugar, ao effeito que sobre todo o movimento indus~
trial e commercial do paiz produzia .o desenvolvimento
. ficticio dos annos anteri.Jrcs; em 5' lugar finalmente,
á fa.!ta .~e braços e . á. secca qne tem assolado muitas

·posição.
O SR'. PAULA. SANTos:- Foi n melhor cousa que a
·commissão fez.
n~
A.CARIAS:as nuo pe a rnzuo

Sobre essas causas a illustre con:imissão devia instituir um estudo profundo e acurn.ilo ; devia procurar,
combinar e apresentar ar; medidas convenientes qne
habilitassem o
verno a administrar constitucionalmente o paiz. E se o paiz não pudesse suppo:rtar o
angmento de imposição alguma·,: porque as suas Circumstancías eoonemicas são -desfavoraveis , então o
· dever da {lommissão era cortar. por todas as despezas
q_11e nuo orem m 1ramen e 111 spensa-vets.
Vemos, Sr. presiJente, que uo anno de 1.850 a recei..
ta geral do Estado foi de ~4,3oo:ooos, e a despeza de
32,600:0008. O anno de 1850 não é uma época .tíio re~
mota de nós. Parece que quando não possamos·reduzir
às despe~as ao ponto de nivels..las aos_32,600:0_00IJ do
anno de 1850, poderíamos reduzi-las a 45,000~008, o
que já. é uma grande Jifferença sobre .o que s~ despendeu em 1850.
.
• Procedesse assim o govel'Do, e estaria habilitado. fl-OC~
correr l'ís necessidades do ex~cicio sem recorrer a mêios
extraordin~i~s, a. meios inc'ónstitucion':es: _ .
• ··

O Sn. JuNQUEJRA: -Observo, ·Sr. presidente, que c
illustre commíssão autorisou o governo para rever o re.
lamento do sello. Ora se a illustTe commissão aut ·risou a revisão desse regulamento publicado o anno pas-sado, certa!I!ente teve em vista que o governo corrigisse
alguma causa que nelle ha diJ!:no de correcção. _
A nobre· commissüo ?(Ir esta fól'Dlu deu a. entender
claramente que c governo, confeccionando esse regulamento, apartou se daquellas bases que o deverião guiar
na-'s ua confecção; por outra, que esse trabalho m~rece
se~ corrigido, não está. no caso de continuflr a vigorar
no paiz. Ora, desdo que a oommiseiio entendeu que o
f};overno de alguma maneira abusou da autoria ação que
lhe foi concedida. a esse respeito, parece que a illustre
commiss~o não deyeria O:)nferir a outro governo a me~-

' ; o regulamento aotu ~o sello póde
maneira abusar
se1.· nlter.e.do de fôrma que a população tenho _de levau. tar c.i~da n~wos e Jllaiores cl~ores contra a innovaçito.
aquellos erros qua devião. ser reformados, que niio conferissemos mais antorisaçiio alguma desta ordem.

UMSa. DEPtlTAno:-·Para modUicartM& Tegulamen·
tos dou o meu voto: coulia peior niío pódo vir.
O Sn. J c!.otmiRA: .;.... NiiÓ aceito o aparte do nobre
·· deputi\.do porque não qtiéro entrar a~ora nesta diseussi'io;
mBS o nobre deputado ba do convtr comigo que a comIriissiió _dando ao governo uma autoiisaçllo, porque um
·ot,~ro governo abusou della)niio f()i-ooherentc ....
l.TM Sa.. DEPuTADO: ·- A COJI1~issão fez uma_questão
.pessoal; o outro ministro eta $BP&.Z.de abusar;' este niio.

·O Sa. JU'NQVEIRA : "---'- 0\lseryo ainda, Sr• presidente,

que o parecer aa·illustre ~c.ommissão, ..tratando do~gu

lament-a das alfandeg14t, declara quo ahL:~ada. se. póde
fazer nesta catnata;·'pOrque a . parte legal não é aquella
que tem suscita~o ,.c!amores, mas sim; a p,arte. regula. ~entar, a. p11rte propnamente .fiecal : alu entende a com. . missão que se ~vem fazer divETsas alterações.
·. Jn a ·a éommissão que é. :a.m meio. constitucional
recommen ..r-se em nm parecer ao p;overno. que orme aque~. rsgulame~to; mas' parece-me, Sr. pre-~idente,
qne nii,Q devemo,s detx ar passar semelhante precedente.
As côriunissõea em seus pareceres não podem fazer recommendaçã..l alguma 80 governo. O corpo legislativo
aó.póde decretar ~lgum.a. çousa., 0\1 •Plldü: inf9rmações;
11ão ha outro meio de-~ en~nder ..como governo~ salvo
.na resposta á falia. do throno. E' bem perigosa a dontti.Jll!.
que se quer fumar--de poder &-(\amara dos.5rs. d,epu..:
tados em um simples parecer inseri~; :uma recomme.udaÇão 80 governo sobre qualquer con&a.
PergiHlto eu; o goverul) est& adstricto a se.melhante

recommenda9â0? Se niio ost,,

nii9 _ ~1mt~OO.~eolln-

q

çito de estudar eosae cousa.s, e ver se as reducções da. tarifa feitM relo decreto de 17 de Março de 185'"1 ainda.
DÍÍO estRTÍÍO perfeitamente sanadas pelas alterações quo
de is se 6zeruo.
stou psrsundido, . r. pres1 en e, e que, se a o JOO·
•.
tos que pos~íio supports.r imposiçg:o, slí.o aquelles .IJ.UO
vêm do estrangeir:>, e 'J.Ue passiio .pelas alfandegas . .. O
nobre ministro sabe que os artigos de luxo e fantasia
podem ser maiS gravados do que estio act.ualmcnte.
O ~•• SuGro DE M•cuoo : -E Q contrabando?

O SI\.' J11NQUEIRA : ~ Eu niio ·me estou · referindo
'quella.s mercadorias indiepensaveis ao consumo da
grande massa da popula9ão : essas mercadorias devem
soffrer uma .taxa modica, que actualmen~ creio qu~
· níio excedo de SO % ad valerem. Mas ha outras que por
sua especialidade, por serem consumidas. pelas clft41,ses
mais ricas da popa.lação, podem ser enjeitas· a uin a.c., cr,i>oimo de· imposto, prineipalmente em um ·anno em
que as finanças do Estado reclamão de tod.ós'il.-éoope.ração do patriotismo.
..
·
·
. · !lias em lugar de.se fazer um accresclmo proprio.para.
·melhorar aa renda11 do Estado,-e111vejo que o orçamento
isenta completall!ente do ,pagamento do ,direito!!,. por
exemplo, o sal estrangeiro.
.
u se1 qnc uma as nossas. miUS tmpo an provm~
_.. , ciss, a do R~o- Grande do Sul, pta9in~ia ql.le certamente
• ::tem um ogrande futuro,. precisa de ha-ver o. sal barato e
. t et~~- grande abundancia.
·' UM Sa. DEPUTA»oc:-E a província ã&Minas;tambem.

O Sa. JuNQU&IIlA. :-Mas observo ao nobre ministro
que em n osso paiz · existem · salinlili al:iwi.da.ntissimas,
a ' que est.iio abandonadas; · porque não podem ·lutar -com a
_..., c,ncurrencia do·sal estr~geir:J,-o qual6fàvorecido por
r: : ca.pitaes - ~ ·brsços mais ba~tos. K se a pro'finoia do
Rio -Grande -do Sul 1>e1a eep_ecialidade de sna. industria
:. precil;aSie de ter ainda por _
i.lgutll tq;npo-.9 .foraecimento
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SESSÃO EM 4 DE · SETEMBRO DE 1861,
de &al europeu, então paréce-me que o go'lern~ d~<~is. attender a essa ne~essidade dando á.quella I>rovm\llt\ uma
tarifa. especial. (Apoiados.}
O gue eu não quero, senhores, é que para .r:ustentnr-se
a industria de uma parte do territorio do Imperio se
vi ptatar uma indnstyia. que póà.e nascer e proRperar
A provincia do Rio Grande do Norte tem abundantes
min9s de sal, sssim como as de Piauhy e Sergipe: podarião tirar dahi consideraveis vantagens se por ventura o sal estrangeiro sethesse um p~
· O nobre ministro da. fazenda sabe perfeitamente que
os paizes mais adiantados, como a França e alnglaterra,
ainda niio aband.onárão o systema de proteger aqu~l~es
productos que por ventura possiio carecer desse auxil1o.
O Sa~ TAVARES BAsTos :-Não apoiado. Essa doutrina
está sendo batida ttJdos os dias. ·
.
O Sa. JurHlUElBA : -Poderá ser batida nos livros.
O Sa. TA"AB.Es BAsros: -Não, pelos factos, pelo&
tratadoe de commercio, es"()acialmente pelos qne têm eido
celebrados por Napoleão III.
O. Sa. SEII.Grlo »E MACEDO : - Essa doutrina tem
1!0 r1
grandes golpes.
O Sn. JuNQUEIB.A. :-Eu sei, e o nobre .deputado ~las·
~agôas não ~e adianta coi1Ba _alguma sobre esta mate"'"
n.a ue
s
batido o systema protector, !lei que a idéa. dt~ commercio
livre -vai fazendo proselytos em toda a parte•
. O Sa. TAVAB.Bs BASTos :-Nas leis e nos tratado&

O'Sn. Jtll(QtlEIUA: - Permitta o nobre deputado que
. eu. continue; depois falla.rá.
Sei que na Inglaterra ba. uma escola que tem tomado
a peito o desenvolvimento dessa idea. Mas a Inglaterra
desej~ hoje ardentemente que o mundo inteiro se colloque D!'s cir('Umstanoias do commeroio livro, porque reconhece que na luta ella será a maia forte ; porque·col.locadós todos os athletaa em umt-. arena, a viotoria pertencerá. áquelle que estiver vesti<to com melhore& armes.

(. Âpoiado•·)

. E' por teso que a Inglaterra e a França. tamb9m no·
ultimtd
·
~
...
~ara() aybtema. da liberdade do commeroio. Adiantàdas
como so aohiio estas nações nos caminhos da civilisação,
· possuindo todos os melhoramentos industrines e desmedida cõ ia de ca itaes sabem ue JJB con e dA o
as naç es pequenao o tnump o ha de necesaarie.mente

Estados-Unidos da secÇ\iiO do Notte) que s~ proteccionhtas; os-da parte do Sul forii.o sempre pelahberdade do
ccmmercio. Essa tem sido uma das CllU&ll& que constantemente ameaçãrão a União.
O SR. Jur~Qul'.mA. ~-Mas nós, longe de sef!l;Lirmoa o
exem ~o desse ovo industrif)so, longe de al>ohrmo~ os
dire1tos c exportaçao, qus &uo nos
.
abolidos pot artigo constituc~o;uü, p~lo contrano vamos
8 g ..ravar a prodncção do pa1z com Impostos pesados, e
a.o'"'mesmo tem~o nos arrAcei:!mos de imp~r .alguma
~rua~
.
Sr. presidente, é evidente que se agor?- lu~amos co~
um deficit, se a Rituação economica do p1uz nao é a, mats
florescente o de11er dos poderes do Estado, estuoando
estas cous~, era :favorecer a agricult12ra o a todos os
seus productos afim de que a renda pudesse crescer•.
dos mei~s mais effica?.es para obtermos este de3ideratum seria a abolição dos direitos de. e~portação,
OU pelo menos se niio pudessemos .consegu1r 1St O de~de
logo estsbelec~r uma especie de esc~la movel, de fõrma
que 'em algum; aÍlnos elles estivessem ext~nctos. •
A camara dos Srs. deputadQs já. e~ ses!oes ant.enores
t u ~ melhante alvitl'e · de o1s al mas ddlicul-

Um

lisação, que tr.lvez seja peior do qua a contrlbUlÇao de
6 ou de 7 %·
·
E' por conseguinte, Sr. presHente, no desenv_olvime~to
de todas as forças do pa1z, ná animação. da mdu&trl&:
nas facilidades ao cornmercio, na abertura. de estradas,
emfim em todas essas medidas, que promovem em larga
escala a producção, que a co~migsAo de fazendtt ou. o
governo deviíio procurar os me1os de combater c defic1t •
. Por toda a parto o commercio entre nós luta com al,gnmns difficulàades; e eu aproveite a. occnsi~o para lemilrar ao nobte ministro da fazenda um~ medida, que po-

.

Sl\be V. Ex. que o bllllco do Brazil est#:. incumbido
de rfegatar todon os annos uma cm:to. por~a1> de papel.mo~da do Governo. •
caixas fUiaes

aesees bancos e as dos bancos creados por decretos,
xtão Eão admittidas nas ostnções fisoaes de outras pro·
vin"<Jias; e q~ aasim essas outras. provi~ciaa. que não
pos~u·em caixas 1iliae& do banco dtt Bra::il mmtas vezes
~suas operações comm•srciaes peadas, por_que
fieníi:he:.o tlum.erario preciso pare. o pagamento de_ 1m~

p:lt'tl!llcet-lhea.

Mas notem os noh~cs deputados que nlio data de muito

t4tnpo a rceoluçü.o g_ue tomou a Inglaterra. tle aàoptar oa
priDcipi<la dt\ lioordade do commercio. Alli predominou
•> 11yatemo. protec~or de!de oa tempos de Edu11rdo 11, que
. impoz fortis~timoa direitoa aobre as1iis que erüo importadas na Inglaterra. Veja o nobre deputado por Pernambuco, qua ha pouco me honrou. com um aparte, que
no senado de Frauça muitos da aeus membros maia autoi-isados ultimamente ~e declarl.rão contra um artigo
rlo t.rntndo celebrado com n Inglaterra, relati•:o á. pesca
d~ arenque.
o Sn. SEB.GlO DEMACEJJO~-Por causa da inscripçãÓ

maritima..

·

•

.

O Sa. Ju«Qur.tu.A.; -Figuráriio muito vantajosamente
nesse debate homens distinetos, almirantes, altos dignitarlos do imperio francez, que certamente th•eri"to em
mira proteger aquella industria que tendia a desenvol-

ver a pros eridade do paiz.
ça , como em,
,
mar1 euos
inscriptos, é-lhe necessario sustentsr a ~sce., wim
·como se quizei ter uma grande cohorte de operaiiQB
naa fabricas de Lyão, de Pariz e de outras cidaa.es,·Jia
. de por certo impôr alguma ~usa nos tecidos
fabricas estrangeiras.
O Sa. TAVA11.l!B BASTos dá. um aparte.
O Sa. JUNQt!Enu : - O nobre deputado sabe que as
l!tbrica.s de Lyão estão em um tal pé que ni\o se i\Od('m
muito arreceíar daconcurrencia.; ma& em these, em llrn
·lJilÍ~ novo, a
propqaiçã.o é txli.cta.
O Sa. Slii.Gro DI: to1AcEno : - Pôde éltar tambelll os

Mflt-.

O S:a. MtNisTao nA F A.ZEl\DA : - O ~ ~00., ..fz.a.vià
de tomr.r em consi~eração o que V. Ex. 1, _--rreeenú.,u,
porque a materiP.. é lDlportante•

w

mmb.

•

poNs.osR.. G "\de do Norte eu observei que muitas vezes
o 10- ra.
"'
di- · h'
09 navios tioavã~'\ demore.doa no porto, n ..o po uo sa.dn:
or
- h • vapel do governo para. pagamento os
Sir~~~td~ e~~~ç. ·1io; entretant-o que bavi~ papel da
caixa filial de Pernam Qnco, do banco do Braz1l, etc. •
Não haveildo papel~L. "\oeda. ilo governo, papel q~e va~
porque o banco do Brazil vat
escasseando. tod<!s os dias, ~-11 · ... e 'd •~ nue em muito
fazendo o Teeolh1mento anm. """"!. '" n_ en..., .,_
pOUCO WIDpO OS negoci11ntes L '~ ~taO _moeda para p:l"
gar os impostos nas estações pt. "bfi.cs,s.
ao
Neste sentido en tive a bon. ~ ce_.rep~e:5entar •
Sr. ministro da fázenda· de então e .n:a,o. t\tll que prqyldencia se tomou. Ag provillcias
~.&Qft"J'Iem muito

I

O Sn. JUl'IQlJli:IU : - Não sei o que'resolveu. pllPqlil
dei xei a administração daquella .província alguns dias
depois~ mas creio 9.ne se podia estabel~oor ~trictos
bancar1os , de fónru;. que as nota;, das c~uxas fibaes dij
taes e taes provincitta pudessem ser recebidas para O'
pagamento de impoat.os nas estações fucae& de tnes et-~es . outras proviueias qt.e perten~ssem ao resp'!c~ivo
d!etncro bancario.
·
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O Sa. F. OcTAVJA.No:- Eu acho que era melhor.
Cl'e>lr b:mcos nus provincias do que as taes caixas filiaes,
Sn. J"NQ~EIBA.: -Sr. presidente, en vejo neste
capitulo da rece.1.ta algumas verbas que realmente estão
em uma disparidade immensa com aq_uillo que Jevião
produzir cu com a des cza ue se faz · m se ·
attvo. A typographia nacional, por exemplo, custa-nos
15~:000fl,entretanto ella. produz apenas 76:277$000.
Se r> ll:stado não quer chamar para si o exercicio desta industria, se não quer ser, pi>t assim dizer, um t o em arga esca a, me parece que o me or era.
c~mtr~tY~ com um particular todas as impres~õe~ que
tlyer ?e Iazer, porque Cll eutentlo que é cousa extraord~nana gastar-se com um~ officiua 150:000fl, quando
ella produz ap~nas 76:0008000.
Vejo mais que a renda dos proprios nacionnes apenas
produz 62:792tJ, ao pS.Eso que a despeza com a administração des~es propr1cs sobe á quantia de 47:470S;
de ~orte que todo! os proprios nadonaes em todo o Imperlo ap~nas düo a renda liquida. de 15:0008 ! Só na.
provincia do Piuuhy o Estado possue vinte e quatro fazendas de primeira ordem, contendo mais de 700 escra··

q

o•

O Sa. F. OcTAVIA..,..o :-"Eu pensei que nessas fazendas
já se estavão preparav.do ss escolas de agricultura dEt
que tanto se nos tem fallado! ! (R.i&ada$.)
.,
.
.

.

•

-

1

'

1

l-

uma época de ditllculdades ccmo aquella.
em que nos achamos, que a commissão lembrasse algum meio, ou de ·serem melhor administrados esses bens,
lll

...

•

•

~

ou· então que in8istisse na idéa de serem elles alienados.'
(ApoiiJdos.)
·
·
A quantia de 15~0008, Sr. presidente, á apenas talvez.
o premio de um capital de ]50:0008; entretanto que
· esses proprios nacionaes sobem ao valor de milhares d~
contos de réis. Por conseguinte, póde-ee dizer afoutamente que os bens que neste imperio aiio peior administrados são aquelles que estão sCiib a adn.Unistração d~
governo. (A1Joiados.)
E jti. qne fallsi na provincia do Piauhy, aproveitarei a.
ocoasirro pRJa. pedir a. algum dos Sra. ministros presentes
que interceda com o seu collega•da paata da a icultura.
c o ras pu 1cas para approvar o con ra
a navegaçã~
do ri.o Pama.hyba (apoiado&), contrato feito no anno de
1858, e que foi remettido para o governo central com
todas as formalida~e~ exigidaa.na lei. (A~o&adof.)
I

-

que o governe geral niio tem querido até hoje approvar
os estatutos dessa. navegação (apoiado•); entretllllto que
ella é indispensavel para trazer 11. capital e a outros mn··
nicipios um desenvolvimento muito rapido. {Apoiado.t.)
Por estas considerf!.\'ões, Sr. presidente, não pons~
prestar o meu voto ao orçamento da receita. tal qual
est:í elaborado ; p'a receu-me por isso um orçamento em
que falta.vão alguns quesitos, para ser perfeito, e eu nãoquero· contribuir com o meu voto para. que· seja lei doEstado uma. proposta. em que o governo- fica inteiramente a. descobe:rto daa medidas que siio indispeos~veis
para governar. Espero que o Mbre ministro nos explique quaes são os meios de que pretende dispôr para.
fazer face a todas estas despezas, e que argumentos
apresenta ·para. d emonstrar que as considerações que
tenho feito não resistem 4 analyse de S. Ex.
E' certamente esta lei nsaaz im(lortante, é a primeira.
lei sobra a qnal a nossa attenção deve ser .lixada. O di.nbeiro doa contribuinte~ é, por assim dizer, o seu sangue, o seu suor; ~ão deve:nos aqui levianamente votar
~

-

lançar mão depoiPS de meios illegaea para. cobrir o deficit
que se vai realizar no exercício de 18~2 a 1863.
E, Sr . presidente, concluindo pedirei licença á camara.
para ler-lhe estas palavras de Oourceille de SiDnenill.
c A lei das finanÇas, ou budget, é a lei mais importante que as camaras votíio a.unualnlente. Discutindo. os
a.!"tigos do orçamento da. receita, ellas têm occa.sião de
reformar a. base e a, cobrança dos imp~tos. DiscutiDdo
o orçamento da despeza, ellas podem supprirair os gastos
inut.eie, P. crear O!l ·w~ I(l!Bm proveitows. o exs:roe noOtçamento é um trabalho de revisão geral, que diz res-

pdtJ a to-daa

2s diffilrente~ pR!te!

da administração~

Nenhum trabalhp exige do legielador mais calma, ma.ii.l
attençiio e mais independencia. Se o dever dos deputados
ó estudar seriamente o orçamento~ o interesBe dos ministros é muitas vezea obstar n eose exame. Assim
fazem elle& todos os esforços nesse Eentido ; e é preciso
dizer que elles o co11Se nem facilmente. ~
ntes porém, de sentar-me, irei duas pa. avras so re
uma emenda que tenho de er.viar & mesa, relativamente
a uma isençãu de mult.as impostas aos auematantes
e fiadores de lotes de terreno~ diam~ntinos da provincia

.

'

'

crise por que pa5sou o sertiio daquella provincia, fieárão
reduzidos á ultima penuria, a em conscqnencia não podem satisfazer os compromissos a que se obrigárã.o. E'
uma medida de alta equidade, e para a qual eu tenho a
honra de chamar a a.ttenção da camara~ (Muito bem;
muito bem.)
(O orador é compr&mentaclo por muit03 Srs. deputados.)
'Vem á. mesa, é lida, apoiada, c entra conjunctamentc
em discussão., a seguinte emenda:
.
.
c Ao ~ 4H do !ü"t. 1O. -Ficão dispensados . d.o paga...
mento das multas em ue tiverem in<.:orrido os arrematantas e fiadores de lotes de terrenos diamantino!! na
provincia da Bahia.-Junqueirtz.-Espinola. ~
. O Sr 'Henriques s - ~r. presidente, em toclo o
Bahia a camara não encontraria senão justas oensur88
assim ao g;;.binere, e especialmente no Sr. ministro da
fazenda, como á l" commis~;ão de orçamento, a respeito
do ro'ecto e arecer su·eitos á discussão relativamente
ao orçamento da reooita e artigos addit.ivos.
O nobre deputado . entendeu quo ao gabinete, e portanto em grande parte, attenta. a materia que nos occupa, ao Sr. ministro de. fazenda, podião ser applicada&
assim as palavras de Talleyrand que citou no principio
de seu diScurso, como o pensamento de Courceille de
SiDneuill com quo o conoluio.
,..
O Sa. JuNQUEIBA.:-Não fiz appli('.ação alguma.
O Sa. HENRIQUEs:-Eu julgo qne a applioaçiio feita
pelo nobre d<>putado é manifestamente injusta, ~orque
n~m o g~ binete .ne.m o Sr. ministro da fazend~ du~á.rão
oonveníentes, deixãríio de enunciar os sentimentos de
seu coração, e exprimir outraliDgnagem que não íbssc
a da franquc:r:a. e da · verdade (apoiado3)i e isto quanto
ás alavras de 'ralle rnncl o uil ácerca do ensam.e nto
e ConrceiUe de Sinneuill niio v1 e new a gnem p er
sustentar procedentemente que da parte do gabinete on do honrado Sr. ministro da. fazenda em
particular se haja posto o menor estorvo, o mais
pequeno embaraço á discueeíio dos orçamentos. Se no
auimo do gabinete, se no espírito do nobre ministro
da fazenda tive~sem calado as palavras de Talleyrand,
scs um e outro houvessem adoptado o pens!UXlento de
Courceille da Sinnenill, de certo qüe diverso seria o seu
prQpediment.o, os orçamentos não terião tido a discussão regular por que em duplicata têm elles passado e
com que ha tantos ·dias nos occupamos.
O Sa. J~QUEJRA:- ~é se mandasse fechar as por·
tas dQ parlamento.
·
O Sa. HENRIQoEs : - Isso e muito ; poderia satisfazer-se com a discussão da resolução substitutiva do orçamento aõmente, e níio promover como tem p~omovido
a discussão dessa resolução a par da. do orçamento ; nesse
caso a. discussão seria menos ampla, não admittiria a
?Desma vastidão, não. estar_!a sujeita. a delongas que são
.c]jvidido em differentes minieterios, e supordinada. a des·pózade cada um a nma discussão especial e aprofundada.
.: A curteza do tempo seria justificação plausível e
·mesmo bem valiosa nesse caso. O procedimento contrario de que somos todos testemunhatt convence d~
pureza. dos sentimentos do gabinete esse re~peito, 8
mostra, repito, que nem as palavras de Talleyrand
nem o pensament? de Courceille de Sinneaill podem ter
a applicaçã<i que fez o nobre deputado. O nobre depn~
tado r9oord ~~.r-~:~e~h a d.13 quP. aB ordem~ (1., dia têm eidl.l
divididas em du~s partes; na primeira ee tratava eómente da. discUSõ~ da resolução, na segunà.a ~ dq or•

a
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çamento, occ;upando·nos assim no· mesmo tempo com
a. mesma materia, com as despezas necessorias aos
mesmos e dHferentes ramos do serviço publico e com a
receita para ellas indispensavel.
Se é injusta e immerecida a censura il'l'ogada pelo
nobre deputado ao abinete e ao honrado r. ministro
a azon a, nii.o menos injusta e immerecida é tamhcm
2 qne elle fez á. nob.re 1• commissão de orçamento.
. O nobre deputado censurou a 1• commissiio de orçnment;o porque, apresentando um de6.cit, niio submeto ~empo Cilns1 eraçuo a camara os recursos necossarios para suppri-lo.
.
A nobre 1". commissno de orçamento teve sem duvida
~ esse respe1to o mesmo peu:;amento que dominou a
illustre1• commissiio de orçamimto da sess)'io da 1853.
No exercicio de l851 a 1!<52 tivemos um deficít de
2,420:3268196, como ee vê da tabella n. 5, anne:z:a ao
rela.torio do ministerio da fazenda deste anuo; e confian~o. n.as forças e recursos do paiz, e na economia que
pre!.:udu1a aos actos dR administração, ella deixou de
. tratar de outros recursos que pudessem especialmente
fazer faee ao defi.cit. Dir-se-hia que· o deficit de que ee
trata é sn e ri ·
I!
• ··
•
que o mi;nisterio protesta, e que . eu acredito desenvolverá. com toda. a efficacia:. aléai dos recursos que nos
promettem as forças prodnetivas do paiz, ha o recurso
valioso não sõ das novas taxas de 2 o
x orta ão
e e a ,o n'll.1.mp~ta.ção,como do augmento das taxas
ançado sobre dürerentes mercs.dorias na nova tarifa,
~o aogmento do imposto das loterias e do accrescimo do
1m osto do sello.
m1s ro a azen a mosl'rou p . que o e c1t
para. o exercício de 1862 a. 1869 era de 9,946;942S432.
O nobre deputado entende que e.ste deficit é inexpngnavel, que nanhnns recúrsos snfficientes ha contra
elle;. ~ue ne explicações dadas pelo nobt-e mini~tro, que
o~ ·Ill8l?s e recursos por elle apresentado:<~ não o poderuo satisfa::er; o nobre deputado teme muito pelo futuro do patz. Entretanto, aenhores, os .receios do nobre '
. deputado são demasiadamente infuD.da.dos: o .deficit ·
póde e cu f:el!-hrí toda a esperança de que será debellado.
No exer01c1o de 1862 a 1863 a receita presumida: é de
50,I2?:S04S, os depositos 'liquid05 650:000S; total,
50 777·30
.
"' . .
•

·.e c1t e 7,747:8518724.
·
· · Mas, se a. est~ so.mn::.a unirmos o qu se tem de des-

pender com exerc1c1os findos de 1861 a 186'l na quantia

âe 350:ooos, e de 1862 a 1863 tambem 350:ooos, e com
as reclamações de que tratou o nobre minil;tro, de que
_ fazem partt as da guerra da independencia e do Rio da
Prat!', .tod.as no va!or de 1,399:0908708, teremos um
defi01t na lmportanCla de 9,846:9428~32.
Estabelecido assim esse deficit, vejamos os recursos
que teremos contra elle.
··
··
·
O ~p~sto aad.icional_ de 2 % na exportação deverá.
contrtbmr para a elevaçao da renda. de exportação com
3,100:0008000.
.· .
..
. '
Na mesa do consulado la. côrte produzio ella. no 2• se' mestre .~e 1859 a 186~ a qnanti~ de 1,139:4768305,e em
·. igu~pe_riodo do exercício âe 1860a 1861, em que secebron
o clito imposto, 2,337:998S771, dando-se uma differença
., :IP.~. ~~1s cie 1,198:5228466, que em um exercicio deve
eleyar·sé áo duplo, 2,397:0448932; e se a esta. somma
Ul!-ll"IDOS a SU8 metade, que é O que de Ord.inario produz
a mesma renda
•
· peno,.teremos nm:total de 3,595:567S398. ·
Os unpo11tos ad.dicionaes de 2 e 5% muito concorr~riío
tambem pa.ra o augmento desse mais importante ramo
da. nosss. receita. No segundo semestre do mesmo exerc!.cio de 1859. a 1860 a impGrtação íoi na alfandega. da
corte sómente de 6,998:242$292, e em igual periodo de
•. 1860 a 1861, em qne teve lugar a cobrançs dos referidos
im~stos, chegou a renda de importação na .lllesms al, fandega, i. somma de 9,103:<>728700, resultando uma
d.üfe~ça para mais de 2,104:8808408. Calculando a
mesma renda para os dons sen:icJtres ou o exercício
inteiro de 1Sô2 a 1863, teremos o dúplo dessa di.tterença.
~to é, 4,209:660S316, quo juntos '- metade 1 que deve se~

a àlfferença para mais nas oti.tras hlfandegns do imperio, teremos um uugmento.de6,314:491S224. Unindose esta somma :í ds differença dos direitos addicionaes
na exportação na quantia de 3,59õ:567S398, teremos
9,910:058$62·~, e porconsequencia mais do que o defi.cit
.
calculado ou 9 816 :942 482
UM Sn. DEPUTADo:- Mas o Sr. ministro não calculou
dease modo.
O Sa. HExaiQUEs:-E' verdade: o Sr. ministro ex-

..

.-

.

-

.

sóD?-ente o producto dos 2 % addicionaes na exportação
e dos 2 o 5 % addicionaes no importação; e eu considerei uma e outra renda em complexo. S. Ex. procedeu
assim por dema~iada cautela e segurança; porém do resultado epresentado pelo calculo do nobra ministro se
conhece que pequena vira a ser a differençana.importação
e expo_rtaçi.'io em relação á maneira por que eu calculei.
Ass1m na c6rte pelo calculo do nobre ministro , tendo produzido no exercicio de 1858 s. 1859
ultimo de sua arrecadação, os 2 % de exportaçã~
1,"195:4368401, ·elles darão com a. metade do mesmo
imposto nas rovindaa 2,643:1M 601. Entreta11to o
no re mm1stro contou apenas com· 2,000:0008. Naimrortação S Ex. avaliou o proilucto dos 2 e 5 % addieionaes sõmente na alfandegada côrte em 3,000:0008;
mas, se a essa sommo. unirmos a metade, que se calcula
~
rr a a a nas p vmcuts, eremos ,
·.
;
total, 7, 193:154.8601. A diffetença desta somma para a
do deficit S. ·Ex. calculou, e calculou bem, que será.
?btida pelo ac~rescimo ~e renda pro'!eniente de outros
estimacia em 600:000/1. Na reoebedoria da · côrte,
comparado o trimestre de Janeiro o. Março do axeroicio de 1859 a 1860, em que niio existia ainda o novo
regulamento; com igual periodo de 1860 a 1861; em
que o novo regulamento vigorava, se reconheceu um
augmento na re.c eitn de 23,45 % , pois que, . sendo
aqnella arrecadação do imposto no primeiro daqnelles
trimastres de 196;4538465,· no segnndo trimestre o
auxilio do novo regulamento a elevou a 256:6608331.
O producto sobre o capital e premio das loterias é or~ado em mais 400:0008. A estas sommas deve4
mos unir o roducto sem re ascendente das outras renn~, c!>mo a s1za dos
ns de raiz, decima urbana, e
me1a sua dos escravos, cuja. arrecadaçfio tem melhorado
com as ultimas disposições.
sarem escriptnras occasionou a diminuição da. renda.
O Sa. HElltuou~s : - Perdôe: 'o nobre deputado está.
mal informaào: tanto essa médidu. não concorreu para
a diminuição da renda que ,pelos oalcnlos do thesonro
se reco~e~e ~ue a renda av.gmentou : a. taxa do imposto
é que d1m.tnU1o, ·mu as cautelas tomadas pelo corpo
legislativo e pelo govemu ácerca. de sua arrecadação
têm elev~tdo a rénda..
.. .
.·
.
. q Sa: MnTrNao CAMPos: -A diminuirão do imposto
.. · ·dev1a augments.r a renda, porém a obngação das es~
cripturas a diminuio.
·.O Sa.-.!U:Na.rouEs: ~Mas· dados estati~ti~s provão
o oontra!10, porc;_ue dellee se ~on?-ece, como:. disse, que
essa obr1gS.ÇR!' nao t~m con~bntdo para. a diminuição.
•O. Si.\: MAaTlNR? CA~IPOI:-: Por cansa d~a escripturas
dimmu1o o rend1mento, o 1mposto ficou 1gual, se não
m aior do que era dantes, e trouxe muito vexame.
O Sn. HENRIQUE&: - Contra factos não ha argn-

os

.

~

crescido, e en n~o creio que importe vexame a aimples
condição de dependerem os contratos de escriptnra.
O Sa. PAuLA SANTos: -O nobre ministro disse o
contrario.
. • O Sa. !IEJOHQUEs: -0.Sr. ministro não. podia dizer,
ao menos . en _o não on"'l, que a renda provenienw da
meia si7.a. tivesse diminuido, porque ella tem angmentado: a fo~aliclade da escriptura teve unicamente por
fim moralis&r e segurar mesmo a arrecadação do imposto.
·
. .
~O Sn. ~At.:LA. SA!'.--ros: .;_Mas o Sr. i:riiniatrodisae qu4
naoé ass1m.

I
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O Sa. HENRIQUES:- Como não ou~i o nobre ministro dizer que a renda proveniente dlf. meia siza tenha.
decrescido depois das ultimas disposições legislativas,
devo presumir que o nobre deputadi:l ouvio mal. S·.i.: 'O•
nhamos porém que seja âssim; temos ainda o auxilio U:~
outras rendas a cu· o crescimanto alludi • uanto m11is
qu~ ha o grande recurso das taxas lança as sobre
certas mercadorias na nova tarifa e o dos 2 e 5 % addicionaes na. importação, o qual com o da exportação
·
e de seus 2 % tambem addicionaes cobre o de ;cit.
O Sa. PAULA SANTos :-Mas nem sempre o ií.ugmento
dos impostos augmenta a renda.
·
O Sn. HENR.IQUEs:-Conforme. Quando o 1mgmento
.do imposto racahe sobre objectos àe grande valor que
podem ser transportados em pequenos volumes, e escapar assim á fiscalisação ds.s alfandegas, o augmento do
imposto sobre elles traz ordinariamente a diminuição de
S'\la. renda; e .. com isto respondo ãs observações feitas·
pelo nobre deputado pela Bahia sobre. a necesôidade da
augmentar os impostos sobre objectos de luxo.
·O Sn. JUNQUEIB.A: -'Em um anno de deficit....

.

-·

.

'

O Sa. HENRIQUES: -Eu nenhum receio tenho do

progre,~so das despezns, primeiramente porque nenhuma

despezaque assuste foi decretada. no orçamento.....
·
Sn. MAln'IJSBO CA.HPOS: -Foi; pois não I
O Sa. IiENl\II.lUES: - Mas, se foi decretada alguma
l;
a, e a 01 s m UVl re
ec1
necessidade pela sabedoria da camara.
·O Sa. M.\B.TI~a'o CAMPos: - O nobre miniStro con~
fesso11 que accresc~rão despezas novas.
. O Sa. HENRIQUE;& :-:- Não duvido ; mas, não podendo
ser ella decretada no orçamento sem o voto da camara,
sobre a camara recahe a respons~bilida.de do acto, e ·
nenhuma C('DSUl'S. cabe ao governo,
.
·O Sn.. MAnTINHO CAMPOs ;-Cabe aos que têm votado
com o governo.·
O Sn. HENBIQUES : -Eu tenho votado com o governo e ni!o se me dá à.a responsabilidade das despczas até
aqui decretadas, pot·que as tenho considerado como
indispensàveis á. marcha e regulariqade do àerviço; além.
de que, tenho toda a. confiança. em que o governo exer- ·
cerá. a mais severa. fiscalisa ão e economia no dis en.:. ·
dio os dinheiros publicas•.
O Sa. MAnTINHO CAMPos : - Nós ainda não propuzemos a redu3ção ~e um só imposto ; propuzemos só-

:o

.

guarião os recursos indispensaveis para cobrir o deficit :
o augmento do imposto seria um incentivo p!ira o contrabando. Desta maneira o nobre deputado, querendo

o

(Apoiados )
•
,
Se augmentassemos o tmposto por exemplo sobre
joias e oútras preciosidades de grande valor, importadas
·
'
s 'm orLad s n o
·:facilidades em subtrahi las ao impo5to, o contrabarido
seria o resultado infallivel da medida. E' o que cnsinão
todos os economistas . é o que mostra a experiencia
e observaçiio dos factos. A este respeito, portanto, per~
mitta. que dip.:a. que o nobre deputr.do labor~ em eng:mo. (Apoiados.!
As sedas já pag:Lo na3 nossas alfandegas uma taxa.
tnlvez peeada.
O Sn. SERGIO DE MAcEDO:- ,J:í. ·facilita o contrabando.
·
O Su~ HENRIQu~s: -:N_ão direi tanto, porque est~n

:"'

11ujeitae ao tcriiio em vist11 ns despezas de producçíio e
transporte o o valor que ellaa alcauçiio em noss? Illerca.do e que spo:.mr do imposto deixa não pequeno lucro
ao im ortado1·. Temos ois renda 8Ufficiente ara fazer
face ao deficit.
· O SD.. lliAnTII'IIIO CAMPOS; -Pars fozer face á renda
ordintlria.
O Sa. HzNmQuzs:-Como paro. fnzer face ! renda
ordinnria., se mostrei que a arrecadação tem de ~er superior n essa mesma renda, e de atti.ngir e cobrir mesmo o deficit existente de nove mil e tantos .:Jontos? O que
deduzo das palavrns do nobre deputado é que nüo atten ~
deu ao calculo que apresentei da importaçiio e expl)rta~
ção com os impostos que lhes forão addic~onados.
.. O Sn MARTINHO CAMl'OS:- Tudo isto'fa;<l parte da
renda ordinaria.
O Sn. Jut~QUEIIU.: -Tudo isto dá. os 501'1CO:OOOS
em que est~. orçada a receita.
O $a. HENB.IQUES : - Se o.s nobres deputados despre·· .
zão todos os calculos, por ma1s bem fundados que sej ão;
se não querem dsr credito aos dados estatisticos fornecidos pelo thescuto, como responder~ lhes 1 Fiquem com
:a· SUa Opinião, C eu não dBSÍs~irei da que te~ho, porqu~
rismós do thesouro, onde exi11tem todos esses dados,
em que me tenho firmado.
.
· ·
Os nobres deputados receião que 'a industria. e commareio do paiz retrogradem ; eu nutro esperanças do
contrario.
Eu conto com o progretso do pai~, com o t~rogresso
da navegação, com o progresso do commercio, ('.om o
desenvohimento de nossa indu~tria, o por consequencitt
com o augmento da renda.
O Sa. MARTI!'IHO CAMPOS : - O que receio é que o
progtes&ú da de&~ ii&Q &.CQwpi.Mhe o p:cgrc:;:;o da re-

oeit~ publica.
.-. .

õ - :..

~

-1:

:o:.

~..1- ~

·· - ~ · -

· ·

v.

Sn. HErtRIQUES: - Perdôe
Ex.: niio ha muitos
dias o nobre deputado pela província de S. Paulo combateu o imposto nddicional de Q% sobre a exportação;

I
!

.

.

'

que acabou .de occup!!r a attenção da camara impug-·
noH este mesmo imposto! E seria. admisssivela reducção ou a extincção de um imposto que produz mais'·da
a,ooo:ooos annualmenta, na occasiü.o de uma crise financeira, quando se trata de cobrir um deficit ?
O Sa. MAnTrNno CAMPos: - Na actualidade hà um
só remedio,-cortar pelas despezas-: o governo não o
quer. Lavamos as mãos.....
'
·
O Sn. JuNQuEru.;- ·Só .na marinha. se poderia fa.zer um córte de 1,600:000$000.
.
O SR. HE:\RIQUES: - Os nobres deputados encontrão
a mruor ac1 1 a e mu1 r.s vezes naqUl o que me.1ores
difficuldadcs ofrerece. Se o nobre deputado estivesee n:a
ndminístraçüo, na pasta d11 marinha por exemplo.. ...
O Sa. MARTINno CAMros:- Dêm..:a ara oá., e.veriio
o que aremos. (lsa as,
O Sn.. HE~nTQOES: -Farão o contrario; os nobrea
deputados encontrariüo na pratica. ·mu difficuldades,
latarião com os embaraço3 os mais sel'ios se quizonom
fazer l'educções. Como ministros outrn. seria a sua lin·
guagem, porque terião de fallsr com 83 ccnvenienelru~
da repartição a seu cargo e segundo ns nece11sidades do
serviço R que ello. é destinada. Em vez de reducçiío,
os nobres deputados nos viriiio pedir sugmonto nos oreditos e consignações snnuacs.
· O Sa. JuNQuEmA: -Para. que dar · ao governo
1 ~000:000/1 para obras do ministerio da fazenda ? ·
O Sa. HENRIQUES: -O nobre deputado diZ isto EOrque não sabe do que se passa no thesouro.
O Sa. NEnrAs :-Só as obrae das alfandegas absorvem
a maior partt! desta quantia.
'
·
O Sa. JuNQUEIRA: -Niio.sepÓdegastarmelios'?
O Sa. HENR.lQUES: - Não é possivel: o estado em geral do material de nossas alfundegas é máo; o ministerio
da fazenda rece e constantemente representações as
ferentes a~in.ndegas do lmperio, cada qual mais instente,
a respeií:o de reparos urgente:~, e mesmo de ~andes
obras de que ellns carecem para que a bem da fiscalisação da fazenda e do commercio possão corresponder
aos seus fins.
O Sa. JuxQuEm.4.:-Mas pouem·se adiar por um ou
dous annos.
O Sa. HENRIQUE& : -Nem sempre é isso possivel :
h a obras urgentes per sua natureza, e de que não é possivel prescin1ir-s~·~ prejuízo da renda. .
·
OSa•. N~DtA$ :~é· ll bem da arr~dação mesmQ. ·
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O Sa. Hell>atQUEB : - Desde muito que n o.lfancloga,
tb.esouraria e presidencia. do Pará mostrão a necessidade
de uma obra importante no edi!icio da alfaudega. daquella provincia, e obra que está or9ada em ma1s de
mil contos ; no :M:ara~~lio a alfandEga n:i'o eatisfsz as
ne::essidades do commercio da uella ca i.ta\ em Santa
Uat arma 1n. tnm em necessi ade de obrP.s na respecti·
va. alfandega., na Pa.... ahyba a. a\faudega. foi ultimamente transferida para um predio particular pelo pessimo estado do edificio em qne funccionava, emS Paulo
•
-a iao e ver o es a o mconv men e n an ga
de Santos.
Em uma palavra, não ha provincia donae não cheguem e.o thesouro constantes raclamações para obras
nas alfandegm;. cujl\S obras todas não podem orçar em
menos de 5.ooo:ooosooo.
O SR. JuNQUE!l\A :-Pois gaste- se Eómente 500;000S

neste exercido.
O Sn. HENl\lQUEs:

- Ist().poder-se hnfater·em uma
ou outra alfandega, mas e5sa qwmtia a resreito de outras só podet·á ser comnmida em remendos.
Ha um a arte.
- Port.anto, Sr. presidente, tendo, como tenho, toda a
confiança de que o ministerio rednúrá quanto seja
compativel cC'm as necessidadeil do serviço a . despcza
.
os ·nobres deputados ácerca da renda, e muito menos
convir na suppre.:são da taxa addi..Jional dos 2 % da
exportação, contra a qual se pronnnciou o nobre deputado ela Bahia a uem res ondo·:
ifferenws economistas suetentií.o a conveniencia do
iinpósto de ~xportaçio. Ms.c. CuUo~k diz que é esse
um dos impostos mais convenientes e efficazes, porque
recahe sobre o estrangeiro.
Sa. Ju,·ouEJBA : - Conforme os mercados.
O Sa li&NB.1QUEs:-Mas, accresc<:.nta., que só pôde t;er
lançado em dous casos : 1", o do monopoli->, como se dá
com o chá a 1·espeito da China; 2', o d~ poder exercer
o producto export-ado grande demanda e competenoia.
nos mercados estrangeiros.
O Sa. JUNQUEJaA.:- Refira- se agora ao nosso assuc!lr,

-

.

o

..

.

.

paizes.

O Sa. HEND.JQ11ES: - ~hs note, que essa luta não
altera e nem tem alterado R te nqni ~demanda e co~o assucnr brazilairo; essa competencia ter i da crescer
hoje com os ultimos ncontecimentos dos EstndosP'nidos; e o nobre deputsdo snbe o_uq o nQsso e.seuca;r
uunca deixou. ue ser exportndo c vendido, nunca ficou
entre nós por falta de procura.
O Sn. Jv.'\'QUEJRA:- Se ticnsse valeria tanto como
zero. Portanto, prefp,re-so vendê-lo por qualquer preço; ·
haja vista o que Montec.>e na. Bahia.
O Sa. HENBIQUES:
Pó de ser que isso se dê ns.
Bahia.; mns eu niio poPsn deixar de attriboir essa circumetancia · seniio a defoitos do fabrico, á má qualidade <lo assnoa:r. (Na'l ap·•iCido,,) ·
Seja o assuear preparado ahi regularmente, e com a
limpeza con•H;riiente ; nfio se lhe misturem corpos heterogeneos, heja boa. fé, e elle s5r:í. co:no o eiio e t em
sido sempre o o.ssucar d aa cutrs.s provincia., em as quaes
nunca perdeu comp~adore!!.
Eu reconheço que dos nossos principaoa generos de
exportação. o assnear é o. que .está em peior condição
..
.,
diapend.ioso; e, como a. experienciB tem mostrado, .s6 os
a sspereza do seu serviço; e por isso
em um dos annos ps5sn.dos procurei mostrar a in..
justiça que ee dava onerando-o com o mesmo imposto ·
que recahe Eobr.~ o nlgodão, e principalmente sobte o
café, .cuja pro~ucçüo não~ tão custosa, cuja demanda é
super10r, .e CUJC'S lucros nao podem ~cr comparação com
os qne detxa o ns~I:!c.ar, porque atéttnh!j. em seu favor a
isenção de direito; nos B3tados-Uni.dos.
- Ulll Su. DE;nTADo: -Agora paga.
O S!t. BeN.ruau.es:- Pedi o s.llivio psra. elle da t~.xa
~duicional do&2% sobre a exportação. Niio me·~nsta ·
e~craTos suppcrtão

quo o nosso ca.fé pague já. direitos nos Estados-Unidos;
sei que se apresentou no congresso uma proposta llo e~ao
respeito; mas não vi ainda que fo~se ~ppiOVada,.
Seja porém como fôr, nas a.ctunes •"lrcumstancta9, DI\
p!'ese ça de um deficít, ~eria um con:ra~enijo votarmos
·
- la su resaão de im ostos.
O Sa. J UlfQUEIKA: - Converta· se em antros.
O Sa. HE:s-niQUEs~ -Pois havemos de converter um
imposto com o 9-ual j~ estamo.11 h)obitu.ado~, e cujo pro'
'
e de um
producto inteiramente
incerto?
O Sli. JuNQUEIJU.: -Novo; núo; addicional.
O Sn. HENRIQtJES: - N~m por ser e.d'icional deiYa de
ner imposto, e impo~to novo. Essa substitu!çit:J 1everia
trazer diminuição na renda agora que nos cumpre <>rea.l:l e augmenta. la.
O Sn. F. OcTAVIANO:- Perdõe·me, o nosso dever t1
diminui~\'. de>'peza., e nf\o cre:1r rsnda.
O Sn Ht:NRIQUEs : - A de~peza é regu!oda pelns
nece~sidaues do ~erviço : as nec:essilrir.:, rtf!O podem ser
'im' i
· '
; · ! ..
'
·
escusadas, se as ha, essas confio eu que o gow.rno procu1'ará supprimír. A este respeito nos póde tervir de modelo
a Inglaterre., O inccme-tam, que devia acabar este
anno continuou a ser arre adad
m lt
no ~en qunntum para mait<, na fôrma da propo~ta
apresentada em Fevereiro deste anuo 110 p!lrlamento
pelo miuisterio da fazenda, o Sr. Gladstone, de 9 pennes por libta esterlina pas2ou a ~ O ennes sob~;a os
ren 1men os actma e 5 1 rac ; ·::au o SUJCltos ao
imposto de_ 7 pennes os rendimentos inferiores. O parlamento reconheceu as necessidades do thesouro ; e em
vez de supprimir impostos e reduzir d3spezrJ: necessarias ao serviço, trstou de elevar a renda, mantendo
uma. taxa antiga e augmentnndo o seu qucmtum: ainda
mais : dift'erente3 impostos forü9 alli provboriamenw
estabelecidos por occasião da guerrs da Criméa para o
fim unicamente de acuüi).'em á.s urgentes de!?.peza.s
della; e entratfinto 11s necessidades do s<:rviço, as urgencías do thesouro, os tem tornado permanentes. ·
UM.S~. D~Pl'JTADo: -~ara a el~.veção do incrme-taCI'J

O Sa. HENRTQUES.: -E' verdade; mas essa reducçiio
foi compensada por impostos dl3 outra orderu.
Q Sa. HE:-iRlQUEs :-Tomos ftJito " me~ma cousRi a
nossa tarifa. tem diminuido n bn:.a n reHp~ito de êertras
mercadorias, tem mesmo isentado de d\réit!ls n difterentes goneros alimenticiosl ID!lS em componr.11çiio ha
elevado a taxa ~ohre as sedas e o'h_jeotos de luxo. UQcordo·mo Rgcrn de um exempl\l rocenta da Inglaterra.
O mesmo Sr Glndstone, no rel!>.•orio n. quA mo referi,
além da &lteraçüo que soffrcu alli o impo~to, em virtude
do tratado de commcrcio com 1\ Frr.uç11, propôz os se~
guin~ novos impostos para cobl'ir o deficit do thesouro: 1', nm penny por volume sobre todas as mercadorias importadas e exportadas a titulo de re!!istro;
2', seis schellins por quintal eobre a chicorea, ou~qualquer outra praparaçíl·J v1•getal destinRda a ser misturada. com o café ; 3', o sel!o da um penny sobre diversag
especies de effeitos commercines; 4', direito~ sobre as
operações Je interposto; 5', um direito duplo de patente
sobre todas llS ca~as abertas depois de meia-noite; 6',
um direito d e verificação sobre todos os beus moveiuloados em testamento t;ob uma desig~aÇiio geral; e 7', final·
,
·
ii
açao · o quantum o anc11me,
1M: de que já. faTiei.
O Sa. JuNQUEll.A :--Eu quero que se 'diminnão ·as
despezae, e que se dl! desenvolvimento á.s forças productivas do paiz. (Apoiados . )
·
_

O Sa. RENJUoJUES :-Mas o r.obre deoutado não offereceu emenda alguma pare. e diminuiÇiio de d~spezas;
nii.o disse qnues as escusada~, e porque as· con!\idera t Res:
parece -me que tinha obrip;11c;>io <l&ia2ê-lo ; de levar
&o nos~o espirito a couvic.,.iio d a. inutilidr.iie de~;~a~~
de~p~zu~ em tel:tçüo ao ramo de tierviç;a a que pertencem.
Eu tam bem quero; e 11.qui todos ambiciO!)Il:::.l?3 o. eles.
envolvimento das forças productivns do pa1z ; porque só
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dsbi virá. o 21811 engrandecimento e prosperidade ; nuu
procurar a.ttingir a esse desiuere.tum, privando o govemo
dos re~ursos indispensaveia para a marcha da admitrls~
tração é o que eu não comprehendo. Já. disse, confio que
o governo cort1m\ as deepeza~õ superfiuas, e bem fiscali ·
ta.rá. os diuheiros publicas.

.

.

da confiança, i é. nW:l é mais aq,uella. lei annua que a
oonstituiçã.o reclama !
O Sa. F. OcTAVIANo:- E seria admissivel essa
e:~tclusivamen~
vigora.r na ~nG

pelos actuaes ministros ; ma!> é pa~a
iinaneeir<.' futura.
O Sn. BEI'IRIQllES :-Póiie ser que o orçamento que
discutimos venha a ser tlXeentado por outro ministerio ;
mas não posso persuailh·· me: de que essa novo ministerio
egbanje os dinheiros publicas, e dciJCe d6 manter na administração a economia. possivel, realizando sómente as
deapczas neccRsarias, e cortando por todas as esct!sadas
fi inuteis: se o niio .fizer, a cumara tem o direito de
censura, e de exercer o mais rigoroso OXame e fiscalisação sobte os actos desse ministerio.

O Sn. MAllTINHO CAMPOS : - O nobre deputado pódo
estar corto de que não hão de ser os mesmos ministt'os.
O Sa. HENIUQUES: -O nobre de utado censurou n
pruneu~a comm1ssão o orQamento por pedir a SUI:>pressão
ao imposto sobre induatrias por falts. d.e estudo. Como
membto d!l. primeira cot:nmissW:l do orçamento eq tive de
ss.&igr.tar o amJo psssado 11m parecer a respeito deste
1mpos o.
commt&Sil.Q es a eceu e.s ases ao re que
elle devia a.ssentlU', porque, c.:>mo se demonstrou, o imposto sobre lojas tinha contra si o grn'Ve incon'Veniante
de. desigualdade e injustiça : elle recahia apenas r;obre a
impottaucis. do alu~uel do p~edio sern ter em consi~
cleraçíto o lucro on 1nteresse que s industria abi assentado. JlOdia offerecer.
O governo foi autorisado prtra conf~ccionar o regulamento respectivo sobre. ns bases apreseute.das pela
commiR~no: a oamnra opprovou 1\ proposta da commia~
ano elaborada de nccôrdo com as idóas do Hlristrado exministro de então; e foi afinal convertida em diaposiçiio
'

'

.

'

"

M

bawea.

O Sn. P.tur.A. SAr.Tos:-A oommissüo do anno passado otrcreceu bnsf;s para a confecçiio do regulamento !
O Sn. HIINlliQtllll:- Sitr, senhor; e tanto as offoreeeu que V. Ex. mesmo que combateu o im!l<ls.to impugnou essas basea.....
O Sa. F. OcTAvlANo: -O conselh() de estado disse
o contrario, que não havia bases.
o S'll.. PAULA. s,\.~Tos.-Propuz S. suppressão ao itn..
posto; pedi a palavra para .sustentar a emenda quo of
fereci, mas ella niio me coube, porque " discussão foi
eucerrada.
""~ 0 Sa. RErunQuEs:-Recordo·me que V. Ex. pt·onun:
ciou,ee contra a substituição do imposto.
4

a.

AUL

Al'i

. - fi ,

,

g

propaz a snppressií.o, mas .não tive a pnlavra.
O Sa. Ib:NJUQu~s:- Parece~me, nílo devo insistir,
que S. Ex. nessa occasião mesmo combateu o imposto
sobre indnstrias. Quanto 8. opiniíio do conEelheiro de
eetado, eu a respeito e acato como devo; ainda que me
I)Grsuada. que o poder legisla'tivo niio podil\ entrnr em.
ontto~ det.a.lhes ~ta ft>lta. d'-B informe.çôes, ell.e\nt~i
mcntos indispMsaveis, os quae15 ao go'liern? &_facil con.;.
;;eguir as heses s.pieõentatra:; pala commts<,t<J m<; pá·
recêrã~ sttfficient!'ls pm~ o goTewo l>em havet·F.O :ne11sa
materia.
TOM() \1

O Sa. P.tnu SANTos: - N1!.o; apresentotl simples~
mente o imposto; deixou o mais ao regulamento que
o governo houvessa de fazer.
O SB. 'HF.NRIQtrr::s: -Deixe-mo vsr sa trago aqai o
p~recer da commiss~o de fazenda do anno pa~~sado.
Et··lo aqui; flU o vou ler na p_s.rte relativa a esta questão.
a axa. ser em parte x:a, e em parte vatiavel~
.
< Assentando a fix.a sobre a nnt.urezs, cla~se e coJl< diçítO. das ind~strias e l!l'on:;sõcs, e importancia ~om-·

'
e a vn.riavel sobre o valot: locativo
do predio- em qne'
funcc>:Jonarem. Uma e otztra serão estabelecidas pelo
< governo, não devendo porém ex.ceder a taxa. vat:iavel a.
< lO %, qu11ndo se der ao mesmo tempo o pagamento
c: da tixa, e a 30 % no caso contrario.·»
<
c:

O Sn. PAULA SA;-;Tos:-lsto é que são bnses'?
O SR. H~NRIQU~!I.-Entendo que sim; não sei qtte
outro nome~ se lhe possa dar: a taxa de ao % :foi suba ..
tituià'!' ~ela. _de 20 %; foi essa a. uníca. alteração. Se a
cummtssao nao entendesse convemente estabelecer bases,
como pedio e propoz o nobre ex- ministro da fazenda,
· · ·
i
ove
pn a sn 1 n1
o imposto sohre lojas pelo imposto sobre industnas:
deixaria tudo M arhitrio e discrição do governo.
O Sn, PAULA SANTos:-Quanto ás taxg,s variaveis,
•
o
xns, nao. ao !!e proce eu como
em França, onde o corpo legislativo esta.helecen bases.
O Su. HE~RlQUES • - O uob~:e deputado sa.be que o
imposto sobre industrias existe na Fran a e em Po.l'uga , e
lmarnente oi a optado llll. elgics.; e ahi
creio que o corpo legislativo não se foi occupar com detalhes: deixou-os ao governo.
·
· O Sn, PAutA. SA'NTos:- Pois não! Veja. a lei de
1844, q\le vem ~om. gnmd~ llUm~ro de tabenas. '
O ~a. HE;-;aiQuEs: -Mas essas tabellae seriíío confeccionaàas pelo corpo Iegieiatívo, ou pelo governo; e
quando fossem pelo corpo legi6lativo, restar-noa-hia.
tempo para a discussão <las leis annuas 1 Qae ·àias não
consumiríamos discutindo por exemplo o qucmtum do
imposto para caCl.a. classe da induatria,?
~

anuo pas11ado. Sa cstl} anno tiveue 1\ honra de ser
membro da prlmaira commieeuo do orçamento, eu
assignaris vonoido nesaa parta o pnreC!er da commiss!\o
r ne estou alnd~i convencido dt\ necessidade da
eu st tu\çi1o o Imposto sobro ojas, por um outro sobre
lnduetrias, seda IUBim coherente comigo mesmo, e
tanto mais ooheron~ na prcsen~a de um deficit. A oommlsai\o nno teve reeeio que ., p;overno se excedesse em
seu rogulRJDento Aoerca do quantum1 porque ella esta-

baleoe.u

83

O SR. HENRTQuEs :-Mas essa baso aprc!enton a com:missüo do anno passado, e&tabelecendo os limites do
quantum.

uma lnqulSIÇilO nn.s maos o
governo.
O Sa. H~l(IHQ.UE& ~-À nobre 'Primeira com'Jllissão do.
orçamento porém entendeu quo niio erito l!uffioiontcs ns
bases apresentadas; entendeu qu~ a.Zllntorin, eótia como
. és e-sigi11. mais estudo: entendeu que lill podin. cobriY" o
defidt, independentemente do augmento qae n~ rec.elta
pub!ica poderia trazer a Bnbstituiçifo do imposto: parece- me que o sen t>rocedimento não póll.o ser digno de
censura. ( d poiado~r.)
O nobre deputado tamoem censurou 11 nobre primeira
commissno de orçamento pela autorisaçüo que confere
ao governo para rever o regUlamento do sello, parecendo
contestsr as vantagens que de!fem resultar de uma.
arrecadação regular desse imposto. .
.

O Sa. MAR'l'rNBO C.ur!'Oi:- Não o contestamos; .
falla.mos do regulamento.
O Sa. HE:miQur::s: -Mas quaes os defeitos do regulamento? O nobre deputado ntio os referio: en otivi aqni ·
a~nas uma censura, feita _pelo nobre deputad() p,elo ·
'
e
nobro ministro ã.a fazenda. O sello, Sr. presidente, é '
um imposto de ftwilirna srre::ladaçiío: o contríbttinte o
leva. S. boca dos cofres, e uã') é iucomroodado pelos rece-·
bedores ào fisco: é, &lém rlisto, uma com~nsação das
despeze11 corn a adminístraçüo da. justiça.
O ba. F. Oc'I'AVIANO: -Ntio lul nietll favor nenhum:
para o quo ~_iín os iml'Otto\\'t
O SR. 1IEl'II\JQUta: - - Niio sei em que consistem o~J
vexam<:.11 pto<lenien~s do regnhi'lnento do scllo: falia-se
muito, como tenho ouvido, na obrigação de UQ'I'o irnpoa~

de <aellar os requerimentos, petições, memoriaes, ete.t
5
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aprc•o12tados a quel1nér antoridaa1e: entretanto em
n!~nmas nações, como na FranÇa, assim se procede.
PÓ:!e'-se pagar, e ás vezes com generosidade, o advogado
que faz o requerimento; mas irrita a exigencia de lúO
ou 200 rs .. Eegnttdo ns dimensões do papel, pa!"a as ..-1~s
pcz~?:s do Estado. Quereria por ven·t:-.rn. o nobre depnZ,'"!.do que fizes~:emo~ nós [!)Csmoe o l'~;?gularoento do s,ellc?
O Sn. JoNQ!'EJBA: ..,... Como te es~abelece o orçamento.
O SR. HE,RIQUES :-Eu uppello par" a consciencia
elo nflbre deputado. Pensa o nohre deputado que po ..
deriamos discutir em· quatro mezes Qe 'ac.ssão um regulnmonto do sello?
O S~t. J u'QVEIRA : - Perfeitamente.
O Sn. HENRIQUEs : -E' impossível.
O Sa. JuwuEII\A:- Um regul!\mento simples, sem
muitas complic•ações, sem muitos capítulos.
O Sa. HENRIQUES :-Discutir as differentes classes de
p11peis e titulns :;ujeitos ao imposto do sello, discutir a
natureza e s. especiolõdade de cada um desses titulos, e
o qtmntum que eada um te!ia de pagar 6!ltre nós, nR0 é
trabalho quf} entre n·~s se concl•.:m eo uma S sessão
nnnua.
O SR. •JuNQr.Em.~ : -Deetn corte não poderião ser discutidos um codigo civil, um cod.igo commercial, qn6
tem 800, \,000,-ou mais artiguc.
O Sn . HE.":RIQTJE~: - N&J poc~ ~.-·~ ser ~i sentidos; porque nós !:."!~ . ,mot· rJ :1:.·.o qu~rem -'."3 ;::-f' l"l qu.!·.-es~- emos, estarifnn.os t 0d0s nqu.i :!s 1 J. h~•l"ES ~ e d':up.ü n-}~ n fio 1e~i~
ra:;.·•:~.J..m0s s~m lll.':.P. 8e (~!:.cerrasse n. R~~~ ::: c; mas ci. J..-~.e
ic.teirame::1te o ·i!ontrario. Ao m6io-dia é que f1e or~.i-
nario se abre a Das::;t!.o; e~ 1·aro . e b0m rai c- o di2 e1r..
c;_ne ás 3 h.orHs j~J. .~-:: n.B.c. tenha rC·nJ':tdc mais ~e mctr.êl0.
dn camara.
O Sn.. LEITÃQ n:... C';,:~~:.. :-E) b(!Ir. !r.:~er ex<'ers~L)es~
O SR. lh~NR!QliE~ :-}"'aço excc-p. ~õe!J; po~q_;1e s-9 nito
.?iS tize~se diris. cue ~.s 3 hcr::s r. ~ ~ o p·~s~s.·,·r~ P.~-;\1; P .n E(•
l~ ~pntudo.
··
·
O S1:. L;::nÃu DA. Ctr'-HA ~- En~r:} to~lo:; CP: dir..s á:.
1)

4

;! f~~~":-st: :C~I;,~;~~~~.t~~::'c:s -:l~,$ 4cln ta~r:~r,

Pe.~., qt~e

n.::~ n~~~ ~·e~~·~r.;l~lt~~~ ~~-!~C!~. ~~~·~-~:;-~~t3r~~-~I~~on:~:t:~~;n~ c
O Sn. . .H!-::,nrVI iES:

.i~ n

.r~.c;o a

.reJS:l~~ co::}t0., ~te-

:~~~ xr;~~~~~.~~~~ai~T~5tJ~J~~~~~~-~;~~~S ~~·~iT.

é

([lJ.C pOdB-·

r,.iç~oSa_~ ~7 ~:;~'}~;!~:\ ~:ti·~,;:tf. :,l'; -~ í;~:.1l~0 ~r:n!'. ~rit=±z G:r.po0 Sn. . HEN~c:wuE~ : - I!'.lP.s estc:u c.:-r·onci·J a verd?.dc
('1?>CÚ!-~1c::) ; e cs.:-~ -.:::!aroi f{a~~ c~~r:.;. cxpo~s!~Ko R!,)tO\reite.
O Srr.· HH~CELT.cs
j:'io do ,~ç;vBr::o ne.s

: -F' ::-. Cl"~!Hie :1_v?.nrla cl~n
~:.dyõe;5:,. (Oh l oh l )

Interven-

r:ú? ~f~~; ;·;,~,~::\:.~:!:~~ ~.::~.:~c~~·~~~::~i~~~d:e.~~·~c~~~~i~~to ;
:.r.2 ~~:.- ~:·~::'~-~;;~~.: :.:~~~~~; J:~~o~ir~);.~~~~~~~~ü~~) fos2ê:n feitRr.
3

~Ç,~~~~;f:~~~~~~~:~1~~~t

d.t:.b '! N:iol

o

·:·-::·r·; a·:neL~k.

SR. ~e rGJf.l DJ: r~fACEOO:

.h:w:~-'~ ::~n!-: '!'l

--- Fn?: p:-.rcd.t3 pwra. n::to

O Sn. HENRIQUE>:- Eu que pergunto quantos roem ..
bros da honrada opposição estão aqui l?resentes é porque
não os diativgno ainde. bem. (Risadas.)
O S&. MARTINHO C.L"ros:- Agora tem toda a razão.
O Sn. HENRTQUES: - Além disto, so.u myope; e sem
a luneta nüo distinguirei bem pela l'hysiouomia os opposicionistas e ministerlalistas. (Risadas.)
O Sa. F. OcTAVIA>O :-Tem razão, esti tudb encapotado. Amnnhi\ no senado é que talvez se descubriio
algumas baterias.
O Sa. HE,RTQIJES : - V á pois a autorisaçiio, e não
receiemos que 0 governo deixe de obrar com a circumspecção necessaria . Censurou tambem o nobre deput::.do a primeira commissão de orçamento po~ uma re ..
commenclação •.o governo ácerca do regulamento das
"-!fandegas
O Sn. JtrNQUEI!\A:- Não; fez· se .. lha uma recomme!ldação. Eu dhse que não é por esse meio que as
cmnnras se d.h·igem so governo.
O Sn HE,RIQt:ts : - En não sei ainda q aaes os iucouvenientes que na p:--atica tem offerecido o novo regulamento das alfendega• Ouvi aqui a um nobre depntado pela Bahia, que j á se retioou, fallar contra vcx.~ ·mes ao commercio inteiro pela necessidade de mnw
nifeato ; mas nessa parte a censura é injustn, porque
essa obrig~ção existe desde IR50 por um decreto de 15
dG Outubro : o novo regulamento nada alterpu a esse
respeito. Entretanto em outros pontos pôde elle otferecer. rm b9.raç'Js e difficnldP.des na !)rn.ticn, e nesse caso
<>.- ~e cam~:·:.P.ncls.ç~o n!i..o me parece à.esarrazos.d~. ~ o go-;.·,.3:'uu que pro'~eda ás h:fcrm:ições convenienteR, providenc~c em orrle1n R nij,o atropel!c.r o commerdo e nem
~. pr:_
"i2-t n f:rzcn.<!e. da flscalisaçr:.o que 1he cumpre
c.~nt·cer.

O SE. (.T uxçusm~ :- T\1es ha uma recommenC:.açl!o ao
O Sr,. Hr.~r.Jerzs: ... ~. N')~~ o no \'ore depntntlo que essa
re~Or!l!:Gf.':ndv.çU.o n~o eonst~tue r.~ti go d.e projecto offerecido :re-~.>1. c-o:n~bsão cie 0r~t' .í!iei:to: ellu a fnz na exposi9ão Je rriot:vos do sen pr~rcúe!", e i)';S? mostra a Sna boa
YO!.l1:,r;Üf.J rc!a :.cgnJar fisoe.lisRçâ~ dos dinheiros public.os.

O Sn.. tTF~Qo.a~rr. ,t:- A questtio niio
70~.~:1.de, !Il~U C.c J:r.z;ito CUllf)~.it'!.'!.CiO'lf:.\.

é de boa ou má.

O Sn. 1-IE:'LiUQU~s: - Sem~ ch~me.. p'.rs. esse terreno,
uobre deputRdo o que ~e pRsBn no3 paizes
con~-:l~tu::ondTel~t~~ govci'!1f\clo~.. Na Frnnça e ng, fuglat~rr'3, fa3-::o.m-r::e EC:i~ ;:.J!"~rece::cn t.las comm~~sêies recoLDmen.f,;~~õ~~~~~e~~~ef~-~~~~;~·e os~e o~~- a~. ne1le !10nto : !~mcs
r~cordo a,l)

O ~n.•.J-;:-~'Qt'EI!:l. A: -1st'J n.:to esd. ~.d.m:ittido én~re nós.
O ~r.. Hr;:o..'nJr>!'E~:-!tins, seospaizes que nt's po~
C0!n 3C~vh· ~~~ P::oddo t:~m ~~n:~mt::!.dü es~ e er:tv1o, oue
inconven\en! 'J ha. em ::eglli.. l,:)'? ~
"
~
O SP, ..Ju,QiJE! RA: -E' nté nnti-reg~mGntal.
O Sn. H;ENm~ur.o:. :- 0 l'S,Q;i1ncnt o não o prohibe; logo
o p~rnli t.~B, co:"JJ.O r.n JngJ.nte:ti'3 o !l!'!· França. é n5o e
l)~~ylo.

O En.. tT u~QIJ:Ellt.\ : - E' po~q_ue l:í, e~tá a~sim exr·:r~:.:::nnente determinado. Ü ll.J~~;) C(H'!'O legislatiVO SÚ
p(Hle far.~r ie.ls ou pedir informaçõe~.
0 :On. li~NR<Ql!ES: - S". presidente, O nohre deputnào , tro;:~ando cb.fl cnusag a. que o nobre miniqtro da
fn:.:FtnJ~ pt,t·:-ih·c.io ~. d.iminuiç;~o d3. re~cit.~., 1embrov.-s9
d-9. 1_~:·n<1n ccCoo ngr1cola e dn necesüclade de prc-teger· se,
t.}tl~~ ·i. tn <!'Jll.!:!CSt::C ;: rt :-Jçm<la <J.v gov&.l'Jl0 2. agrienlf.ura
e a in·~u :-tria. d•) nnlz ~ e len1brou, : !.lém ,da l.:!onv···nienc~a d~1. ~upr-~·(~r_:.si'i.I'J 'do hnpr.~ to de~% na c::·q:mr;·açãa .ú.e
que j?. -~~l{ci, E de n;:u ir.1post.1sob?.J o s~l eMte".ngelro.
t!e3~-e ?:::r: to r. f: o e~r,on te~bem de nccGrdo com o
1

~~;~~~1~~r~:~~l~,f.~~~t~~:r~
En te .. '·.:: : . . f,)r.!-:?·1 :,:~~·:·: {9. ·p-~f,-· n~~-c ..~P. d;1. ciJrte !!e- ~t\e
Uo salHf.ci•):J.~LI é qun.~i nenhu.rr.:a.
·

?. i.mpnrt~1çii..J

SESS.:\:0 EM 15 DE SETEMBRO D8 18o1 .
O Sn. BAncELLos:-Note o nobre deputado que o sal
nacional não serve para o preparo dos xarques do RioGrande.
·
OSa . HE,RIQUES:- Mns ach•t que .devemos tributar
de novo o estrangeiro só pot esse motivó? Eu julgo
ao contrario. que mantendo., alliVio do imposto damos
ás xarqneadas cio Rio- Grande es•e favor e protecçíio de
que fallou o nobre deputado .pela Bahia.
Não vou tambem com o nobre deputado nr.. substituição ilos 2 % ele e:tportaçiio p0r um impos·to a<làicional na i.u;portaçiio.
Isso seria gravar muito a importação, j:í. sobrecarre ..
gada com o novo imposto addie.ionnl de 2 e fj % votado o anno passado.
O nobre deputado sabe que a exportação é congcuita
com a importação; esh em absoluta dependeneia deih, e
vice-versa. Se o nobre deputado <'.eseja que oe !ibe>:t0 a
exportação do onu• que soffre com os 2 %' no int.uit0
de promovê-la e facilita-la, cumpre não offerecer difficuldades á importação, e nem sobrecarrega-h de impos:cs
que a tornem impossível ou muito dispendiosa, porque,
se a exportação é o retorno, o effeito da importaçcio,
nós pagamos com a exportação os valores qne aos nos··
aos mercados são conduzidos pela importação. Deixemos pois a importação como estit, e niío nos assustem
os 2 % de exportação, porque elles não trarão o atraso
de nossa agricultura e industria. Em favol"- desse
mposto citarei a autoridaile de um nobre ex-ministro que não pôde ser suspeito ao nobre deputado; refiro-me ao fallecido Sr. Alves Branco: elle declarou
no senado que o imposto de exportação não nos devia
envergonhar, porque a nossa producçíio não é tão vexada e onerada .como nos outros paizas que n •io admit.. tem direitos de exportação.
O nobre deputado tratou ainda d:t desproporç>io que
havia entre n despeza que se faZia com a typographia
nacional e a rece1ta que dá essg estabelecimento. Eu
direi so nobre deputado que a typographis no.oional foi
remont.ada ha pouco tempo; o nobre ex-ministro da fazenda o Sr .. senador Ferraz, oui oeu reconhecido zelo
pelos interesses da fazenda, deu-lhe um regulamento
que deverá melhorar muito as condições da typographia :' o seu administrador mostra muito intere,.e pelo
bomregimen .e regularidade do serviço _da r~partição q:ue
lhe foi confiada: h a tres ou quatro dms t1ve de entrar
alll, e ·gostei da boa. direcção, classificação e arranjo dos
paPeis, limpeza e asseio dq estabelecimento.
.
Devemos pois ter as melhores esperanças a respeito
da typographia nacional; o novo regulamento que foi
dado a ·esse estabeleJimento contém disposições que
devem me}horar muito a sua sor te e fazê ·lo produzir
renda superior áquella de que fallou o nobr~ dep11tado.
Quanto · aos proprios na.cionaes , com cuja renda
tambem se occnpon o nobre deputado, eu estou de perfeito acoôrdo em que ha algnns cuja despeza é superior
t.renda que del!es percebe o thesonro.
U" Sn. DEPUTADO :-Todos.
O Sn. HENRIQUEs: - O governo foi autorisado para
vender os que fo~m desnecessarios ao serviço do ts·
tado . Portanto, o governo o sará desta autorisação quando o ·e ntenda conveni•nte.
Devo entretanto declarar que tenho votado na mtmur&
desde que sou deputado cont,ra autorisações pam a.
vend a de proprios nscionqes. Fi .Jo, Sl· prt:5ideote, nilc
por f.lta de confiança n o governo . a quem esss. nutorisn ·
çiío foi conferida, mas pelo maó re•uhado que aos ccfres
publicos deve trazer essa autorisP.ção . Se a arre:uatação
ou venda desses proprios nacjou~ es, dessas :b1.enda:s do
Piauhy, Pará, Maranhão se pudesse reallzfirnn cõrte, "'"'
presença do governo, ou nas cnpitces dnS provinGi~s 11~~e
os delegados· do mesmo governo~· eu z:ao escrupul:aa~la;
mas, tendo de effect.uar- se no 1ntenor das l"'l'OV!nClas,
nos termos talvez em oue a8 fnzendas se ach1io situul.as,
e onde só mente podeffi ser vistas e e:Ksminnd.as, muito
receio que os interesses publicas sej ão sacrificados aos
p:trticulares, e que em ultimo resultado fique o estado
sem proprlos, sem fazendas, e sem o seu producto.
O Sa. BARCELLOS dá um aparte.

deu em Pernambuco com a alie!lll\=~~ de couvõnio i!a
Iviadre de Deos· o resultado se~á mesmo igual S.qpella
que a nação p~rtug«ez~~o colheu com 2 venda d~s co'!··
ventos no tempo do Sr. D. Pedro I. Consta q,ue forao
artematados differentes cúnventos, e em 'vez de aproveit~ isso ao thesouro apro-;eitou a um ou outro e•rerW~
.
.
Entre nós acontecari o mesmo: ~Jgumar de;;s:as '.!1
fluencias ou potencias eleitorses é qne virá a luc~ar
com r.. medida. ?reriro a conserva~ão dos .propnos
dando como düo pequenoshf\:'l'os á suP. ali~"aç~o e peru•,
20 mel!os a nação possue !'!el!es ':alcres Importantes:
Não posso vortauto, S1· . pres1denta~ conformar-::1a
com as considerações feitas pelo nobre deputado pela
Bahia. lbtendo que o nobra ministro da f~z~nda, d.emonstrnndo a existencia do O.eiicit, apresentou s.o mes ~
:.no ten1pu rs:!ntsos snffidentes_parg. cdbri·lo.
Tenho tod~. a confiança no patriotismo e luzes do governo imperinl, e nutro por lsso as mais ~egnra5 e~pe
ranças de oue elle tómari em su~ sabedor1a as med1dns
;~ecessariai pam que o serviço publico não so flr~, e nem
minguem tambem os recursos do thesouro. (MultO bem.)
A discussão fica ad.' ads. pela hora.
Dn<la a ordem do di~., levanta-se a sessão áe quatro
horas da tarde.

Ses~ão

em. 5 de SeC.c Jnltro.

l'RESIDENCi.'l DO SR. "VISCONDE DE C..\illARAGJDE.

SuMJHnro . - E.:Dpedi•nte. - Eleiç~o d• Minas-G•raM
(7" di•tricto) . - Nnturali.mçõe .•• - Ordem do. dia.Eleiçilo de .~anta Catha.·ina. Apjlrovnçan . - E loiçllo do
Rio- Gmndo do Sul Approvaçà > - Eleiçil• do EspíritoSanto. Approvaçllo.- Naturah •. açDes . Approuaçllo.Orçamento da receita geral do Jmperio. App•·ovaç~o . 
Additivos ao orç·amento. Di.tcur~os do~ Srs. Ptnto Lima,
ministro da justiça, Zacarias, F. Octaviano e mini.ftro

da fazenda.
Ao meio diR, feita a chamada, e achando-se presente3
os . Srs. visconde de 'Jamar.agibe, Pereira Pinto, Gama
Çerqueira, Vieim da Silva, Calazans, Salnthiel, Villela
Tavarea, Lamego, Espinola , Leandro. figzerrn, Felix
da Cnnha, Raposo da Camara,. F erreira da Veiga,
Ottoni, Martinho Cw:npos, Fernandes Vieira, Corrêa de
Oliveira, Paes de Mendonça, Saldanha Marinho, Araujo
Lima, Luiz C.rlos, Lima e. Silva, l\'Ianoel Fernandes,
Brêtas, . Sá e Albuquerque, Henriques, Silva Nunes,
Carvalho Reis, Santa ·Cruz, Mello Rego, ;Fiel de Carvalho, barão de Mamanguape, Pinto. 0.~ Campos,
Paula. Santos, Patanaguá, Carlos da Luz, de Lamare, José Bonifacio, Carneiro ela Cunha, J. Madurelrs, :Ama!O da Silveira, Figueira de Meilo, Rego
Barros , Barc~llos, Diogo Velho, barão de Porto-Alegre,
Epamiuondas, Pedreir a, Leitão da Cunha, Sergio de
Macedo, Aragão eMelln, Bello, Fialho, Castello ..Branco,
Junqueir!!., Ribeiro êa Luz . Martim Francisco, Gasparino, Furtado, C. Ottoni, Sayão Lo bato, Costa Pinto,
N.•bins, Barbosa hCunb.Viriato,J. deAlencar,Pereira
Ji'ranc ·~ , Tav~tr~s Bm::t('~ . Goriles de Suuz2, .T~gnftribe e
Ferreira Lagc, Rbre ·~e ~ sess~o.
Compm·ccem depois de ~: hei't::t 2. ~CSS<io os Srs. F.
Octn.vhmv , Pinto L•.mK . Lünn. Dnai'~e, Er.:perillii'i•),
P.auli110 ele Souzn., Siqueira 1\Iendes, CnrrãO~ Paes Ba.!·TEto, n •.ddgo Silvo., Tiberio, C•.rnciro de 1\:lendon\'"'
Zacarias, B"ndeira de 1\íeilo, Lesea, Silveim d:t Mott:1.,
Pamnboo, Cout~, Angelo do Amaral e Mello Franco.

F altão· com 'participa~i\o o' Srs. Paulo. Fonseca,
con<le de BaepeD.dy, Teixeira Juuiot·, Branõ.ão e Pereim
da Silva.
Lê-se o upprova .. ~e R act~ ch nutecedenta.
0 SR.. l" SECRETARIO .iá CO;JStr~ do seguinte
EXPEDIE!STE ,

O Sn. HENRIQuEs :-A experiencia me tem mostmdo
que o resuhado dessa medida ser~ igual áqudle quo ~e

'Cm officio <\(' xninisterio d:t justiça, et:vimd.o (' ao,ll'dt'
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r elo qual houve por bem s. !li. o linpérador aposentat o

quina Caetan&

as. Rocha.,

viuva do brige.d.eito

-n.

Jo~;0

consell1eiro João José de Oliveira Junqneira no lugs.l' de
ministro do supremo tribunal de ju&tiça. com o ordenado
correspondente ao tempo de ferviço.- A' commissffo de
pensões e ordenados.
Um rcqUP.timento de Francisco Log~s,

Joaquim da Rocha; e de 36$ mensaes a
Candida
Fraga. Neves, vinva do commi~sario da. a· clii.SSC José
Rodrigues das Neves.
O Sr. c. Ottoni (pela ordem} :-Sr. presidente,
leu~se hn pouco um parecer da co:mmissi!o de podares

zilaíro. - A' commisaão de constituição.

da provin<!ia. de Minas-Geraes, que V. Ex. determinou
fosse., a. imptimir pata entrar na ordem dos trabalhos.ViE>to que a sessão está a findar e que o parecer a. que
me refiro nclue ela a rova ão da elei ão r não
ter havido em seu processo vicio ou irregularidade, tn6
parece que níie poderia haver inconveniente em dispensar-se a impressão e votar-se hoje mesmo este parecer.
O S:a. PRESIDENTE :-Ha um artigo no regi.meuto q_ue
prohibe qne estes psteceres entrem em <liscussão sem
estarem impressos. O artigo é o seguinte. (Lê.)
Sal vo se se trata de diploma de d,e putado cuja eleição
já tenha sido approvade, -é o que diz o artigo; pareceme poi, que a dispensa de in:ipreesão não pôde ter lugar
neste caso •
Porém vai hoje a imprimir o patec(lr, e eu dou-o para
ordem do dial de amanhã.
O Sn.. C. ÚTTONl: -V. Ex. permitte que eu mande
uma emenda qnando se discutir outro parecer!
_S:a. Pn:tsn>ENTE: -~Eu b~m sei ~u.e hont~~ ~d-

P(l

EI.J::JÇÃO D.E lllliUJJ·GER.\.Eio

(7• dist1·icto.)'

· Lê ·se, _o é spprovado sem debate, o seguinte parecer:
· c. Com. o officio da secretaria de estado dos negocias

do 11npe~10 _de 15 de Junho de~te anno forão pJesentes
á 7om~18sao de poderes as cop1as das actas da cleiçilo
prLmBrJs a qne em 30 de Dez:embro prox:imo passado se
-procedeu na fregnezia de Nossa Senhora. dá Pena do
B.~it)~, do 7' ?lstricto da provincia de Minas, e que hanao.Sldo ped1das ew consequencia de p!!recer da respectxva commissiio approvado na. llessão de 2 de Mllio
deste anno.
• c C~meçando ~m. 30 de De~embro de 1860, sob a preaxdencta de um n1z de az e P. ne
occupa nesta magistratura, a eleição foi interrompida. e
contmuou em 18 de Janeiro do anno segninta. Eem que
C!lns~em especificadamente os motivos <lo adiamento, e
com. mtervençãoda uelle mesmo 'ui~ de az cu' os oeres everwo er CJilssa o em
e anerro se Dão houvesse sido reeleito. No dia 20 tennináriio os tl:abalhoa
eleitoraes, votando sessenta. e um individuos sobre cerca
de. seisce~tos qualificaàos.
c s x os os , m ervençao nao em
fuudn.o.a daqnelle juiz de paz, adiamento não explicado,
reappa.recimento ainda menos justificado do referido
~ui~ d~ paz na continuação da eleição, e comparecimento
lnBign!fic~nte de v~tantes, é a commissão de pare~er que
se peçuo in.formaçoes ao governo ácerca àa elexção de
Nossa Senhora da ~ena do Burity.
c Paço da camara dos deputados, em 5 de Setembro
de 1861.- R. F. de Araujo Lima.- L. A. L. de OlifJeira
Bello. :.
··

•

"'

•

attenção ao objecto que ella continha. Só podem aceitar-se .e~en~as que tratem da mesma eleição, e não so"

O Sa.

MA&TlNHO CAMPOS :-Não apoiado.

o Sa. c. O:r'roM :-Talvez

a

se dê contingencia de
não passar este bnDO esse parecer. Paciencia: este
eleitores siio liberaes. e são conservadores os que hontem
se approvAríí.o suavé e naturalmente; o gue inlluirA. de
um modo menos re~ular na eleição provincial.
O SR. PaEsJDE~TE :-Asseguro ao nobre deputado
que vai a imprimir hoje o parecer, e que o dar6i amanhã
para. ordem do dia.
O Sr. Ouonl (pela ordexn): -Sr. presidente, não
tendo preten rio aos fóros de grande orador q_ua.udo rece o as notaa tac ygrap 1cas que me azem. o o seq_u1o
de remetter dos meus discursos limito-me a revê-las
muito períanctoriamente, e por iaso não reclamo q_uando
talvez por esse motivo algumas vczea tê:n sabido moo::-

cç ,
Mas no meu discurso publlcado hoje no Jornal do

Minas.

c Paço <lo. camara do'J der>uta.C.os, em 4 d~ Setembro
de 1861.- R. F. de Araujo Lima.- L. A, L. ele Oliveira

Bello ••

lU 'fVRAI JSAÇÓER.

_Lê· se, julga-se objecto de deliberaçiio, e vai a impri·
ordem dos trabalhes, o seguinte pro-

A assembléa geral resolve :
Artigo nnico. Fica o góverno autorieado s conceder
C\\l:ta ~e watuti\lisação de cidadão brazileiro no padre
AntoniO José dll; Si1va Pi~eiro, subàito portugnez residente no Impeno ha ma1s de vinte annos · revogadas
ara esso fim as dis osi ões em
·
'
c aço o camara dos deputados, em 5 de Setemb
de 1861.-Felippe A11tonio Cardoso de Santa-Cruz. >
Lem:se, e são approv~das sem debate, as redscr;i5es
dos prOJe~tos que RJ;>~rovuo ~~pen~ões annuaes de l:OOOS
a D. Lmza Adela1ae de '\ Ictor1a Soares de Andréa
filha legitima do fallecldo marechal do exercito refor~
mado bariio ~e Caçapava; de GOOS a D. Mnrla Nnt!Jtl·
lilt Gérttrd, .. ,uv11 do Dr. Au~u:to 1-'ranciscoui; de 2848
n O. Caudidn. Rosa Pereira. Nunel!, viuvn do aUel'ell re1••rm:1do Francisco Joaé Nu:1e~; de 400g a D, 'fherooa
f.hri.i. tle Sá e Silva, "viuvn do ~nudn. í!a olCs.ndega do
1.• clr. s~·:. Jo:;l1 Mttrin à c s~ c SÜ\':l i QC 12(1:1 r. p ' Joa-

•

á discussão e votação da casa por Iião haver prestado

ue

3coto:

,..

.o

Lê-se, e vai a imprimir para entrar na ordem dos trabalhos, o seguinte parecer:
c orao presen s comm1ssíio e constitUIÇão e J>O·
der~s, com o officio da secretaria de estado dos nt>gocios
do 1mperio, as copias das actas da eleição primaria a. que
s~ ptocedeu a 3\)
Dezembro de 1860 na freguezia de
,
s nc
a provmou~ e
nfinas; e como nenhum vicio essencial se desonbra no
processo eleitoral, ~ a oommissão de parooer que seja.
approvadn a eleição primaria da fre~nezia de Sant•Âtllia.
do.s Alegres, pertencente s.o 7• distr1cto da pro\incia de

~mr para entrar na

"

<

<

,.
f

Commercio vem alterado inteiramente um período sobre
o qual nüo posso doixa.t de fn7at a devida reatilicaçio.
Quando eu discorria sobre o excesso qne têm tido as
nossas despezas nestes ultimo& aunos 1 ponderando li. oamare. quo, sendo essas despe1:as em H~S7 de lB,OOO:OOOS,
niio flabia como agora se elevavfio a 50,000:000/J 1 o nobre
ministro <1~t justiça em aparte me disee - E' o pap~
lorio •• :.
O Sn. MAnTrNno CAMros:- Apoiado, eu ouvi.
O l:>n. 0TTONI:- Eu respondi a csto aparte especinlmente- --.quc o p:~pelorio que fazia avultar as despezas publicas no crescido augmento de lS,OOO~OOOS a
50,000:0008 não era o po.pelorio de emissão publica,
mas o papel<>rio das emissões clande_stinas .....
O Sa. MARTINRO CAMPos: - Apoiado.
O Sn. ÜTtONl : - ••••• ou o papelorio que S. Ex. podia
verificar nos recibos do officisl~maiot de sua secretaria..
or m
s- é
a
r - a· a
bre ministro da-justi~a, vêm como proferida& por mim,
c conseguintemente fica sem o menor cabimento a xninh:t resposta.
·
E' só contra estaine:x:actidão q,ne reclamo.
.
E como o meu discurso tem de sahir nos Annau,
hei de pedir ao Jornal para lhe fazer esta. cotrecção.

t

l'RlMEIRA PAUTE DA ORDEM DO DIA.

!

lll.ti(ÃO DE S~NTA•CATBARUIIA.

\:

:·

En:rtt em. di;;cus~r~~~ ~é approvndQ fOlll debate, o}'!\··
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37
ree~r da c.ommissio de poderes sobre as eleiçlies da parochia de S. Sebastião da Foz de Tijucas, da provincia
de Santa-Catharin&.
ELEI~ÃO llO RIO··GR.~NDE DO SUL•

vado sem debate, o parecer da mesma commissão sobre
as eleições de diveraas freguezias da provincia do RioGrande do Sul.
·
:tL'eiÇÃ.O DO ESPlll.lTO-SANTO.

Entra ta.mbem em discussão, e igualmente é approvado sem debate, o parecer da mesma commissão
sobre·a eleição da freguezia do Carapina, da provincia
do Espirito··Santo.
NATURALISAÇÕES.
Entra. mais em discussão, e ainda é approvada. sem
debate, a ~mend:J. do senado á reposição desta. camara.
turalisação de cidadão brazileiro a Joiio Carlos de Oliveira Soares e outros.
O Sr• .Sih·a Nunes (oela ordem): -Levanto-me,
' •
·
,
•
u en 1
hoje e nae sessões seguintes, n9. primetra e segunda
patt,e da ordem do dia, da diecn~são do orçamento.
{ ..4poiados.)
11.. RESlDJ!.NTE : - ao se1 se mu1 o rego ar es a
proposta, porque ella importa uma restricção á attribuição que o regimento concede ao presidente de marcar
a ordem dia.
Que se peÇa o. urgencia para no mesmo dia ou no se•
guinte ee discuti! uma mo.teria, é a.dmisai'lel e autori·
sado pelo regimento quando trata das urgonoias; mas
que essa ur~encia vA. até ao fim da seasõ.o marcar a
ordem . do d1a, contra o disposto no regimento, me parece que niio tS regular. (.4potado,.)
O Sn. C. O'M'oNr: - E lhe vai B nltbna esperança
do votarem a provincial de Minas os eleitores .da fro-

guoz a

e

O Sà. Su.vA Ntrr«Es:- Eu não desejo de maneira alguma coarctar as ottribuições de V. Ex. ; e se o meu
pedido nlio é conforme com as disposições do regimento,
eu. reque1ro a mente- urgenc1a para a -' · 1cussao o orça·
mento nu11 sossões de hoje e de amanhã.
O !:)n. PA11.4N4Gl!Á:- Requeiro que a votaçí'io seja
por partes; primeiro, pn.1·u.. a sessão de hoje 1 segunda,
pru:a a de amanhit.
A cnmara., sendo consultada, approva este requeri-

mento.

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA.
OllÇAMENTU DA llECElTA GERAL DO lXPERJOo

Continúa a 2• discussão do orçlllllento na parte re·
!ativa á receita geral do imperió.
O Sn. Cona~A DE 0Lnt:rnA requer o encerramento
da discussão, e é approvado.
·
Procedendo-se· á votação do artigo do orçamento, ó
spprovac.lo em todos os seus paragraphos, sendo rejeitada
a men a.
Entriío successivamente em discussão, e são appro.,
vados sem a.ebate, os arts. 11 e 12.
AJ)DrtlVOS 40 81lÇAMEl\TO.

Lênt··se, npoiiío-~e, e entrão em discwsiio, os seguintes artigos additivos :
< l." (Adclitivo), que devcrá. ~;er o 13' da proposta.
"Fica o governo antorisado:
.
• § 1.• Pará: patrar as dividas de exercidos findos 11quiuadas e as quet>se liquidàrem durante esta lei, dando

conta. A assembléà geral, em cada sessão, da dsspeia
realizada, a qual .ligurará sob rubrica especial no
balanço.
< ~ 2.• Pare pagar ao banco do Brazil a quantia
de 2,000.:000S por igual quantia de papel-moeda que
elle resgatar e recolher á. caixa da amortização,
p a 1sso em1 u spo ces a v1 a pu tca
de 6 %, ou fazendo qualquer outra operação de cr;;dito
que entender mais vantajosa, se com o pt_oducto da
renda publica<não puder realizar o dito pagiUllento.

.

..

-

.-

~~ l' e 2' do art. 11 da lei de 27 de Setembro de 1860,
acerca do imposto addicional de 2 e lS % sobre importação e exportação de mercadorias.
< ~ 4.• Para desde já rever o regulamento do imposto
do sello, não poden io augmentar a taxa e nem estendêla a objectos nelle nii.o comprehendidos.
< S) õ. • Para desde já. estender a todos. os escrivães de
paz o direito de lavrar escripturas publicas de vendas de
escravos, ficando dispensadas a distribuição e tranecrip..
ção integral do conhecimento comprobatorio do pagamento do imposto, fazendo-se menção apenas do seu
numero, data e uantia, e doa nomes dos oontratanes. •
c 2.• (Additivo), que·será o 14" da proposta.
c: Fica desde jà. revogada a disposição C:.'>§ lO do art.
1d
.
aobre as industrias e profiseões.
c: Paço da camnra dos deputados, em 31 de Jnlho
de 1861.- J . M Pereira. da Sillla. -A. T. de M oncortlo
c Lima.-Paulino Jo&é Soares de Souza. "

c Fica o governo autorisado a renovar desde ji. o
contrato com a companhia dtt Navegação a Vapor do
Maranhão.- Furcado.- Vieira da. SUua.- St1'ra. Cllrneiro. - Yiraato. :.

c O governo é autoriaado a prestar uma subvenção
annual de ~0:0008 á provincia de Goyaz, para ser
e.pplicado. em ben6ncio da instrucção publica dã mesma
•
provinoia.-Cardo&o de Santa· Cruz. •
c: Fioa dispensada do imposto de 5 % ou meia siza
a .companhia Guahyba, estabelecida na pro~iucia _do

a vapor que ~onvor de comprar para a navegação fluvial
da mesma provinda, no espaço, de lO•atW.os eontadoa
do seu estabelecimento. -1. R. Barr.elloa. - BarlJo
dt Porto -Ale re. - A. J. de A. da Silveira. - Felia;
da Cunha.-Oli·veira Bello. :.
c Ficão em vigor as disposições da lei n. 834 de 16
de Agosto de H!55, que havião sido derogada.s pelo
nrt. 12 § li da lei n. 1,114 da 27 de 8eten1bro de ~860 1
e que autorisáríto o governo a despender & quant11\ de
624:0008 como indemnisação das prezas dns guerras da
indepeudencia e do Rio da Prata.- A. Tavaru Bastai.
-Angelo Thoma::: do AmaraZ.-..t. E. Mello.:.
c: S) L • A gratificação annual dos ministros do au•
premo tribun&L de justiça será de 4:000S, a: dos desembargadorea de S:OOOQ, a dos j~zes de d~reito de
2:400[1 quando a lotação da reapect1va vara nao exceder de 4:000$; a dos juizes mumcipaes de 600IJ, Q a.
dos promotores de 400800~..
. •
•
< ~ 2. • O ordenado dos JUizes mnn1C1paes fica ruvelado . á razão de 6008, e o goveruo autorisado a. elevar
a gratificnc;ão dos mesmos, noa termos onde conVler, até
1:2008 comtnnto que desse nngmento não resulte deseza e~cedente de 30:0008 dentro do exercicio. Os actos

.

. -

~

ser alterados por disposiÇão legislativa.
< §a.· o desembargador ou iuiz de direito que servir o lugar de chefe de policia perceberá além do seu
ordenado, em vez da respectiva gratificação, a de
4:4008 na cõrte, a. de 3:6008 nas provincias da Bahia,
Pernambuco e Rio-Granie do .Sul; a de 9:0008 nas do
Pad Ma-ranhão, Rio de Ja.neiro, S. Paulo; Minas,
Goy~ li Mato-Grosso. Nlls outras provincia, serviráõ
com os re!~ctivos ,encimentos.
c § 4. • Esta!\ disposições terão vigor desde já. -J. de
Alencar.- J, L . da Cunha Parar.4guá. •
c: Ficão isentas do pagamento dos respectivos impos•.
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os as mstel'iQ~ primas d!!. fabrica dP. sabfio do D~. Ped.ro da Si) v o> Rego , da provincia da B>lhi a. - Gasparino. ~
< Fica autorisado o governo:
< I. • A rcq;r o actuill regimento de cu~tr.s.
< 2.• A or anisar o instituto dos advo ad•)S. e ítl'C U·
ansar o ·uro c1vil, g~rantido aos formados nr.s fncnldados do ~1:.aperio o~; direitiJS e privile.gios que ns lci3
lhes concc.ue.m, regulando sob a ba~c •'o exan e per:mtc
:;s rc,pectJva~ faculdades os dirc~tos doQ formados em
' e., e!><.rnngen:-as. cue quen::1o exerecr a voeac1a.
-Silva Nunes. ~'
•
.
< Fica o governo f.utorl.8ado a mtmdar construir t>h:tróes na barra de Pnraoaguá, e barra do Norte em Santa
Catharina, e a melhomr o actual pharol da Moella, na
barra de Santos.- Lamego Oo3ta. - Rodriga da Silva.
- : Jlibfii'O de Andrada. - Joaquim Octcwin Ntbras.Bar'lf.o da Bella Vista. -Francisco Ca:-los da Luz.-A. da
Costa Pinto Silt·a--SilL·eira da Motta.-A. G. Earbosa. da
Cu11ha.- ..4. l.Hmriqut:r. ~
<Ficão illentns de sello as transferenci.as de ap!lliccs
da divida ublic?. erale rovincial. -·Saldanha Marinho ..
aula Santos.- Lima Dllat·te.-,,fartinho Campos.F. Oclat'iano. >
< As loterias concedidas pela nssembléa provincial

a

n •

.

"'

-

mento que se tem de levantat á memoria desse dia, e
ao monte-pio dos caixeiros nacionaes, fic.ão dispensadas
dos imposios geraes que lhes forem applicaveis. - Tiberio. ,.
c. Têm dir~ito a ser aposentados os operarios da typo;;;
grapbia nacional que por velhice ou molestia. ficarem
impossibilitados de continuar a exercer sua arte ; fazendo- se-'lhes o vencimento conforme os annos de serviço activo que tiverem pelo termo médio dos quatro
8DD.os o.ntericres.-F. Octaviano. ~
< As gratificações dos empreStados de fazenda que
tambem. percebem porcentagens ficiio desde já. incluidas nos seus41ordentidos 'fixos, sendo con~ider.tdas gratificações de exercioio sómente as referidas porcentagens. - Furtado. :10

'

s

de Itapemirim, 40:000j.- A.

Nunes. ,.
•
c. Para !:'.uxilio ás obrt1s das estradas de Santa Theresa; e . at eus a · S!lllta Clara (no Mucnry), e de
Guarnpary ã província de Minns·Gera.es, 70:000SilOO.
-A. J>ereu·a Pinto. -Silva. Nunes. ,.
c Fica revoj:(ado o§ 7' do art. 12 da lei de 27 de Setembro de 1860, que exige eBcriptura. publica piU'a a
compra e venda de escrM·os.- Paula Santo:. -Martinho Campo:. ,.

O Sr. Pinto Lfma t -

·

Sr. president-e, niío tenho .

occupado 1.\ attençüo da oass. pelR profunda convicç!io de
que não posso trazer luz a seus debates {rzao apoiados);
mas a deferencia que devo aos meus illnstr~s collegas e
amigos que comigo constituem a 2' co::nmissão de
orç!imento me aconselha que apresente os motivos pelos
qnl!.e.s os não acompanhei no additivo que se acha sobre
a mesa que tem por fim augmentar os vencimentos da
magistratn.ra.
Sr. presigente, 6uma verdade geralmente sentida e por
t.odos proclamada que a nossa magistratura, bem como
qutJSi todos <ls no~;sos fuuccionarios, estó. pessimamente
zetriba.ida, E" me~;mo impossivel que e~sa-importante e
no
c ass possa su s1s lt' con:. os ora.ena os que actualmente percebe. Dabi resulta qc.e a grandiosa missão de juiz não póde ser desejada nem solicitada senão
por pessoas que tenhão recursos proprios, as qnaes porém ó natural q_ue a não procurem porque a su2. org'lnisação lh€s niio dá indcpendencia n1gumu.
· ,
Mas, Sr. presidente, npei2r de pensar assim, julguei
que não devia assign.ar o :>dditivo que augmenta 011 vertcimentos dos magistrados sem que esse angn1ento viesse
acompanhado de reí<.rmas qne o justiiica~sem.
Sr. presidente, se é nm facto incoucu~so que a m!1giBtratura está. deph>ravelmente dotada, é tambem incón;esta.vel que a justi~a não ó distribuída como fíJra r-ara

De toilcs o11 m:ües qnc amençã.o o pa'iz e, sem
duvida ncrtlmm:t, o :maicr aql!elte que re-ulta de uma
justiça a·brciDJstrada !H!rd,.Imente, de nm llodcr judicario H~m gar.snti<is e ioclependencia. Esses dons males são
ipAduhitavdmente ~ origem de tAntos outros que com

d~~eja~-se.

Qu~ te::.te~unha.~1os.
-

'

b

.;c>n:lic;'Ü~> qu3 lha assigu::tlou a constituiçiio, está
ava~s:<H>'.do &o porler executivo. O bacharel. para ser
j ~iz_ mun:cipr.1, depenei~ ~o mi!li&tro ; para ser juiz de

as

.

man~a,

.

dc11t:nrio do :ministro; para ser desembP.rgador,
dep~:>nde do ministro.
De;;sa dependencia. co!l&t:mtc resulta grande mal á
administrnc;üo ela ju~tiçn, porque, senhores, com·.• diz
Guizut , entre a politica c ~ justiç·a toda a intel!igencia
é corruptnra, todo contncto pestilenc•al. Pro('Urkrei esboçar em breve e raptdo ~uadro os peri!Zos qtie emanão
da justiça: prestes :1 cahir ~oh o ju~J;o da politica.
Sr. presiucnte, o magistrado que quizer adumtar- se
em sua carreira e melhorar de Jug:.r, nece~~ii.a, snb:rctudo, de ter um procurador zeio•o perante a administrar;:íio; e, é por isso naturalmente levado a deixar aregtao cama e serena a JU<> 1ça, pa.ra en rnr na a!'ena
ardente dos ·p11ixões, das lutas elaitmnes. Seguese d'ahi que em muitos termos e .com11.rcas os magistrados se v~m na necessidade <le ligar· SG á1> pa.rciali-

Comqusnto a nossa magistratura realce por sua
honradez e probidade. o, apeznr d.n exiguidsde de seus
venciruentos,niío ~~deixe corromper por ~·enhnm motivo
'
nem sempre es<'apa á' força irresistivel das paixões
politicas. O de~ejo natural de melhorar a sua carreira
le•ta' 011 magistrados a se empenharem nas lutas eleitoraes ; e, uma vez actoros nessas scenas perigosss. elles
podem deixar sua séde snblime para se P.nred .. rem nas
lutas de partidos, e pelas vantagens que lhes promette
a politica, deixarem de set' juizes severos, para serem
chefes ou instrumentos de pa;rcittlidades e1eitoraes, considerando seus jurisdicionados - uns cómo alliados,
como a.dversarios outros.
Dende que o juiz deixa de ver em todos os seus juridicionados cidRdãos na mesma categoria e com os
mesmos trettos, para tstmgutr am1gos e lDimtgos, ti.
justiça fico. prejudicada, e com ella. os mais sagrados interesses da eoc1edade.
. A. convic.ção, que domina. todo~ os esphitos, e que se
3
,
u nao en ra
nas lt;ttas política~ ~ não se faz, portanto, estimndo ou
respe1tado do mmutro, de que depende, uiio proeegue
em sua carreira., acende-lhe o desejo de possuir uma
cadeirn nesta casa, ou ser uella representado po\' alg,um
amigo prestanta u reconhecido, que promova seus interesses pGran~e o podar executivo. Dahi se darivão consequenciasque, se pudess11m er.cnpnr á intelligencin, nilo
escapnriíio de certo á observuçüo.
Se, ao contrario, o magistrado não tivesse nada &
esperar do governo, se niio pudesse ter aspirações politicas, se a justiça estivesse separada da politicn, nüo
deixaria, po~ certo, sua missão grandiosa, p~ra envolver~se nas intrigas locaes,.que tantos desgostos pro.duzem. A isso só nm grande mteresse os arrostrará.
O que, porém, infelizmente observamos é que juizes
mnnicipaes nos seus termos, e alguns juizes de dire-ito
nas suas comarcas, se torniio os chefes ou instrumentos
\le partidos, e a conseqnencia necessaria é não ser a justiça administrada com imparcialidade ; é offerecer· se á
p,opu1açil'l o exemplo deploravel, o espectaculo escandsoso e serem sque s que ev1uo exercer com
a a
impa rcialidade s. missão de distribuir justiça, os proprios que mais se deixão dominar pela affeição e pelo
odio. (Apoiados.)
· ·
Não ha nada, senhores, que corrompa t!lllto o espirito
do povo como uma administração parcial da justiça;
~1iio h a nada. que tanto acenda as paixões e os odios de
pa-rtido como o espectacnlo da iniquidade nos processos
c julgamentos. (Apoiados.)
TrntemoR da evitar este mal, Hr•. presidente, que, nn.
lninh~t opiuiiio, ~o maior que soffre o nosso paiz, e donde
õ.ecorrem muitos outro!!', porque torna dependente, ltiio
só o poder judicial,masau\d.u. o poderlegislath·o, c mui"'\
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SESSÃO EM 5 DE SETEMBRO DE 186f.tas ·vezes affecta ao poder executivo; porque, aysssallado
como está o poder jndiciario no poder executivo, e compondo-se o poder legislativo sm grande parto de magistrados, comquanto faça excepç1i.o de todos o~ que se
achão pre;;entes, aconteae que. em regra getal, existe na
c. mara os Srs.
u
•ern
póde fazer bem ou mal.
Q~ero su~por que o~ tpagistrados tenhão independencia suffic1ente para sacrificarem o seu futuro ao seu
dever; mas isto niio dcstróe o fu.cto da exi.stencin. de um
gTUpo na cam:ua so re o qua o governo tem umagran e

acçao ....

(Crusilo-se numerosos .ap_artes,que cobrem a voz do oradot· por algum tempo.)

Senhores, ninguem é menos suspeito nessa questão
do que Au, que tambem pertenço á. classe -obre que ta·
m~nh1.1.. força tem o ministro da justiça. Não podia,
po1s, v1r a e~te recinto dirigir palavras que, offendendo
:t meus l10nrados collegas, me ofreuderiiío tambcm.
Observo. entretanto, que os nobres deputa1los que com
tanto ardor reclamS.ri'io ni\o devião mostrar ·tamanha
suscE> t•hilHa.de or ue enb rl'fl e sa extrema suscepti hilidnna ~ão ó ~~mpre o meio mais seguro l'&ra desvanecer suspettas que t:e entendem de.. airosas.
. Eu_nã<? '?e occupo de in!lividuos: coudcmni) a orgamsnçao VIClO:lEl dos oderes, ue consente ( ue um tenha
ao gran e ac~ao so re o outro.
• ~a aqui _muitos magistrados qne. são meus amigos
xnt1moa, CUJO caract&r supenor respeito, 1.\dmiro e vener?, e que, por ma•s de uma vP.z, e em <'ircumstnncias
o

t

X
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\
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dencht; mas, embora exhdio e•!-es cnrt\C~eres puros, dG
que o patz se uf~na, isso uão destróe o facto de haver
na. cnrnara uma cl2.~se sobj:e n oual .o e:overno tem
gr:mr~e acçiio, mas que a constituiÇão o
interesses
publ!cüs quiz. independente. E' vord2.<le que o grupo de
mng1~trados q_ue ~hril~n~ta cst~. C!l.mnr~ se distingue
por s!ui ene1·~m c desmtere~õ•!: mas qmzerR que essa
onorgHl ~ d~~i.ntercsse n ;io proyb~se fÓ <la e]evnção do
t:'~rnc~cr mdtvtdnnl; fo~!<e t:1.i~bcm o pro~tlcto cl!Col'gn;msnç:to dos poderes o do ~t»! :mlependoncHt (AJíuioclos.)
A. v~~rdade é. que_, organi~ndos CIJ\00 e!.'t~o cos potlcres,
o mmlfltro da 1U6tt 11 tem r{l_nd·~ ro )oc:d~r:•,nda soin·c
os magiRtrndos rapoiaclvo·) i porém isto niio quer rl,jzer
qun on mngistl•odo~ tpl<l si'io d<.Jpnturios GC n.v.:ssallem nr:t
poder excúuti vo. (Apniaao .··.)
1\n p~rtm\'O t:. mngistr:tturu, e ni'\o c-m~ncinrir. umn
propos1r;:to que~ pol' qur:.quc~ n,nncn•n. c . ·H .llrlt ~~e n
membros cl~str. t:>,nnt1r:t n: nt~i~tr:HLo~. R·.•liro um ínctJ
quo S!l r!.'volu n tr.clos, o qno t r.m ~tia r :-;:clir:::(,o u :t orp;rtmsaçüo dos pt'dcrcs. (A Jlda•l!•>·.)
0 quo quoro Íl'IZ01' flC'!ltÍl' o\ q\10 l'.' 111 lh.'['elltlmt<'ill
em <!11'! o~t{~ o poder judicinrio cl•l cx•J•·ttti\'OM!rtm nqullllc n conqníP.t:tr A!ltO, ou n ~c fn7er valc1· p<:l'.mtll dl~; ~.:
<'Orno o mcb mni~ lll'guro, '' c-nminho mni~ ('Orto u ra:
pido que l'(l lhe om:r~r,·() Ó IL cnbllltt elniiOl"fll, Gi\O Hl'·

os

l:!l.!>tl'a:Jo• n, em gt'A\"() dr.mno d1~ j<1~tv;-n , fn;~oro•~t· ~c pwto~Ot_;lt-tns m~~,:.c:~ dr:-.m :l~. o que, nl<,tn_rio ptt,_juc:.irnr sur.
1ms~uo ,,produz o fnhcnmcnto do f.!:Ovçru<l rr:prc~entnti
vo, xlludmcl.o n vordut:le tlt.t voto. ontorpP.cendo :t liberdK··
de do votante, porque, scnhy:-t'~l o juiz rpHl EC fnz chefe de cabalas entra n o plt.it:) c]e'tto!·al com mniores
probabilide.•.!es de bom e:dto, Yisto os stus recursos offi··
ci:::es.
Dessa luta resultn rme o Cêo.l'!!a one: lhs esti cr.nfi.::tdo
é muitas veze& posto·e11.1 c•.>utribÚíc::o pn;·a alcançar
uma victoria ganba !~ c~~.t~,. doE; ni 2is i t.!i;)ortsntes o
santos direitos da sode dnê.e. O rovo, l}l:c iestemunba.
:wrpre:u 1 o ao pnnc1p1o €5•:e 1ac ,o, ~.c::-. n a por ne8crer
dr~. lei, da autoridade e da. just iça, par::t s.J ac:edit:J.r no
patronato e na força da elei<;i:o : o m:ío exemplo fôrma
11llla e.:! .;•·açíio deploravel e d e funesta~ co.nseouencias
c o que::. · principio ~orpranclia e indignal'a, aêaba pcl~
:força do habito por p~.rece r n ntu,·al o jnstitic!lvel. Niio
ha nada que concorra tanto pa!'a corromper os c ostumes
como a invasão das paixões politicas no santuP.r!:. das
leis. (Apoiados .)
(H a diarso: apartes.)
Pfl!!~&ndo RV antro poder, j:\ sei q_ue vou excit~r nc•vss
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Sr. presidente, tenho demonstrado que não ha necessaria indepeadencia. do poder judicial á vista. doa meios
de que dispõe o poder executi\'o para. actn&r &obre os
seu5 ag.;ntes. Mas, se é verdada que na carou.ra ha mn
grupo sobre o qual o governll t~m grande a.cção, tambem é certv ne es
ru o dt! ex:ercer rande infiuencia sobre o poder execu•.ivo.
Temos visto que em diversas circomstancias os melho~e~ lugares da. mngistntura são dados a magistrados
pohtlCos.
O SR. LEITÃo DA Cu.~nA.:- Os ultimas lugares dados
pelo governo provão o contrario.
O. Sa. PINTO Lnu: -Eu fatio em geral, não cspacialiso a actualidade.
UM Sa. DEPUTA.Do: -Os melhores empregos aíio para
os senadores e conselheiros de estado.
O Sa. PINTO LIMA. :-Muitas vezes o pro.,.ramma aust~ro de um ministro da justiça é alterad<f pela necesSluade em que está. de não suscitar contra si indisposições dos deputados juizes. Assim estão os poderes ~
depondencia um ào outro. Se o ministro póde influir soe o JUlz, o cpu a o p e m uir so r o :minis o.
Por conseguinfe, Sr. presidente, na magistrátura a
grande reforma, uma das primeiras reformas de que
carece o paiz em minhn. opinião, e que se deve effectuar

.

..

.
.
.
com alguns que alias são iriconatitucio-

'
nem se repita

~

'

E
naes.
Senhores, ou a incompatibilidade é inconstitucional,

- .

.

.-

.

grar em lei ordinaria no intuito de coarcta-la; se
porém se entende que pódc ser estabelecida. em uma.
lei ordinaria, cumpre então que se proaeda logicam~nte
sdoptando-Hl incompatibilidades absolutao.
. A incompatibilidade indirecta nenhuma. vantagem
traz,_é fruatrada pelas transacções que fazom entre si os
mag1strados, não impede que venhiio para o parlamento
do mosmo modo e pelo~ mesmiJs meios que antes. Se se
q!ler ~ separação entre o poder judicinrio e o podor,le··
g1slnt1 vo, cumpre que se J?!Oce<lc. a talrospeit(J com toda
a frnuqut" zll. c leald!!.de.
Sr.Jn:csille!'lto, desde que íúr decin.rado quo o _msgis•

•

4

•

CO!Jdiçilo _do cmpro.Q:O : quem quizer eer deput9.ilo não
BtlJ R mngJAtrado, tem u opção, tem n escolhu.
Nem ~>a ri.ig!\ o_u·! c~tamo~ tüo ntra•:~.dos em illustrt\..
.
. .
l?~mhros do pod'.!r judici:trio, falt_nráõ cupaci~ade>~ 3uf- •
flt'Mlte!\ {llll":! OC!!\lOilr C~tllP !!lldCHRS· Ü pRIZ e~tá j .i
mn\to ricL' de homêns hnhilitnrloll, e desde que se decrfl•,nr f<c~molhnntC' '-Of.rlicb muitoq concmrrcmtcs se nprcr;cnturàii u pld tllnr ~~~ honr:u1 tltl clelç-1\o, prapnrndoa pern
prr11tarom brm!l R•lrvi'(O~ no desompeuho do sou mnndnto.
Ilfus, Sr. prc,identc, :1. incomplltibllidn.de nbsolntu
l•~r!l imprC'IiCUU. ~Cl niio tiVCl:' pOl' compnnhdrn a :mtip:uid~do eep;l\ : nilo mcdidu'! ind!Pp~ns!l.vcis parn umn
hu~t org:n.niRn','i'iO do pot!.er judicitlrio.
{Aqui ~ilo p t•iPIIIt'S o:wil' nl9Will.IS palat•ra.f do orador
ltn t·cr e;:!ila 11a Ctllllal·a stmtrro que 1/ts cobria a t~o:.)

J Wt '

. A. promoçi.o qt~e r tlsnlta dn. nntiguidnde cc.ga se
serv1~o, e a ninguam pre-

JUStxfica emJ..,ngas annos da
te r i;).

Seja· ~e escmptt!o;o nr.eecolba dcs msgistrados, sejüo
os mí:os medi:mte proccssoe penns est~belecidas
em lei, scjC:.•l ls tt ~s.dos fót" ll d:i classe aq:1elk.:~ qne po~
I ult!is o;:ravc:s e 1:royscla~ oemnte
os, tr1bunaes se t ivere!D
~!
p~::tidoo;

' \.... . . .

,

:

I>

'

,

&.

:

-

tantos am.l·J S que o manteve em Ecu posto, chame- os a
autiguià!!.de céga a occnpar os lngares snneriores d~
hierar.:hia iwii<:iar!a . Os ~eus serv!çoe . a w~ ex l)erieu-cü~ e o Eeu" e~tudo lhes d:lo a pr esmn;)cfi.o legal dê merecimento e saber.
·
-'
A autig uidade, assim co::éder::.C.a e n;)plicaàs, é um
prin"ipio qne a nillguem humilha. Ent:Io niTo se dão
~ssas preterições que resultr.o do c::.pricho, do arbitrio,
do patro::1~.to (apo{adosh e que tantás queixas p!'oduzem. O jui:: de dir eito, que é o primeiro em uma lista, e,
spreseütl~tlo seis CJu oito vezes ao ministro da jn9!ifa ,
n:'io é 65C01birlo, uf\O SÓ fica humilhatl~ pr.l~~ l"Sl!t'ko.as
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preterições, eomo tambem fica deamorali11ado no eoneeito publico e nR opi.niiio de 6eus jurisdicionados. A
camara ha de reconhecer que nada ha mais diflicil do
que avaliar merecimentos. tApoiados.) ·
Se um ministro entende que dos quinze juizes de
direit.o propostos na lista o magistrado F. tem mais
merec1men o o quo ou ro, ou ro munstro p6 e entender com boas razões q·ue na mesmalistaninguemlhe
é superior.
Estas consi~erações, S~- ~residente, me robustecem
ue 1n n es -ve a
necel!sidade de augmentarmos os vencimeutoll da ma•
gistratura, mas conjunctameiite ó tambem indispensa"el dar-lhe melhores ccndições de e:cietencin.
Apresente o nobre ministro da justiça na sessão vin~
doura nm projccto estab~:lecendo essa reforma : só
assim justilicar~se·ha em uma occasiii.o de deficit um
angment.o de àespeza que sobe&. 800:0008. (Apoiado•.)
Jnstalle-se u:na discussão luminosa, em que talentos
como o de S. E~. e de outros muitos jurisconsnttos desta.
caea levem ao espitito do paiz a convicção de que semelhante reforma trará grande vantagem á administração
da. 'usti
e de e se as des eza~ cre
_

forra. que quer tomar contra o senado na luta em quEf
está. empenhado.
Sr. presiciente, eu podia entrar em ·mail! largM re.fl.exões á.cerc~~. dos males queresultão da má. administreçli.o
de justiça no nosso paiz; eu podia procurar demon!'trl!.t
•
dos nobres deputados pela. -p1·ovincia do Rw de Jnneiro,
meu distincto amigo, não é completo e pouco ou nada
melhorará. o estado da administração da justiça no nosso
aiz. A oiados.
Não é com aquelle projecto que se justifica. o augmento
dos vencimento dos magistrados, mas não é agorl!.
occasião opportuna de tratar desta mat.eria. O proje~to
está dado para a ordem do dia, teremos occasião de o
discutir.
Actuolmente, Sr. presidente, só tenho de dar icamara
e~tas razões. Niio podia absolutamente prestar a minha
assignatura ao additivo de que tratamos; S. Ex. o
Sr. ministro da. juatiça, aceitando t~ste additivo, parece
que nem um momento sequer pensou no programma.
do governo. (.4poiado.s.
1
Onde é, Sr. prt~eidente-, que pa presente sessão timos
·
pro
arum e econom1a . po1a os.
0

ma po •.1co o qne.sempre 01 c:on 1çíio de todo .o governo,
em deferencia a meus amigos e coltogaa da commissiio,
• ji níiodtgomorahsado,roas Simplesmente racional. Jusdo meu deqcr dar· lhes esta satisfação, pedindo-lhes mil
tiçaeeconomia.nãopodemserprogra.mma; eãoqualidadesculpas de pela primeira vez ter-me separado ,do
des inhêrentea e implicitamente entendidas em todo o
- · ·
·
GOmf&nheires. (M«ito bem,
9
- - ----.g'"'o'"'Ve
1· ·
,
a essa a ura, parece
muito bem.)
que se de-ria enxergar em todoa e em cada um dos aotos
do governo esse predicado sobresahlndo de uma maneira
O Sr. Se1ão Lobato (mini.rtro dajwtíç4) :-Uma ·
notavel. (Apoiado,.)
,
melhor dotaçiio para a megtstratura é uma necossidaQne economias tem feito o governÕ! Por ventura
de de todos reconhecida; entendo mesmo que é impostem· se dieth:iguido, como parece inculcar o &<lU singular
sivel, com os meios pecunia!'ios que do thesouro receprogramma, dos gabinetes tra.nsactos? Por ventnrll.
bem os magistrados, que el!es possilo subsistir. (Apoiatemoumprido mais fielmente os leis oomo nos prometteu,
dos.)-Assimprinciifiou o nobre deputado o seu discurso.
oa economisado os dinheiros publicas? Corto qu6 não,e
Sr. presidente, niato está. a demonstração o. mais comse nilo, vejamos.
pleta do. necessidad& da medida proposta nllsse artigo
Propo:~: ama resolução mnnàsndo continuar o orçn·
additivo impugnado pelo mesmo nobre deputado.
(.4poia~os :) Desde que!o rec~n~~ce gue h a uall\ extre~a
monto vigente; aceitotl o orçamento que fizerüo os
IIIU.Il illnat.rea auteceasores, com a diifwGU·ÇA--&peJMlfr,---\--De;ees:sitl:aclfe,--qtte--ftfrilnpOS!riliil!thld~me~~io-:mrgiS'·.-----Pili'A se recommendar como essencinlmente economico;
tra~ poder'subsistir com os moio11 pecuniarios que perae um augmento do àespeza de soo:noos só em uma
cebe do thesouro, evidentemente, Sr. preaidente é mis·
verba , sem que paro. compen&a~la tivesse feito rs"
ter oocorrer a essa noceasidnde, é mistersup rir meios
duc
ae mnntenhi\o o e uilibrio • ·
·
..
·
·
'
• meamo orçamento. Apoiado&.) E isto quando, senhoos que pr~ieito ter maior independencia e poaiçi'ío deres? Em um anno em que, segundo Roa informou o
cente, poasiío palrar nn altura em que devem estar para
illustrad\.1 relator àa commiesiio de fazenda, temos um
bem cumprir a sua importantissima misaão. (.4poil!ctol.)
dofioit de 14,0C0:00081 (Apoiado.r.) A!órn isto, a ecoMas, disso o110bre deputado,-a par dessa necessidade
nomia do governo nilo se tem mnnif6btndo om parto
cu reconheço outrn, o ó refonnllr·so a organisaçi1o judialgoma.
ciaria, que, como os~(l montada no paiz, nilo eorve~ nüo
Ter' por ventura to di&tinguido no cumprimento
presta.-E entr.mdo nossa domonstraçno, S. Ex. passou
n fazer observaçllea que eu entendo que o estado J)rosoninteiro e fiel do alguma lei que estivesse oaquoclda 1
Ainda menoe. Em que pois FO rovoln o decantndo
to <lo paiz uiío nutorisa o nobre deJ>uta.do de sofficiente
nrogramma. de economia flovel!'a, do cumprimento Hel
raziio p11ra fa.zô-la. Parecia em verdade quo elle la:1çava
êie lei e de jaatiça inteira?
uma vist& retrospectiva pa.rn. um passado que vai longe,
Eu nll:o cl'eio, Sr. presidente, qae haja dese)o 11inoero
e se eequecio. do presente. (Apoiada&.)
de dotar melhor clesdo jtí. a. magistratura; al1ás a idéa
Sr. presidente, quando é qne houve esses juizes quo
seria consignada no. resolução, e nllo no orçamento. Se
pela intr1ga política galgavií.o sempre.as primeiras alS. Ex. o Sr. ministro da justiça quizesse dcvérns meturas na ordem judiciaria, e eriío tu<1o. com eltclusão aos
lhorar a condição doll magistrados, teria aproveitado a.
verdadeiros magistrados do pah 1 Quaes síio hoje os
ret~oluçíio e feito ahi prevalecer a sua idéa. (Apoiados.)
considerados n& primeira ordem, distinguidos sobre todos
Mas, 11enhores, não é na resoluçiio, é no orçamento,
como 0 devem ser quando eo trata da promoçiio dos jn~ •
no orçamento, quando temos a certeza. de que elle não
zes? São os Pirettis, os Lisboas, os lielisorios, os Ass1s
pôde passar neste anno_; no orçamento, que não terá de
• Rocha, os Uchôas e tantos outros que honrií.o a classe da
vi orar or ue o overno t
·
,
e siio verdadeiros magistr&dos,oaque
nobre ministro da justiça quer consignar a sua idéa f
nunca cuidhão de politica, ou que a ella renunciáríio
para. serem exclusivamente juizes. (.dpoiad~s:)
•
Perece pois, Sr. presidente, que é i6to antes uma ostentaçiio de força, como que um desforço que o nobre miJá. se !oi o tempo em que todas as posiçoes, am~a
nistro quer tomar contra o ;;enado por ter cabido alli
da magistratura, erão para os homens. activos da pol~aque1la medida, do que desejo ~incero de melhorar s
tica, ainda mesmo que ~udo sacrifJcassem ~s suas e~J··
sorte da magistratura. (.Apoiado~.)
, ·-.c··
gencia~; hoje jã. niio é assiln, no pa.Jz r~~pe1ta-s~ mu1t0
Se é simplesmente des&jo de mostrar o nobre mini&tro
ao mHgistrado. (Apoiados.) O verdarieno mog1stra~o
da justiça que tem uma grancie maioria nesta oaFa, que
niio póde ser mais veMrndo Jo que o é ent.r e nós, fl nao
faz com que esta medida feja proposta, entlio mais uma
poeso acreditat que hsjn. governo que 011 mcro~prczo.
re.:tiG tinha. tu. m~mbro da. commies~o, para neg~r a
(Apoiado•.)
.
.
mmha humilde ass1gnatura a este ertJgo 11dditivo.
O qut:: disse o nohr? depulQuo niío &:• éuml11ua rom o
Não de&&jo cau~&l o menor embaraço a S. Ex., mas
e\tado presente do patz (opciadc·s), e 11mda menoM u que
llÍlO te~ho o menor interesse em acompanha-lo nades··
disse o ~obre deputado em relnçílo n <'$ta camara,

de
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quanto 6. influencia que o executivo exerce sobre um
grupo de ·magistrados que aqui tem a:; sento; não é rllZoavcl, sendo evidentemente iiúundado. (Apoiado&.) Os factoa estilo patentes:. npontem-se os nomes proprios, e se
reconhecerá que muitos dos dignos representante:J membro& do J?O~er judicial, talvez e;n maior numero, estiio

m as an e

a e e m epen

razão quando !e trata de provêr ll. uma necessidade que
entende tanto com o· bem-catar da sociedade brazilei··
ra, que até mesmo directamente concorre nara favoreeer
O& interel!ses do thesouro? Ainda por este iado recunhe ..
ça o nobre deputado que mesmo 1inanceirammte fa.llando nãC' é razoavel a objecção que fez.
·
• •
J s 1ça m
ssa 001 -

directamente dellA a elevação da rsnda do thesouto.
Se é defectiva a administração da justiça, se Íalb.a a
confiança nesta primeira garantia l!ocial, muito pouco
recommenda-se o paiz; e é evidente, Sr. presidente, que
O que disse o nobre deputado, Sr. presidente, tem
tem entrado por muito nas causa& que têm determinado
alcance maior que elle não medio, tem o alcance de
o ex.odo, essa. sabida de gente do paiz levando para a
abranger s todos os empregados publicas que têm asEuropa grossos capitaes, a pouca confiança da protecsento nesta camara, ainda por maior força de xazão .os
ção das. leis pelo defeito pratico do sua applicação.
que n[o são magistrados, no anathema lançado pelo
Não ostá. na lembrança de todos que tempo houve em
mesmo nobre deputado. ·(AtJoía.doa.) Quaesquer outros
que nesta côrte se repotirão os casos de testamentos
empJegados publicas mai& dependem do governo do que
fnlsos, de maneira que os homens ce fortnn& sem heros juizes, que pelo. sua posição e direito constitucional
deiros necesan:rios com razão se consideravão e:tpostos,
t êm outras garantias contra a prepotenGia de um go
·
r 1 mu1 os az1 o seus es- ·
verno desregrado que . não comprehenda o seu dever e
tamentos annunoiando pelos jornaes e os depositavão
em differentes estações publicas para melhor rssgnardo,
ouse commetter excessos e violencias. (Apoiados.) ·
O que disse o nobre deputado, Sr. presidente, no proaté que um acto· mnito notorio de justiÇa fez cahir a
----~os~i~to?::d~e~im~u~~ar~o~a~r~ti~o~a~d~·~-~~~-~:SS:-~~~~--t-~~~~~lei::·~t:falsarios, e deste nemplo edificante
ramcnte nii.o á. razão que leve a camars. a repellir o
veio que se puzesse termo a ta0s desregramentos T
artigo: se o que expendeu fosse procedente, a levaria a
O menos regular estado da administração da justiça,
uma reforma constitucional de que não se trata nem
que o nobre deputado a resenta como razio para. não
assim sepóde tratar; mas de modo ai m foi "usti - ·
ee
~~~aa.-,---ca a pe o no re epu a o a sua pxetenção.
procede principalmente da falta. de possoal idoneo e o
Quando o nobre deputado se empenhava. nas obgervu.mais capaz, que não ser& possível alcançar-se sem rehações que fez no intuito de convencer que sem u 'tla in·
bilitar- se esta carreira no sentido de attrahir pretendeu..
compatibilidade absoluta que arrede inteiramente desta
tas a ella :. é portanto contraproducente e!l!a allegação
camara1 os membros do podet' judiciario níi.o era poscom que fundamenta o nobre deputado a sua opposição.
sivel que houvesse administração de justiça regular no
Reconheça o noBro deputado oom todo o mundo que a
paiz nem independencia no corpo legislativo, a consacarreira da mngistratura, que outr'ora foi Uo procuraquencia seria tambem que à forliori esta reforma devoda, hoje é desdenhada, porque qualquer emprego publiria ser no sentido de arredar da representação nacional
co apresenta outras vantagens reaes que nllo 8 can:eira
da magistratura, tilo honrosa e respeitavel quê é e deve
9.uaesquer empregados publicoii (apoiado•), porque na
wvocada r&\ziio àa dependencia, se é que póde haver
ser : (Apolador.)
·
deperulen~ia. e!ltre os r.ons.tituidos membros desta camaSr. residente, eu concluo. O quo dil10 o nobre
1gn1

OOCl&.

no seu proceder

(apoiados); preetão um apoio M governo qne muito o
honra, porque é um apoio consciencioso, coherente, e em
tudo digno e honroso. (Apo:adoa.)
·

ra, estiom

pregados publicas. (.Apoiadoa ; muito bem.)
E, Sr. presidente, cabe ainda repetir, parece quo o
nobre deputado niio ettendeu para o estado pr~eonto do
um passado que vai longe, porque hoJe verdadeira Incompatibilidade existe em relação ao" juizes de primeira instnncill, juizes municipaes e de direito, qunuto
a eleiçõea nos districto!l de sua jurisdição (opoiartt;.•); o
esta imcompatibilidade é tiio effie11.z, teve tal nlotUlcP.,
.que eata camara, que outr'ora se <Jompunha do gr11ude
numero de membros do poder judioinrio, de&tB ordem
hoje n~o contém nem R sextf\ parte, cr~io quo e:d11tclll
apenu com assento na cauiiU'o. sete ou oito mllgietrauoa
activoa. (Jpoiado1.)
E que llga~ilo p6do haver entro :t notl\ria dependenoia
·da magistratura e 8 teoUlla de um subsidio auffioicnto?
Por ventura é ra:zoavel que se lhe aocumulam oausas de
maior oppreesão?
Portuto, ::3r. presidente; n~ reconheço procedeuaia aem valor algum nas r11zôell com que ·impugna o
artigo o nobre deputado, elle m~smo que reconheceu a
extrema Becessidade, a impossibilidade dos magistrados subsistirem com os vencimentos que têm do the··
souro !

,

earro

roJOite o artigo additivo, é antes raziio muito :relevante
para que seja elle approvado. Assim o
da sabo:doria da oamara. (Muito bem, muito bem.
, •
•
1
,n
raras vezes
oradores que vêm preparados para tomar parte . nos
dobatea dizem, por prccauçno oratoria, e como para.
prorluzlrem melhor effeito, que nllo tinltüo proposito do
f~llnr.

Eu-porém di7:onclo quo niío pretondia hojo ocoupnr a
attonçlío da onmnra, enuncio n pura vcrào.dc, porque
ostava alnecramente rcaolvidó a. nlio tomar mal& nesta
&OR!~O parto em debato algum.
Entretanto é tal a importnnoia da questão agitada
com o otrerecimento do artigo additlvo, que motivou aB
reflexões do nobre deputado pela provincla da Bahia e
u do nobre miniatro da jmtlça, que eu, tende de negar
o meu voto a eaao addltivo, Gou obrigado a pedir i CB*
mara licença para expender brevemente aa razões que
ma determinirlo a proceder assim. ·
Sr. presidente, a questão não consiste em saber se os
magistrados entro nós acMo·se, no que toca a meios de
subsistencia, nascircumstanciasdescriptas pelo honrado
ministro da justiça, e se convem augmentar-lhea os. vencimentos. Todos estão de aocôrdo em que os Tencimentos

•

-

,

mlillo ssea

·de fa:zer: em nada . póde alterar a necessidade de todos
de funccionarios publicas do paiz, síio manifestamente
:reconhecida, e pelo mesmo nobre deputado, de se proinferiores ás necessidades e exigencias da posição que
porcionarem vencimentos indispensaveis aoB juizes para
oClCupiio na sociedade. Essa pois n ão é, ao menos par&
que tenhão uma subsistencia regular, p~a~r~a:,;q:!:u~e~te~n~h~ão~-·1-----'w
~·m~B<
a~u~
estão <"tLqll&..s~:_ejitruaut<~~.a~---- -- - - - - - - um tratamento decente;-põiiSãõ-prurar na altura em que
Eu, Sr. presidente, combato ·o artigo additivo como
um absurdo sob o ponto de vista finsn~iro (apoiados),
devem estar para o necessario desempenho das importantissimas fUDcções de que estão encarregados.
c c<Jmo uma soTpreza sob o ponto de vista parlamentar."
E senhores, quando se trata ·de dal' satidação a am
(Apoiados.) E' sob e~ses clous aspectos que impugno o
Jõerviço publico detamanh;a impor~a:n7ia,que sem duvida
aà.d~tivo, e não porqus descouheça a ne~cssidade de
é 0 mR:xímo em uma soctedade ctvütsada, póde-·se opmelhorai' O!'! vencimentos da magistratura, á q~<~l, lotlg~
p<Jr como razüo que em um snno àe deficit não é pos ~
de !er in!enso, sou particularmeut~ affeiç~do, como i
rsjvcl tratar de questão semelhante ? pôde preva}e{'e r tal
ÇlllSE6 em que tenho irmií01 BObriJihO e nnQtOS am1g\~ ~

r~\r~) "'

·

-

·

·

6
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SESSÃO EM 5 DE SETEMBRO DE 1.861..
O arti~o additivo, St•. presidente, é insustentavel,
considerado pelo lado fin:mceiro: é a primeira objecçüo
que lhe faço.
Qual é com effeito o estado das :fin:mças do paiz '!
O a eu me cinja :ís observações d~ i • corumiss!ío do
orçamento, e rinci !l.lmente 21s do seu relAtor ou tenha
em VIsta as reflexões do nobre nunistro da. fazenda,
devo concluir, e comigo creio concluirá a camara, que
o estado fia.anceiro do paiz é pes~imo. (Apoiados.)
A camara estar:í. lembrada de qne a 1 • commissiio da
: O o e c1t eXtstente,
v ou em ,
ao pas!lo que o seu illnstre relator > contrariando
em apartes o nobre ministro da fazende. , declarou
que esse deficit subia a 14,000:0008. · O nobre ministro, porém, arguindc de exagerado o calculo do
relator da 1' commissãode orçamento, disse· nos que, ao
cert?, o deficit era de cerca de lO,OOO:OOOfl. E' pois
mn~festo, senhores, que temos um deficit, e deficit
muito consideravel.
·
Ora, reconhecida a existencia do monstro, que t~>.l
nome merace na ordem das idéas financeiras um deticit
qual o que ameaça-ncs, cumpria que elle fosse à.ebellado
··tod
ru
.
·
7
a commissão e o governo para combater tamanho deficit?
•
A oommissão lembra em primeiro lugar a palavm
- economia ue o o eru
· '
programma, palavra que afiançacn:>s a suspensão, ou
mesmo o córta de grandes despet:as. Ap~outa em segundo lugal' a esperança, que julga bem fundada, de
crescimt!ntorazoavel de renda. E or fim indica o ex e1 n e eem1ssa.o e
e ·es o t esouro ate 8,000:000 •
Sr. presidente, acredito que uinguem póde depositar
séria confiança nos meios de combater o deficit que
acima ficão expostos.
A palavra economia, inscripta no programrna mini:>terial, é, como eu disse na discussãO"do voto de graças,
nma bella. promessa; mas a camara oomrrehenda qne
com simples promessas não se combata efficazmente um
deficit.
'
. Era necessario, se o governo com eff'eito quer economisar, que as verbas onde se podem fazer consideraveis
red!lcçõ_es fosaem desde já indi7adas, para que o corpo

tj_ne fôr possivel em creaç.í'ío Je novas despezas, o mórmente de despezas avultadas. (Apoiados.)
Pelo que toca á omissão de bilhetes Jo thesonro, a
cnmara sabe que náo são renda. pl'opriamente dito, mas
um simples expediente por meio do qual o thesouro póde
• .c

•

•

•

•

-

r -

cadados, de sorte que na autorisaçüo concedida ao governo para emittir até 8,000:0008 como antecipação de
receita não se encerra providencia contra o deficit tla
ro osta deficit muito S" avad com as des ezas ue
a cs.mara já. tem votado.
Concedendo-se, porém, Sr. presidente, ,que o equililn·io entre a despeza e receita do Imperio, qual fôr:t
previsto na proposta do nobre ministro da fazenda, possa
rastabelecer-se com as suppostas economi:ts, com o esperado augmento de renda e com bilhetes do thesonro,
o certo é que esse equilibrio admittido pela commissão
em seus ca,lculos e pela. camara q\1ando votou a despeza
e a receita, rompe-se agora com a adopção do additivo
em queõtão, o qual vem lançar sobre o thesonro o onus
maior de 800:000$, com que se não contava, de sorte que
mandaremos para, o senado, s~ pP.ssar esse artigo, deíde receita, o orçamento com um grande deficit, quando
é nossa rigorosa obrigação envia-1o em taes termos que,
pelo meuos em pape~, ee equilibrem .a.receita e a despeza.

•

e com razão, que se não votasse a resolução que au!'í··
menta.va os vencimentos da magistratura sem pn··

meiro ter-<e, com. o exame do orçamento, conhecido
exactamcnte as for as do the3onro. Entretanto esta
augusta camara, mediante a discussão a. rece1ta e
despeza do1mperio, ficou sabendo que existe nm deficit,
e deficit avultado, e, depoie de votar a. despeza sem reducção alguma e a. receita sem o menor .a.ccrescimo, é
convidada pelo governo a awr:ovar o add1t1V0 do que se
trata!
Haja nas despezas c6rtes con.sideraveis, ou na receita
o augmento prdciso, e eutiio ningoem recns:mí o s~u
voto ao additi.vo: eu, ao menos , hY}'Iotheco desde lá.
o meu. Sem essa condição, porém, o adàitivo é um absurdo
O nobre ministro da justiça disse no senado que o ser··

.

.. ..

-

..

..

'

que cabia, entendendo-se oom a commissão, indicar-lhe
antes de recusar aos magistrados osmeiosdedecente·subcom segnrsnça taes rcducções. (Apoiados . ) Senhores, não
sistencia a pretexto de deticiencia de rflcursos no thesoué :l. c amara, mas ao governo, visto achar- sG na posse
ro, cumprh~ cercear outras dA
espezas, supprimir l?~smo
dos dados e
1
•
• •
q
•
•
ros serviços li;stou de accordo com o nobre m1metro
der-se nesse negocio com acerto, e não ás apalpadelas,
quanto a ser a justiça a primeira necessida.do
u_:u
é ao governo. repito, qU3 compete metter miíos á obra
paiz civilisado (apoiado~), e a respeito da obr1gaçao
em materi!l. de economia. (Apo iados. j De outra. sorte
indeclinavel que tem o Est9.do de bem remunerar os
economia é umn palavra vaga, sem significação alguma.
magistrados. Mas ahi, . repito , não está. a questão: o
Qasnto a. e!'peranças de augmento de renda, Sr. preque se diz ao nobre minis:ro ê que, h!Wendo tão considente, bom será que ns previsões da commissiío se ren.sideravol deficit nas finanças do paiz, não é licito,
lizem; mas 6 forço~o reconhecer que taes esperanças nuo
deixando .&ubsistir et;se deficit, aggrava-lo com a despodem ter grande alcRUoe. Longe de as compartirem, ~>
peza maiot. de soo:ooon.
certo é que todos os que maduramente pensão scbrc o
Impugno ta.mbem o ~tdditivo como uma sorpreza par estado da industria. do p&iz e a respeito do futuro que
lamentar, e vou dar ns razões em liUe me fundo para.
aguarda-a, cor.cluem que a renda publica tende a deassim pen~ar.
crescer, e qlla catamo11 amea9ados de grn.ndes desastres
Sr'. presidente, a idéa tlo additivo a qne me refiro
em n.o ssas finanças.
cahio eEte auno no E<eue.do por meio de votação regular.
A deficiencia cresc~ntedebra.ços para a. lavoura e para
Quaesquer que fossem os motivos da rejeiçiio, o certo ó
os diverf!OS ramos de trabalho no paiz é manifesta. A
que o senado rejeitou- a, &em fazer com isso, Mmo eu
mmigração, em que, cxtincto o trafico de Africanos, de .
reconheci na discussão do voto de graçaB, offensa alpositavão se as nossas ~speran~Jas , tem produzido os
guma ao governo, tll.nto mais que não se tratava de
mair: miugoa.dofl frueto~ . (Ap ~ iados .j O norte do I mperi<>
nrn ll quest;io politica
despe ·se de braços que f nzem falta :\. Slla Hrvoura , sr-m
O a, t· n·1o a í•-lé;j d0 anditivo cahido na outra can1arn.
que os lavradC'l'es do sul , com r~ irnp<•rt8Çâ(• de;:ses
em vot:'lçiio re:<:ular, pareceu -me u:na >orprezil ·enviar,
braços, fiquem nas Condiç<,es que ÍOl iiO p ar"!. Jesrjar
COJH J~"6 ultr,neiiO. Uf.l ~RVO}ta com O orQIHIWllto, B411ella
E como se n ão b astassem t t<ntos roaleG, como se as Gonr11e~mn idéa ao sP.nadü, como para Cün~trangê lo 11. ~ceiseqnencias dos nossos erros e desatinos não f oHom ::;uffit ar agora, com rccei.o de embaraçar a adopção de uma
cientes para tomar extremament~ critica a. situação do
lei de tal ordem, apropria medida que ha pouco repelpaiz, a Providencia consentia que a en.fermidade dos
lira ....
-~c~a!.!f~
ez~e~ir~o~s~,~a!!)m~e~a~ç~a!l
ng.dQ.o~o~pnriwncec.llÍPlla~l_lr~a.nmlíaLIJil:ee_lnl!atssSJsoll.-llaaXJ
vnDlna.-=----t------,o
o;s!SiRRFF:-.i'OncS'iT::iA~v'fi
iANO :
Ou entao destacar do orça ra, ainda mais aggravasse essa situação.
1
A molestia dos cafezeiros não está. ainda oêm estumeuto essa medida, o que não é regu ar.
dada; mas ou desvaneça-s-e com as chuvas, C{)mo disse
. O Sa. ZACAllUS: -Se não desta.car do orçamento o
em áparte um nobre deputado pela provl.nciade Minasadditivo, como diz o nobre deputado que me honra com
Geraes, ou com ellas recrudesca, segundo outros disF.eo seu aparte, prücedimento que, se não ~regular, ex rão, o certo é qne póde produzir pessimos effeitos em
plica- se bem como repulsa de a.basos como o de que
relação ao&l nossos re:::ursoa fulanoeiros, e e:>sa só possiestou tratani!.o.
bilidade deve1 entretanto, tornar-nos o mais cautelosos
A idéa Jo additivo quQ se 11uer mandar para o senado

?e
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SESSÃO E~f õ DE SETEMBRO DE i8M.•
é em snbstancia, tenho en dito, n. u1esma que li foi rcjei~
tnda; mns convem chawar a attencão da caruara sobre
uma circumstancia que a meu ver torna ainda. mais
irr11gulnr a Mopç::io daquelle artigo no orçamento.
Nns discussões do senado o pe~&amento de melhorar
os v?ncjroentos da magistratura era acompanhado da
:· . .
1
reaçao e novas comarcas,
re11tr1c~~:•? a que ~ nobre ministro da justiça ligava
,;rando unportancHl , e de que tornav::J. , de cf\rto
modo, de.peudente o augm.entQ de vencime11tos, !lo pre-

'
pllra os magistrados,
se não houvesse um limite á crea·
çiío do comarcas pelos poderes provinciaes, haveria
grande :-,bnso da parte de2ses poderes na faculda.de de
:ts crear, com detriwen.to do thcsonro nacional.
Agora, l>Oréw, o nobre ministro da justiça não faz
mais questi!o da indicada restricção, e o que só e pu·
ramente deseja é que se nugmentem os vencimentos dos
magistrados: o receio de provocar com o augmento de
vencimentos dos juizes n crea~ão indiscreta de comarcas de&va.neceu-se de todo J
Qtte açods.mento é esse, senhores? O nob-re ministro
ua justiça tem-me dito que em Maio estará. re arado
para su me er s 1scussoes as camaras projectos de
roformas, que agora não lhe era possivel apresentar.
Poia bem: no meio daa reformas de que o nobre ministro EoO oecupa, inclua a da magistràtm-a, e por oc··
· ·
m açao a
justiça, trate de melhorar os vencimentos dos magia··
trados. Este procedi:..nento seria, a meu ver, mais razonvel e conforme aos nossos
. e,stylos. Quando o Sr.

.

.

.

..
' mag1stratura,
~
'
por ~;~ugmentsr os venc1mentos
ua
tratou
no mesmo tempo de fazer passar uteís medidas a bem
da ndministraçiio da justiça.
·· '
Bm varias outros ramos do ~erviço publico em diverHM épocas, c mesmo recentemente; a pratica tem sido
trntnr de melhorar co:njunctawente o serviço e a :;orte
dos reepectivos funccionario:õ,
Se e2se tem sido o costume adaptado, e se por outro
l:tdo tem sido, quer nesta, quer n:J. outra cama.ra, reconhecida n necessidnde de ret<Jcar-se a nossa organísnção
judicinrin, por qne razão não ha. de o nobre ministto da
jur~tiçn, seguindo tão nteis exemplos, a resenta.r com
a gum pro3ec o e re orma opensa.mcn o, a 1as .fio justo~
do nugmcntnr os vencjmentos dos magistrados?
O nohre ministro da justiça, para. justificar sem davi··
dn. o. insistcncia com que procuta fa.zerpas~ar oadditivo,
e
{om(l.
Senhores, a exageraçiio nunca. é bom argumento. Os
mngi11trados carecem mnito de ter melhores vencimentos; mns essa necessidade não é tal que não permitta
c~pcrnr até Maio proximo futuro.
Ainda, Sr. presidente, se o augmento de vencimentos
que o additivo proporciona aos magistrados fosse remodinr completamente os males que se diz soffrerem,
tllria explicação plausivel o afan, a sofreguidão com
quo s& pretende iazer passar o artigo; mas, segundo as
declarações mesmo do nohre ministro da justiça, qns.ndo
discutio n mnterie. no senado, o angmento é menos Jo
quo o sufficiente ••••
O Sa. MJ!'óiSTno DA JusTIÇA: -Niio podia dizer isso,
seria n contrario do que tenho dito. O que disse foi que
nãu oro. nndn demesiedo.

O Sn. ZAcAnus:- Eu vou ler as proprias palavras
ele V. Ex., as quaes se achiio em seu discurso publicado
no CorreioMercant!l· Ei-las~ (U.) ~O que ~e propõe de

..

antes dizer que é menos do qut o su(ficien te. :.

O Sn.
__

MINI STRO DA Ju~TIÇ!:-

E' um modo de falla.r,

_ O_ Sn. ~AcARIAs :- E' um modo ~e fallar, mas que
exprime a convicção do nobre mimstro ; e, pois, se o
aug mento proposto é -um remedio ineffir.az, porque não
ó quanto basta para a. magistratura. estar nas conclições
que ttJdos desej amos, q1:1e pressa, repito~ que sof reguidão
é essa com que se quer já e já fazt:!r pa9s&r o angmonto
àe vencimento desncompauhado de córtes nas despezss
pubi.icas, que o iustifiquem, e de alg11m plano de refor~
m:\ da administração àa justiça que torne mais aceitQ.

lt3

e curial n. idón do ntclhoramcnto de vencimentos dos
magistrados 'I
J:í que n cnmam me ouve com bencvolencin, peço~lhe
licençn purn em JlDUI'II.II pnlnvras impugncr outro attigo a-lditivo que se acha em discussiio, e que me parece aitamentc inconvoniento. Rofe ·-me no nrti o ue
con ere ao no re ministro dn. justirf. uma dictadura n
xespeito do fôro. Diz e3se artigo :
~ O governo fi~a autorisado :
~ l.' A revCl' o actus! re ub.mouto à.e custas•
.,.
o ns 1 u o os a voga os e a regulnriss.r o fõro civil, ~arantindo aos formados nas faculdades do Imperio os direitos e privilegias que as leis
lhes concedem, e regul!mdo sob a base do exame perante as respectivas faculdades os clireíto3 dos formados
em faculdade!i estrangeiras que oueirão exercer a ad\ocacia. :.
•
Como eu disse, Sr. presidente, o artigo additivo que
acabo de ler commetto no nobre ministro da justiça. nm.a
dictndura que nada justifica, e que estou persuadido
S. Ex. será. o primuiro a reprovar.
Declaro :.\. camarn que multo ~;iuto partisse o additivo
do nobre de utnd
ela o · e·
o E · · cuja idade e cujas lu):OS me fazlii.o crar que se guiasse
pelas idéas livres o jl;llneroaas doa tempos em que vivemos, e nüo por o~sas prutlcafl quo os princípios constitucionaes coudomuíio, o uo 1\ ex orlencia em nosso ro~
puo pa.lZ ntiO mcno11 orm. meu c reprovo..
O Sn. StLVJ.. Nu:"l'u:- Eu qnoro oprogrosso das idéas.

O Sn. ~ACAI\1.\H : - Ml\r. com u dou~rina ~o ~dditivo ó

.

,

trata-se do umn dclogllçl\u UI) podor log1slativo ao gov~rnoem nssumpto multo hnportanto, que é a revisão do
regimento do t:U8tae, n organlsaçiio do instituto dos
advogados, etc. : c os prindpioa constitncionaes nos
advertem qne dolega~·üos desta. ordem, principalmente
sendo repetidas o frequcntos como ontre nós vai snccedendo, importíio da po.rte do corpo legislativo u decla~
ração de que não pôde legislnr (apoiados), e o faz cahir
em grande descredito.
Eosns autorisarões, que em direito nada. justifica,
são pela experienc1a solenmemente condemnndas, e rogo
ao nobre de ntado autor do additivo ue recorde··&e
do que ta occorricl.o a esse respe1to, e se convencerá. de
que o g_o"Jerno, oue de vez em quando recebe autori··
sações dessa natureza, tem-se sahido :m.nito mal dellas.
Ainda nüo cnhio em esquecimento a cele«ma que se
evan ou no pa1z por
mo e ex. c
··se o re a-:
monto do censo, e s11hent todos que ia perturban o-se
seriamente a. ordem publica por motivo das disposiç'5es
que continha esse acto do governo. O certo é que não
se fallou mais de executar es&e rllgulamento.
Sr. presidente, ns autorisa9ões para reorganisar as
secretarias de estado podom ser citadas com exemplos
concludentes contra o. artigo additivo em discussão.
Essas l~eorganisaçõos, qu.ar polo excesso d~ pess~at, quar
pela exageração de venc1meutos dos fllllCClonartos, merecêrão geral roprov!lçio. {Apoiados.)
Se as reorganisações das sl!crot:mas fossem tQQtadas
em prejectos. suh!I!ettidos. á discussiio_ das _c:_amaras,
estou persuadido, Sr. prestdente, que nno ser1no adop··
tndns como as vemos o censuramos. .As camaras ás vezes em silencio, ou só oom o estigma do riso, fazem ba~uear ptetenções e:u.garadas que nem merecem as honras de um debate sérío. Orn, nli organisa.çiio das secretarias houw luxo, houve exorbitan::ia, que certo não
alcançaria a votaçíio do corpo legislativo se desse objecto se tratasse perante as camar~s. _
•
as o que di .
. . tr
t"
_
governo? 0 r nanamente os m1n1e os que J.Ver!l.o a.
delegação das camars.s, delegão, por sua vez, a algruna
pessoa, phy~:~ica ou mor~, a tarefa da refor~a, e, occupados com tantos negoc10s, nem sempre tem tempo e
vagar para examinar devidamente o projecto que e3Ba.
pessoa, physica ou n:oral, de sna confiança, trata de
organisar. E um bello ~a, quando ~enos se espera, o
J ornGt do C()m111ercio pubhc& a nova.Je1, que começa logo
a ter execução I
Eutíio surgem do todos os lados a s mau gr!lves censurae contra o Rovcrno qne, dizem , abusou da autorisa~iío, c ní1o atteurleu aos interoues do pab, mas aos
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do seu proselrtismo. lt!as, como quer que seja, a nóva
lei executa--~e, e o governo enco.ntra em cada funccionario que noml-a, e nas relações de cada um delles,outros · tantos snstentadores da nova ordem de causas.
Eis
resumo a historin de uocsas autorisações: esta
é a verdade. (Apoiados;)
·
a a o ra. a o amsaçBo, por ma1s escandalosa. que seja, debalde se clama depois por sua revogação: ahi v1lm os direitos adquiridos defendê-la com
toda a sua efticacia.

ás outras as reformas, havendo algnma!l, como por
E>xemplG as da E!11cola militar, que são annuas eomo as
leis de orçamellto (apoiados e ri$aclas), sem que o serviço
melhore!
Par.:-ce que é krnpo, !:ir. presidente, de abandonar tão
p~rnidosa pratica, não menos nociva no corpo legislativo
que ao governo.
· No artigo s.dditivo, que ora ·motiva os meus reparos,
sobrcsahe a an.torisaçiio de organisar o in:ftituto dos
ad.voga.doe, objecto da. ~1!-ior gravidade, ~que vai e»;-

pelo districto da côrte pedir, por uma eme:cdt! ao orça-

do que qualquer outta deve esta-r i~enta ' de toda.
infinencia do governo.
Pergunto ao nobre deputado autor do ndclitivo: em
que bases deseja que se firme a organisação · do instituto? Quer
Ex. -que seja o instituto uma ordem
obrigatoria fórn. da qual a nillguem seja licito exercer
a advocacia'? Quer que os que a ella pertencerem paguem joilis e conttibuições, e estejão sujeitos a certas
penalidades disciolinares?
·
O nobre deputâc!o, talvez por ter menos annos do que
eu de vida parlamentar, não saiba que um frojecto existe sobre a materia enviado elo senado a esta au usta
camara. O projecfu é do anno de 1851, sob ·n. <i3: tev&
por autor no senado o falle_cido Sr. Alves Branco, gran •
demente auxiliado, conforme elle proprio declarou,
pelo Sr. visconde de Jequitinhonha, então presidente
o ns 1 u o os
voga os n cor e. en o passa J1
senado, foi piU'a aqui remettido no referido anno; e porque fosse atacado como inconstitucione.l em ali(Umas
sua~· disposições,, e muito vexatorio, retirou-se da dis-

em

mento, a extincção dos1ugiU'es·de consultJres das secretarias,lugares que opublicojulga desnecessarios (apoiados); ma.S qual foi o resultado 'I Os lugares de consulto ..
re2, quo a cumarn uão se animaria talvez a crcar, nllo
se resolveu a extinguir.
·
As consequencin~:~ de nutorisaçõos concedidas ao gabinete transacto ahi estíío bem recentes. A opinião
publica levantr.u·ee contra o governo por motivo do
regulamento do sello, e graves apprehensões fez nascer
a faculdade de legislar· sobre a taxa das profissões e
industrias e ue essea clamores não eriío da todo ina os mostra o proce mento a camara mcn:iando
j :i. rever de novo aquelle regulamento e revogando a
referida faculdade.
Dest'arte ·os ministros aceitiiO autorisaÇões sup ondo1 a os que as camara3 para reorgan1sarem
certos ramos do serviço publico, e as camaras lh'a
concedem como se em caiia. uma das secretarias de
e::tado houvesse uma fonte de luz e de exp~rienCia
a
co~tra. taes aupposiçúes.
Sem duvida o governo tem maior somma de dndos
e de·ese1arecimentos para bem organisar um trabalho
sobre eatG on aquella ramo de serVIço naciànal; mas a;
dis~us&~ das oamnras, o prévio assentimento ·do corpo
legJJ!lativo para que esse trabalho se converta em lei do
paiz, é indi&pensavel, sob pe~a de degenerar completa·
mente a nossafórma de governo.
Os ministros nilo podem ser obrigados a fazer mais do
que podem , e a e"periencia mostra qne elles, reànzidos 1
aos seus recursos, e desprezando o concurso da illnstraio ublica têm mais de uma vez errad
· ·
mente.
Em nosso regimen a lei deve aer obra do l-egislador
eselatecido, não só pelos debates no seio das camaras,
mas até pelo contingente de luzes ue de fóra ll1e ro{Jorctone por me1o a. 1mprensa to o sque e, quem quer
qua seja, que possa com o seu saber ou com a sua experiencia ault.ilia-lo. Disto tiv~mos o anno passado urri
llxemplo nota~el.
·
Disco.tio.•se no senado o projeeto que inte-rpretava o
art. 6" S) 1• da constituição, e que levava., no sentir de
mnitoa, uma direcçã.o mt.eiramente cont.ra-.:ia á. mesma
constituição, quando, pela. imprensa--um de r.ossos mais
distinctoa jurisconsultos oppôz-lhe valentes con!lidera-ções, as qua.ea por' certo muito contribuirão para que o
mesmo projecto aab.isse do maior defeito-o da. inconstitucionalidade que se lhe ugtiia.
·
Se em vez de fazer-se a lei, por assim dizer, peTRnte o
paiz com· o conOUl'llo do todos, se· adapta a pratica àe
fazê-la nas aecretarias de estado, o parlamento dá. azo a
dizer-se qu• elle é,uma inutilidade eminEmtemente dia~
pendioaa. (.t,Diado&; mui!o bem.)
D~ tão ahlpiva pratica, Sr. presiden.t~, nasce o dis··
credi~o fias .-maras, porque .delegão attribuiçõe5 que
h~ sao mhexentes, e o descredito do governo, porque~
mettendo·se em seita alheia., carrega com a. responsa:.;
bwdade daqriillo que lhe niio pertence, e sabe-se quasi
sempre mal de semelhante tarefa.
-Antigamente as camaras puderiio fazer um excellente
codigo c?mil_lal, o respectivo codigo do proeesso, ti.
m~ma le1 de 3 iie Dezembro, o codigo do commercio, e
h~Je tud~ é delegar a:o governo a faculrls,de de legislar!
Ihr-se-h1a que de ce!to tempo par& cá, depois qne o va.:.
P!'r COD!e(On a fllD:cctonar entre n!>s, encurtando-nos as
di.Bta~cta!, os le~1sladores ~onsomem o tempo em dist~es e pasee10l!~ e por fim 'lllere~ :.br~viar 11o ;;ma
tarefa aizendo ao governo :;.;.. trabalho, que nós approva~os.
·
.
· Entretanto:o que dabi resulta à succederem·se nmas

que

s;

aC:

ria
casa sem que alguem se haja iemhrado de trazê-lo aos debates.
·
Se o nobre dep,ut:1.d.o do EsP.irito-Santo deseja, como
parece, a organisação do instituto, em vEn de cotnmot:
ter ao governo uma dieta dura sobre o fôro, chame a s1
esse projecto, estude-o, e pedindo que seja dado para
ordem do dia, faça-lhe as emendas que Julgar convenientes, ou esforce· se para que passe tal qual se acha:,.
no caso cie lhe parecer que é obra perfeita.
Em todo o caso a autorisação ao governo, eu não a
aou pelos motivos que tenho expendido, e qualquer que
·
• ·
s no re· "ni o 'da ·usti a articularmcnte me parece, permit.ta.-ml! s franqueza, carecer
da. placidez de animo _indispenso.vel para tiio melindrosa
incumbencia.
A oril. mesmo a camarà vio como S. x. mo&trou-se
irritado, responden o és observações o no :e eputa o
pela provincia da B.ahia, que hoje fallon ern primeiro
lugB!' sobre o IJ.ddítivo que augmenta os vencimentos da
magistratura. A questão era grave, mas calmo e tranquillo cumpria que fosse o debate, e entretanto o nobre
miniatro res,Pondeu com assomos que, não sei se a todos,
mas a mim mcommodárão vivamente.

O Sa. MnnaTIIo DA. J usTrcA. r - Oh! pois até quer
ser censor de minha orgsnisação physioa 7 Deixo á
apreciac;áo da cam~ra sem~hante .pret~ção. Et Il_leu
modo de íallar; e he1 de contmuar a expnm1r-·me asstm.

Peço a pala... ra.
· i ·
·
O Sa. ZAcAai~s: -Está no seu direito, ní'io o nego;
mas eu ,tambem estou no- meu negando-lhe a · dietadura que lhe confere o artigo aciditivo a que neste
momenw me refiro.
·
Senhcres, todo o homem te!ll. os defeitQI pro-pri~s de
suas qualidades, e o·nobre mmtstro, -que é -in~ex.lVel·
mente severo, por essa msama. inflexibilidade se torna, a
meu ver, meucs \)l'Oprio para levar ao cabo certas reformas. O nobre ministro é eugerado.....
·
O Sn. MunsTno DA 'J usTiÇA: -V. Ex. é caritativo
de mais para com o proximo. (R isadas.)
O Sn. ZAÚRIAS : - O excesso de severidade é nm
mal como todos os excessos. Physica e moralmente; o
meio termo é a. condiçüo que convem ao homem: o
grande calor e o grs:u~e-írio o matão, a extrema ~on~
desóendencia e o exagerado catonismo lhe sii.o noctvos.
(Ãpoí~dos•.-}

..

:·

.

·

:

· Em matarias de governo principslme~te prevalece a
necessiclnrle do,meio termo, e a esse respett') ocCo'Jrre·me
(} penEa;:oonw do.qu~llo historiador inglu, que fatiando
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dos trabalhos sobre o systema monetnrio da Inglaterra,
em que tomlrão parte pbilosophos puros e ministros
que não erão lá esses CP.tões, diz que os trabalhos sahil'ãO optimos, porque ao ouro da pbilosophia se unia a
liga dos estadistas.
E co~ eff!~ito, se o ouro não se presta! obr~ sem u~a

•
que os Catões
não façio grandes cousas. Não faço
offensa ao nobre ministro dizendo que a sua demasiada
á. refol'Jlla
do fôro,
inflexibiüdadG o pôde
. fazer llppliot:.r
..
,•

.

.

..

,

tificavel.
Depois, senhores, que ~rteza ha de que seja o aotual
nobre ministro da justiça quem use da autodsaçíio que
a meioria, confiada em suas qualidades pessoaes, lhe
deseja, ao quo parece, conferir? (Apoiadot.)
.1\.ttento o J;nodo por que eobem e de~ cem entre nó·s QS
miniaterios, quem tem certeza de que o &ctual gabinete
conserve·· se a~ Maio, e de que o nobre ministro da justiça venha aqui apresentar e discutir as reformas
que promette'! Só devia tê·la. quem, chegando pela
primeira vez a este paiz, e ignorando completamente a
sna bistoria e ,os factoa de antiga e de recente data,
qlllZesse elD! 1r. um JUIZO reg an o-se pe o que est
escripto na constit.uição e pelas regras geraes de politica. Mas . aquelle que tiver conhecimento de como as
oousas real:mente se ~assiio no paiz, esse tal certeza não
Partamos pois deste pm;oipio: que os ministerios
sobem e retirão-se quiUldo menos se espera.
O Sa. MrNis:rao n.t.. JusTIÇA:- En o apoio nisto.
O Sa. Z.t..cuus:- NQm póde deixQ.r de apoiar-me,
porque V. Ex. sabe que os ministerios quanto mais presumem viver longamente, mais depressa acabão, sendo
sabido que um houve que promettendo eolemnemente
ter vida de Matbnsalém, immediatamente expirou.
Mas, como ia dizendo, os ministerios entre nós, diver-.
samente do que succede em outros paizes, onde as f6r·
mas representativas são mais regularmente observadas,
10bem on retiriío-ss dentro em pouco tempo, quando
menos se espera.
.
,
Ora, essa instabilidade dos gabinetes em nosso paiz 4
uma rszão_de mais, e razã_? m~i ponderosa, contra. todas

,

e especialmente contra esta que ora ~ombato; porque

as delegações snppõe confiança no ministerio a·que se
concedem, e os membros
da maioria que
..
. mais conflito
.

.

.

devem temera possibilidade, se não probabilidade, de ser
outro que não o actual honrado ministro quem use da
nutorisaçiio.
.
Taeo são as razões, Sr. presidente, por que nego o
meu voto ao additivo concernente aos ~encimentos da
magistratura, e á.quelle que antorisa o' governo o. rever
o regimento de custas, e organisar o instituto dos advogados e regulurisar o fôro. Votando assim, protesto
entretanto a maior estima á magistratura e ao fôro: á
magistratura, em que tenho a honra de contar parentes
e os mai3 íntimos amigos; ao fôro, a que já pertenço,
e pretendo dedicar-me exclusivamente.
Tenho concluído. (Apoiado•; muito lrem.)
O Sr. Sayão Lo bato (mini1tro da ju1tiça) : O nobre deputado que acaba de entreter a attenção da
cl!sa àeciarou qne votava contra o artigo additivv de
augmento de vencimentos aos magistrados, porque era
esse artip;o um absurdo financeiro e uma sorpreza paria·
mentar. Na opinião 'de S. Ex. é absurdo financeiro, por
isso qut~ depois de vot~das as despezas como o forão nos
1 cren s ar 1gos
os 1versos mm1s r1os, ppareceu
este augmento de despeza, e na razão de 800:000S,
quando existe um deficit avultn.disaimo qne, segonr.lo o
Sr. ministro da fazenda, alcança a 10,< 00.000$; é,
segundo o nobre relator da commissíio, a 14,000:000S ;
diz o nobre deputado, absurdo aggravsr adespezapublica
com o accressimo da. quanti!l de 800:0008000.
S. Ex. por toda a demonstração da sua these observou que deste modo ia o orçamento deseq,uilibrad.o paTa
a üutra c~m::.r::. , vit<t~) que a despezo. e receita forão ·
-votadas sem se ter em <;ttenção este accrescimo importante.
.
Sr. pre~idente, se .o Mbre deputa«io tfio·· ~6mente con·

DE :1.861.·

sidera.sse que estamos em segt;nda discussão, e em lugar
proprio em quo se devia- attender, deliberar e re!!olver
esta. questão do augmento post!> om o artigo additivo,
::;, Ex. reconheceria que nii.o havia. fundamento para a
observação que fez, porquanto estamos em 2• discussão,
e haverá. uma terceira em que ainda se pód.e fazer ohr11o
n sen 1 o e se nzer qua quer equ1 no qne
necessario seja.
Mas, aenhores, a circumstancia desta questão ter
sido posta em artigo additivo .demonstra bem que eó

.

.

devia ser pela. razão a que fez referencia o nobre deputado, isto é, de no senado mataria identica ter já sido
oonsiderada e rejeitada por uma votação regular; cumpria portanto, Si.". presidente, q:1e esta materic:. fosse
renovada, por modo qne, bem lt>nge de levar coacção á.
camara vitalicia, pudesse ser ahi pertinentemente ponderada e até removida regularmente do orçamento, se
assim o entende2se nquella camara em sua sabedoria.
(.Apoiados.)

Sr. pres1dente, o mesmo nobre deputado reconheoon
que o facto da deliberação do senado não traria prejnizo
ao direito, competencia ~ opportunidade com ue a oamara
e agora e orar so re este assnmp . S. Ex.
mesmo ponderou que n idéa que foi considerada no
senado era mais complexa , continha nma medida que
nüo ó agora inclnidã. n.c ::tigo .additivo que occnpa a.
-

,

lROB••

gnma. em que ne&ta mesma sessão o senndo pudessa
adopta.r esta deliberação sem cahir em incohereD.cia,
sem .desdizer-se do .,~to que niio ha muito dera.
improvisar· se um tal augmento de despsza ! Por ven,
tura em Maio do anno proximo futuro, pol' umã :;:eaolu~
ção especial, o cvnsiderand'>-se as reformas que cumpre
fazer á organisação judiciaria, então opportuna e con-.
venientemente não se poderá deliberar sobre este as,
sumpto?
Sr. presidente, deste modo o nobre deputado tocava
na verdadeira. questiio que lhe cumpria. desenvolver, no
proposito de se oppôr ao augmento ; a est.e respeito re ..
servo-me de apresentar as razões que me levão a pedir
oom todo o esforço á cama.ra dos Srs. deputados que
tenha em considera ão o arti o additivo a
Devo, porém, Sr. presidente, continuando a acompanhar o nobte deputado, ponderar-lhe _que não só nãoJhe
assiste razão para dizer qne é um absurdo financeiro,
visto que elle mesmo reconheceu a necessidade ue ha.
a me 1 a propos a, e v1 s o que e e, cons1 eran o a
questão neste verda.de\rc ponto, não poderá. deixar d6
reconhecer que lm, como o declarou o nobre deputado
pela provincia da Bahia, impossibilidade dos magistra..
dos poderem regularmente existir com os meios escassos qu~ lhea dá o thesouro, como devia concluir qua
fosse aceita. e votada por neceasatia esta despeza, sem
embargo de todas as outrae que já o forão:- se é ne~
ce&saria não põde ser posta l margem.
.
E, eenhores, a este res~ito aõmente direi ao nobre
deputado: se ha despeza pedida e req,uerida pil& opinião
publica é esta (Apoiadot.)
Em todos os pontoto do Brszil, principalmente por
esse interior, está. na conscienoia de todos os homens
qne sentem praticamente a necessidade de uma regular
administração da justiça, e que reconhecem que oom
a sorte amesquinhada a. qne se achiio reduzidos os
magistrados não é possível qne em todoJ! os termos
e comarcas estejiio sempre juizes que administrem
regularmente justiça, está. na consciencia de todoa, digo
que ó mister qne se proporcionem os meios bastantes de
ri
.
· ·
ena
lS·
trem justiça. em todaB as comarcas e termos do Jmperio;
easa despeza na razão da SOO:OOOJ, como a vali& o nobre
deputaõ.o, niio é por certo uma despeza qne possa pezar
dolorosamente sobre os contribuintes, que elles tenhio
de supporta-lo. maldizendo o fisco por extorquir-lhe
uma parte da sua r~nda para ter semelhante emprego.
. Se fosse possível, Sr. presidente, tirar-Ee um grande
inquerito por todos os pontos do paiz, indagar-se e01
cada uma das localidades que despeza maís satisfactorlamente podia ser teíta, ainda com granàe sacrificío àa
renda do theSônro, uma voz nnisona. se levantaria para
que esta tivesse a preferencia, .parque o huato que se
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deve colher de semelhante sacrificio é para compensar
artigo se preste aos ccmmentarios carregados que faz o
em demazia o mesmo sacriíido. (Apoiados.)
nobre deputado e.. respeito de autorisações ao governo.
Portanto, Sr. presidente, e questão propria que cum~
Eu não poE::;o deixar ri e concordar com S. Ex. quanto
pria primeiramente tratar é ~e ha essa extrema necesf. -verdade de sua doutrina a respeito dos riscos, inconsid&de de se dotar melhor a magistratura; c reconhevenientes e abusos mesmo que se dão ou se podem dar
cida essa extrema necessidade, uão resta duvida que innessas autorísações, mediante as qua{'S o corpo legisdecHnevelm~llt" deve ser :.atisfeita. Qaaesq~r despet
;
"
·
·
a ,
ves e
v~tadas niio podem prejudicar esta. E~tn tem a primao governo de uma faculdade que , como o nobre
zia, e deveria tê-la; e o que observou o nobre deputado
deputado ponderou , nem ao menos ha certeza de que
quanto á hnportllllidade de ser incluída no orçlimeuto,
venha s dispôr aquelle mini.sterio,_ qu~ se teve em viats.
110 ue niic vê a
s
.: ·
quando, como é provavel, <>ste orçnmento níío possa já.
Concordo a este respeito em these com o nobre deser votado nellta eamara e na camara vitalioia, de sorte
putado; ' entendo que lhe assiste sobeja· razão; mas
quanto á egpecie de que se trata, quanto :\ reforma
que neste mesmo anno seja promulgado como lei, J
proposta, me parece que ello. de sua natureza não dá.
bastante, Sr. presidente, que iique íncluido neste promnr~m aos mesmos commentarios.
jecto a providencia tão reclamada de se angmentarem
Pelo que diz respeito á. reforma do regulamento das
os vencimentos aos magistrados, para que nisto haja
uma animaçüo mediante a qual muitos d·!1l que hoje &e
custss, me pnrace que, qualquer que seja o governo que
escusa.vão de aceitar lugares de juizes municipaes, con··
a faça, jámais sera suspeito a tal respeito, tanto mais
tando como as~egurada e proxima a medida que lhas
quanto que no caso de se fazerem algumas innovações
que realmente importassem accrescimo de contribuição
deve trazer meios sufficientes para a vida, elles os
das partes litigant-es, era. claro que o governo tra-ria ao
acsitem.
corpo legiPlativo o seu regulamento, ue nessa arte
E nisto, Sr. presidente, ha grande vantn em, por ue
sse approvaç11o espec1a •.•
eu 10 ormo a camara que ve)O me, como mm1stro a
justiça, em muito sérias difficuldades, não achando
UM Sn. DEPUTADo: ·- O regulamento anterior fez
pessoal idoneo que se pre5te para prover alguns termos,
innovações, e nüo foi aindn sujeito ~ votaçilo da cae silo todos justamente os que mais requerem e assisnlara.
'
•
li
1.
s,
n
ra os,
O Sn. MINiSTRO DA JlfSTlÇA.: -Quanto á outra parte
fieis executores da le\. Vejo -me na mais séria difficuldo !lrtigo que autorisa o governo para regularisar o fôro
dade de achar pessoal idooeo, capsz; n1io ó possível,
sob a base de su,stcutar-se os direitos, o privilegio que
mesmo no _e~ta do. p:esente de cous::s, e por isso mu~tos
ê os n s
·
"
•
m·
·
perio, cu creio, Sr. presidente, que esta reforma não
possibilidade de tê-lo!l Conseg;uint.eme!lte, Sr. presi:~mençn c:om a possibilidade de taes abusos, como figura
dente, n~o é r.uda indifferente que fique àesue já iucluídrr
nobre deput.udo.
·
0
na lei do orçamento, com 0 yoto da cams.ra d.os Srs.
Senhores, o que é verdade é qne neste assumpto cxisdepute.dos, e.sta medida em d!sCUS3ão.
tem abusos clamorosos (apoiados), nüo só em relação ao
DiRse mr.is o nobre dr-lpnt.ado que o artigo é u:ma
bom direito dos verdadeiros advogados, hcmens da lei,
sorpreza parlamentar. Sorprezs. pnrl!imeotttr, Sr. promas sobretudo em relaçitc aos interesses legitimes dns
sidente?! &rrprez~ parlamentar, quando em meu repartes litiBantes (apoiados). que são victimas de supposlíl torio tive a honra de <'h Amar a attençiio do cor-'
tos patronos, que pt~la ignorancia, pela immoralidade, em
po legislativo, expor.do circumstanciadamente assim
vez de defenderem os direitos das p·arteg, os aacrificão.
como todos os meus antecPssores tinhiio por sua vez
(Apoiados.)
exposto a nece~sidade indeclinavel de se attender· meUM: SR. DEPUTADO: ..:_ Princi almeute dos or hu
lh ·r" m · gi~trat.nra brazi\eil'"' Scrprezq patlam.en.t&:r-1------\-----r~~~.:,....:"=~=~~____.!::=-:====='--"~-=~'-"""'--'~---,
as
vmvas.
quando E'm toda~; as discUbFões b avialls nestn. camnra, •
~ empre que t~m vindo a proposito, se tem imistido t-anto O Sn 1\hr;ISTll.O D-' JusnçA:- E' mister, portanto,
scbre a neces~idade oe ~e attcmdcr ~ sorte dos juizes·
uma providencia que ponhac.obro a semelhantes abu~os.
brazilciros'! ~nreza nrlamentar:
Ma~ or esta antorisac·ü
üo · ·
pelo corpo legislativo, eu procuraria. quanto fosse posSr. presidenttl, ne;;ta disr:nesõio do orçlimcnto, no
Jugar proprio, tratando -se de artigo" lldd1tivo~, ~P. ofl'P.sivel desempenhar o encargo, fazendo uma reforma acurcce ~ste eomo era mister q,ue fo~roe . vi~ to como em
radn.; teria de ouvir o conselho de e&tado, te~ia. de uoindispemavel que pracedesse o ·v oto, cr.;m!dO a clespeza,
mear uma commi&süo de homens cnpazes, e sobro M
á inclus!lo deile no respecti\·o orçamento ? ! Não vejo
opiniões emittidas faria obra.
que haja 6 orprczll parlament&r, muito ptincip!!lmcnte
Se fosse mister qualquer medidn mesmo ::nnis forte,
no sentido ~:jue lhe deu o nobre deputado, quu!ldo ~c
:r.o sentido, por e:xemplo, ile armar a corporação do insfez forte na \'ot~ c;ão do senRdo.
tituto dos advop:a!lob de meios disciplinares, de comtituir-lhe uma policia efficnz para essa ordem n bem do
Sr. presidente, quanto i votllção do senado' eu ni.io
seu brio, da impo::-tancin. dells, eu tambcm submettl'ria
posso deixar de reconhecer s. propriedade da expresetio
a reforma nes-ta parte i con~;ideração do corpo legislatido nobre deputado, quaudo rliese que l'('~ular fúra es~a
vo, porque entendo que na autorisaçüo, como se acha
votução. Por certo que foi votaçilo regular, F.eguudo os
concebida, niío se envolve a faculdade de commiuaçiio
termos do regimento e o voto a:sentado do sen~.do ;
de pena~. Parece-me mesmo que o artigo additivo como
estáconceb!do é mais uma re~ommeudoçiio ao governo
mas vara o publico qut>. atteudeu di!!cretllme-nte para
es~e facto, que o morulbou para todos nós, pa:.-P. o noclo oue mesmo uma commhsno dada, nrmando 0 de 'Q.lllB.
l•re deput!•Jo mesmo, talvez fos~e mais cabida n dcsig·jurisdicçfio tãu importante, tiio decisiva, de que serenação de so:-pl'eza parlsmentar, <iU~nt.o so voto do
Cl'jlt 0 nobre deputado.
.
senado, do que ao &.rtiga addith'o pl'oposto. (Apoiados.)
Onanto ao artigo additivo offerecido pelos nobres deSabe 3<:, Sr. pre5ide.nte, que e~$(; voto :;ub~iste P• l'qtle_
r.•ut~tdos os Srs Paula Sfntos e .Mo.rtinho Cr.mpos, ree_mfim foi voto regdsrme~:e c:~do pdc1s nobres mem,
.
. ,.
.
•
- . ,., .: · , ~ .. ... ' ..~. ~ "-l - 1: ~. ...
escriptura publica para a compra c venda de escravos,
não era_ pa~ cert~ o,Y~to dr: f!..r:""?e J-:J:i<io!·ia, .11~0. ere. a
:nfi,:~ é ~ce:tavel. Entendo que a este respeito .a providen~
ru::p-:-es~ ::o úS n:rnacç.J~3 op:r::.::o c.o s.:n r. uo. ; A pouu:Zr,s.)
ci~ que ere reclamada, que cumpria tomar-se, já o foi,
Portanto, s~· pre•idf.nta, te::.ho p«-.·" 1niw que o nobre
r"otaudo-se qne as veuctas de escra~os pcs~ão ser so\
<ieputa.il.o <-l e modo algum deroonstro<< que uo sr\.igo
l e::!nisadas por escriptu-:-as feitas não só peles tahelndditho haja G<õ!'e nbsurQv :E.m.r.ceiro nem esm SOl'1}f'c•,
como por qm:esquer escrivf!es, ainda os dos juizes
preza parlmner:.t ar.
a O p!tZ.
Quu~to a ont ro 11;:tigo :tiidi.tivo que mereceu a im~R. Dt:N.:TADO: -E sem distribuição,
pug:naç~o. à o uo·o:c àcputaà~, e peJo qt::ü ~e propõe conI · t'a
O ~n. HnmTRo DA JusT{çA: .,-Sim, !'em distribui-·
feri.r ao go~erno_ . u:r.a :~_ut~r'" :t<;-i";o im:ro;·tante para reformar IJ foro, ct1re1 a "\ • E:c ~ue nem fni ouvido qu:;uçZ.o, E~>em<:o f:~;-;endo -~e meniião do conhecimento oo
to ::. ests nrt!go, Lem pecii sen:el\:ante nutorl$âção ;
illit:'OEtO.
por.;m tcmbem.
nf:o creio que a iM:.1, o p(lnsamcnto d.Q
- D esta moao, Sr. presidente, tem-se nttendido P.O in/
~

o3 '

"'"'

I

!

I

I
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conveniente que se .reconheceu de ser adstricta á solémDisaçiio da vendn. dos t:scravos sómente ROS tabelliães,
qne nesta. c :apitai, pnr exemplo, não erão sufficientes para
dar expeuiente ao crescido numero de vendas de escravos qu<: diariHroente se fazem, e d'abi veio o clamor
pelo vexame que soffrião as partes interessadas
a~
es e que se a 11tao to os os escr1vaes, am a
os do juizo de paz, para solemnisar essas vendas, in·
dependente de distribuição, está. visto que se tem providenciado como cumpria.
solemuidade da escriptura pnblics. para a venda de"'escravos, é desconhecer a razão e solido fundamento.
O Sn. MARTINHo CAMPos dá um aparte.

O Sn. MJ."STno D.~ Jrrsnc.a.:- Havia toda a r~ziio;
razão financeira, quanto á. 'arrec~ dacão do imposto ;
razão à e policia criminal, quanto â repressão do crime
· de furto de escravos e o mesmo trafego. Foi com todo
o fundamP.nto que se propôz, e o corpo legblativo esta·
tuio que as vendas Je escravos fossem tolemnisadas por
escripturas p1.1blicas; porém restringio·•S6 tanto, entregou -se exclusivamente esse acto aos tabelliães
ue
rea men e as pnrtes aqui na capital do Imperio, e talvez
em algum outra capital de provincia, as partes não
achavão modo pratico de cffectuar essas vendas commodamente, soffrião vexames, vião-se na necessidade
de tempo.
Ora, i11to que observo j& foi' perfeitamente nttendido
na rcsolnç.iio votada e repetida n~sta mesma lei do orça-

cussão Dão se póda regularmente adniittir o artigo
additivo offerecido pelos nobres deputados. Em a• discussão os nobres deputados poderão impugnar, oppôr-se
ao voto emittido em 2' discussão.
.
O Sa. MARTIN&:o GA!IIPOB diz que não se·trata dessa
especie; que entende que diminuindo-se o imposto da
siea dos escravos, não se quiz favorecer os con tribnintes,
mas nos escrivães e t:i.belliães.
O SB, Mnus'l'ao DA. JusTIÇA :~Não .•••
O Sn. MARTINHo CANPI!s:-E' o resultado da diminui ão.

O SR. MINISTRO DA. JusTIÇA :-A grande razão que se

teve em vist:t foi esta. Era um modo seguro de se arre·

cadsr. o imposto, que estava em ~ande escala defr~~em um ;;6 papel em branco. Por outro lado é uma
medida d~ policia criminal tendente a reprimir o furto
de escrn.vos; e o me~mo trafico; merece ser sustentada.
. (Apoiados.)
O St• • F. Octavlano: - Não é tambem c1e mwha
parte uma diplom:::.cia oratorin o dizer que não pro·
jeota.vn en'folver·me na discu$8ão. Vendo o enthusiasmo
com que os nobres deputados que se aasentão na extrc-,
ma direitB cediiío da palavra para encerrar-se o debato,
depois de n. terem pedido com explosões, deixei-me ar..
rastnr ·{'elo contagio do mesmo ent.husiasmo, justamente
no se11t1do opposto, i~to ó, para impedir o encerramento.
Eu e os meus amigos são qnizemos que o Sr. ministro
da fazenda fioasee tolhido de enunciar a sua. opinifio a
respeito deate additivo importante e de outroR que creiio
despezss. e foi principalmente para termos o pr&:er de
ouvir a S. Ex. que eu pedi a palavra, vendo 7 me agora
·cmburaçndo com essa minha precipitação. (Riso.) J?eliz.mente a. questiio movida pelos nobres deputados da
Bahia e Paraná é tão rave e des rta a atten ão de
o o o omem po Itte.o, que mesmo sem preparo poderei
examina· la, quando mais n.iio seja, para ao menos consignar franca e lealmente o meu modo da encara-la, e
e:xpôr a resolução de meus amigos a tal reEpeito.
Sr. presidente, o brilhante discurso do nobre deputado
pelo Psrana estA inconcusso em todos os seus argumentos. O meu illustre comprovinciano o Sr. ministro da
justiça. não foi feliz na respost!! que lhe pretendeu dar.
S. Ex. apens.s fez a amplificação de uma idéa., que lhe é
pred.ilecta, a da necessidade de s.ngmento dos vencimentos dos me gistrado~, necessidade que não deeconhecemos.
ftfas, Sr. presidente, c~mo o fez? Eng&rando _o qlla-:

dro da misP.ria pecnniaria da magistratura e occnltando
as suas mioerias roorr.es. (Apoiados.)
.
Ningucm mais díl q_ue cu re-:-onhcco,. desde muitos
!IJJ.nos, que a tn!!gistratura. se aeba em umn posiçiío d.esvant~jo"a pe:o iaJ.o à.oM vencimento,;; mns cumpre Dão
perder de vi:;ta ue essa osicíio ainda Ee a grava mais
pe a cepen encia ab~oluta em que ella. v1ve do governo.
(Aposado.•.)
A magi•tratura, como disse o nobre deputado pela
Bahia, t<>m necessidade de uma constituição nova.
Sn. MINISTRo DA. Ju~TICA :-Em outro tempo ;
hoje não.
·
.
O Ha. ZAc.mas ~- Emqnanto existirem as causas
hão da existir 03 eífeitos ..•
O Sn. MINISTRe DA JusrrcA : -Já. são favorecidos
pela lei das entrancias e por outras disposições legi:>·
!ativas.....
O Sn. F. OcTAVIANO:- Esta observação do nobrA
ministro é contraproducente; essas leis capti várão mais
a magistratura.
' ·
De que vale a l?i das en:trancias para os maf?istrados 1
'

o

valor, se o poder executivo, armado de uma facJl].dado
perigosa, a de qualificar as comarcas, ni.io houvesse abusado desde ,os primeiros dias. O poder executivo tem

.

.
.
· ...
tajar os seus protegidos, t>ara dar-lhos os melhores lugares, .abnsuu largamente da faculdade que llle confe·
r1o a le1. (Apoiados.)
Gnde está a aran ia
au a a· se eDtre ou a.
magistratura ao capricho dos Sra. ministros'?
Dirá o nobre ministro que as regras -para as remoções
forão uma garantia. Garantia illusoria, :;enhores l A
classificação das comarcas a arinullou completamente.
Ha comarcas de 1' entrancia vantajosiss,imas, assim
como 11!> ha de a• desgraçadas. O governo, simu1ando
fazer nm beneficio, dará um castigo ao magistrado que
lhe desàgrade, passando-o da. primeira para a segunda.
~trancia. (Apoiado•.)
>'..; E onde está a garantia no accesso a desem bar~adores
'· ' quando o governo pôde preterir eternamente jutzes de
«ireito ~tigos, fazendo. recahir sn~re ellee a a~speita.
(Apoiados.) O nobre ministro nem teve animo de defender a lei em absoluto. F aliou apenas do seu tempo de
ministro, ~e scns netos, de suas nomea .ões. Mas eu lhe
lei uüo se justifica pela posstbilidade de ser uma ou outra vez executada por l1,Jll ministro bem intancioDado.
O Sa. MA'RTINRI) rAMPos:- Eu conheço wn magistrE>do honrudo que está. ameaçado de perder seu lugar,
porque não pôde mudar-se para o nor~e; vin~o a ser
n sue\ nomeação de desembargador uma. verdadeira dO··
missão de juiz de direito.
O Sn.. F. OcuvJANo:-0 meu nobre amigo acaba de
re11ponder em poucos palavras ao nobre ministro : a um
magistrado honestíssimo da provincis de Minas tirou-se

a sua comarca.
O Sn. ~fAR'PJNno CAMPOS :-Que elle preferia. a ser
desembargador em Pernambuco.
O Sa. F. OcTAVIANO: • Dizem quo o promovêríio dando--lhe um lugar de desembargador na relação de Per·
nn.mbuco ! Se elle fosse de Pernambuco teria utn lugar
na da cOrto.
Soul10res, como é possivel que um magistrado estubelecid~ no .sul, nascido no ~u~, tendo aqui todas as suas

' sceite voluntariamente nm exilio para. o
e economias
Exigir-se tal sacrificio é francamente demittir
o magistrado.
O nobre ministro sabe que me refiro ao Sr. Cerqueira
Leite, de Minas.
O SR. MI:o;IsTRo DA JusTICA : -Eu estive com o
Sr. Cerqueira Leite, e elle niio' me disse que queria um
lugar na.relação do Rio de Jaue:ro.
·
O Sn. F. OcTAViA:'iO:- E' porque esse magistrado
pensa qne os precedentes honrosos são ~s unicos ;eqnerimentos que sobem á presença dos min1stros~ e nao pe-,
di.r como favor o que snppUJlha. obter por justiça.
norte ~
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mO$ abandonada a s J.a idéa, \'aio agora apresenta·la em

O Sa. Mnnsno DA JcSTJçJ\.- 'l'alvez o Sr. Cerqueira
Leite queira antes ser fazendjliro de café do que magia·
trado.
O Sn. MuTlNBO CÀriiPo&:- Protesto contra essa in·
sinnação.
O Sa. F.
tambem na provincia da Bahia ha quem pretenda o
lagar do desembargador, comtanto que seja para .arelação daq"D.ella provincia. E se. o nobre ministro entende qne neetas materias se tr6ta do cultura então a
P 1que o seu pensamento aos da Bahia, onde se faz o
assucar, e diga tambem que não querem deixar a sua·
safra..
O Sn. OnoNI: - Muito bem. Talvez seja por i6s0
que o :Sr. ministro removeu o Sr. Uchôa para perto do
seu engenho.
O Sa. F. OcTAVlA.NO:- Mas, dizia eu n principio,
s. argumentação do nobre deputado pelo Paraná. ficou
inconcussa. Ella encarou n situe~ão da magistratnra
por um lado mais elevado ; não se cingio a mn ponto de
vista. que a rebaixa.. Quer o Sr. ministro rotegê-la

effi

e

prompto a acompanha-lo.
O Sa. MunsTB.o JU. JusTIÇA. : nhando soberbamente. (Ri&ad~.)
•
•
CTATt.UI'O:que o
ouyio as palavras mais dignas de
hoJe nesta casa. QtUIJlde S. Ex.
magistrado. h?nesto e respeitavel

•

additivol
O Sa. Mnnsno DA. JusTIÇA. :-Fallei do augmento no
orçamento da justiça i a camara contava com este additivo. Não houv<: eorpreza.
offensiva ...
O Sa. ZAcAaiA.B :-Tanto não é que S. Ex. applicou-a
ao senado.
a. INisTao l>A. ustJCA. :- u lBBe a vez e se a
menor intenção de censura ào aena.do.
O Sn. F. 0::TA1'IUO:- A expressão sorpreza empregnda por mim explica sõmente & inopportunidade. Não
eontavamos mais com esta medida; suppunha.mos que
V. Ex., conservador dos bons principias, fosse docil !a
advertencias dos seus chefes no senado.
·
O Sa. Mnusno DA JusTIÇA.: -O"nobre deputado que
~ tão sabedor não sabia disto que estava na conscíencia
de todos'!
• O Sn. F. OcTA.VIA.Mo:- Sr•. pre.si.d~te, eu fico ~ar~-

•

tenho 03 meios de saber qual é a mataria da ordem do
dia, porque ella nos é dada na occasiâo mesmo do deba~
te, como suocede~ com o orçamento da ~ceita (apoi~-

Está. me acompa,
no re muua ro uao
a~tenção proferidas
fallava, houve um
que alli daquelles

de seus collegas de fór~ do recinto: c Estamos prom}ltos a esperar mais-tempo, comtanto que ae cuide
nossa independencia e gmantias. > Aquella era a voz da
magistratura que se respeita e que não
ia vantagens moraes nma simples questão de · eiro, uma
l!!ofregnidão que compromette o faturo. (Apoiado.r.)
Creio, pois, que pronunciando-me do mesmo modo, sou
orgão mais legitimo da magistratura do :rneu paiz, ·
attendo mais a sens interesses do que esses falsos amigos que esmolão dinheiro par& ella e a dei.xão em uma
posição de vaaeallagem , ·sujeita. aos caprichos de governos de utiilo. A Cliado.t.
O Sa. Pn'ITO LIMA: -Muito bem.
O Sa. MnuaTao DA. Jl!&\'tçA.: -Hão de se improvisar
reformas em tun additivo!
• • cTATU.I.'{o:- oncor amos om vo arpe o
augmento dos vencimentos dos magistrados ; porque
tambem o nobre ro.inistro não concorda com.nosco em
completar o beneficio 'l
O Sa. MINisno D.&. JusTIÇA : -!Ia de se apresentar
em tempo : não se ha. de improvisar.
O Sa. F. OcTnu~:o:- Se o nobre ministro tem de
apresentar o seu projecto em tempo e lugar proprio,
apresente tambetil em tempo e lugar proprio o aug·
mento dos vencimentos. IA.po\ado•.)
O nobre deputado pelo Paranl. tornou bem claro que
o Sr. ministro não faz fa,or & magistratura ; a questão
d~ ten;tpo · é meramente illusoria neste caso. A lei que .
d~scutimos não terá. execução. senão em 1883. Portanto,ji
ve a camara que a sorpreza com que ~e quer obter esse
augmento de vencitneutos não é em beneficio dot! magietr!ld_oe, porque • s6men~e ·~m Maio • anno vindouro o
~~~teno, se amda e:z:lBhr, conse~irá a votação definttlva. O que se quer actualmente é fazer com que o se~
nado pas~ pe.la! ~orcas caudius. (Apoiado'. }
·
.
ena o re3e1 u medida semelhante. O nobre ministro não se animou are.
P!Oduzir aqui. a med~da em projecto especial para. não
Vlolentar.o reg1mento ao senad.o abertsment-<3 que prohibe
reproduzll'-&e no mesmo anno uma idéa rejeit.ada, Apresen_tou-a porém reve~tida de nova fórma, isto é, como
~tigo de des~eza preruta, porque nas leis de orçamento
nao se decretao ordenados ; apenas se marca verba para
ordenados decretados. Como bem dis~e o nobre deputado·
d () Pa.raná, houve o quer qu~ fosEe de sorpreza. O lugar opportano, se lugar hav1a para esta medida na lei
do orçamento, teria sido quando se discutirão as verbas·
da admin.~ttroção .da justiça. Quando, pois, suppunha-.

nietros com alguns dos quaes tenho xelações de deferencia
e;sympathia, mas não de intimidade!
s~. Munsno .DA ~USTlÇ.l : - Esta discussão póde

o

prio para esta medida.

ae

O Sa. F. OcTA.viA.l'íO ~-O lugar proprlo era a "terba'
respectiva do m.inisterio da justiça.
.
O Sa. MINtsTuo DA JusTIÇA:- Não se podia inalrur
nessa verba sem voto especiál.
.
O Sa. F. OaTAvu.r;o :- Snppunhamos até que a idéa
tinha sido abandonada por S. Ex.; desde que vimos que
um dos chefes da maiona apresentavaumprojecto de re·
formaa, consignando como ordenados o que S. Ex. pe.
dira como gratificações•·•·
.

aa::t:õe

nobre deputsdo que usou dasua. iniciativa; a tal r63peito

não fui onvido, nem enunciei o meu juizo.

O Sa. F. OcTAVU.KO : - OutramaravU:h::! Nós por~m
• emos nos segredos das dissidencias, vendo
um doa mais proeminentes membros da maioria, se 111to
um dos seus chefes, apresentar um projecto sobre a id6a
principal que V. Ex. liavia tomado a peito defender este
o.nno, tivemos toda a razão para crer que elle ae havia
entendido com V. Ex.
O Sa. MINinao DA JusTiaA.: -Pois não ti"te a menor
intelligencla a tal respeito éom aquelle ·sr. deputado.

O Sa.. F. Oa'I'Avr~o:-Eu anppunha q_u& a anarchl•

s6 reina-va :n&!lta. oolumna, mas "9Bjo quo rema em ambaa
·
.
as columnas. (Ri•adal.)

Ji eu disse a principio que, deaejando evitar se encerrasse a discussão sem 11e ouvir o nobre miniatro da

fazenda, entendi dever despertar a S. Ex., pois que se
trata de augmento de deapeza. .
O Sa. LBITlo DA CuNn : - Por minha parte declaro
a V. Ex. que cedi a J?,alavra, porqne o Sr. míniatto da
justiça tinha respondido cabalmente ao nobre deputado
pela Bahia, previ:Dindo-me assim na resposta. que lhe

.

..

-

. . .

mas devo zelar a. reputação de meus collegas.
O Sa. F. OcTAVIANO: -Faço-lhe toda à' justiça, eo- •
nheço a sua nobre.za.de sentimentos i faço jus~Íf&. 1,10
nobre ministro, e não o pretendo offender; mas decla.~o
solemnemente que se eu fosse magistrado não aceitana
a defesa que ~· Ex. fez ~a necessidade do ad'!itivo, defesa. que hu.müha a magtstra.tura., que a deso.1ra. uo aen
passado e no seu presente, e faz dependernofuturo a sua
dignidade de uma mera questão de dinheiro. (Apoiado~.)
Senhores, no senado já se disse: <Pois a magistratura
qué esperou tantos IWJlOs, quando a situação do the.souro era favora.vel, )lão poderá espetar alguxt.:! me:Les
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em presença da ntn deficit? ~ E eapersr alguns mcze&
para que, senhores 1 Para que o governo apr<!Sen~ um
projecto dando-lhe garantias deindependencia! Omini.s·
tro qull nos. diz que em t.aes circumsta.ncias e para. tal
~ma magistratura não_póde esperar, seguramente niio
mterpreton os seus sentimentos.
O 8a·: MnusTB.o DA JusTiyA.:-0 ministro interpretou
o brado da opinião publica.
O S:a.~ F. 0c'!'A.VU.No:-8e se quer dizer eom isso
qu os )Utzes es ao ma pagos, concor o. . tgo mms,
não ha classe peior remunerada em relação a seus ser'riços e estudos prévios. Mlis que seja um brado da
opínião desequilibrar o orçamento para que a despeza
venha. a pesar ainda mais sobre Ofl contribuintes, duvido muito.
Chego, porém, ·& questão financeira pura e simples, e
a v~u estabelecer do modo por que a entendem os meus

amtgos.
.
Sem embargo de todas as ,observaçõl's que j:í. fiz, estamos promptos a votar já. e já pelo augrc.ento, se o
Sr. mini!ltto da flttenda. nos dechrar que tem meios n.o;;
•

•

o ..

c:

gares ;

m~nte

fl

maior numero precisa. ser :r:n11is vantajosa-

dotado.

.

O Sh. F. Oc'I'AVU.No : - Em todas as carteiras h a
mais ou menos aacrificios; o militar, por exemplo, para
chegar ~os postos snperio!e:' passa p\)r muitas provações
1

'

'

:11

classe da magistratura se comece logo pelo supremo
goz~ I O juiz municipal <leve encontrar um caminho
aplamado
deve fazer o menor .r.acriiicio;
.. ; não
.,.
. deve
'

.

aceitar o emprego l Segnramente não foi isto o que
.
O ~a • .MnmTRo DA JusTIÇA :-Oniie está. o gozo da

t-eve em vista a sabia lei de 3 de Dezembro.
magistratura T

Ainda no supremo tribunal de justiÇa os magietradoa
não têm o necessario para a sua manutenção.
O Sn.. F. OcTA'VtAM ;-0 nobre ministro acha. que o
sacrificio de se ter sido juiz municipal niio é bem com•.
pensado pcl~ honra de chegar-se 11 juiz de direito!
~ .~n. Jl.l~N,~Tno D.l JvsnÇA. :~Qual ó o gozo que tem

de deficit, !oi preciao inv.enta-lo para depois passarmos
como Alexandres. Seja franco o ministeno a este respeito. (.dpoiados.)

9 Sn.. F. OcuvJA.:\O;- Eu não conheço em nosso
pmz pos1çíi.o mais honrosa do que a do juiz de direito ; ·
estou. quo o nobre ministro està contrariando as suas
tcçoes para tzer a •
O Sn. Mu'ilsTRo D.L JusTJcA:- O que eu a.d~ro é
que V. Ex. estclja. t{)rturandÕ as suas por este modo.
_

tencia. Maa, senhores, o nobre ministro meamo não nos
esd. dando prova do que este argumento á fallacioso?.
(Apoiados.) O nobre minietro já precisou, por vcuturn,

aocied.B.de ~e patece qu~ é a do juiz.
O Sa. MnnsTao DA. JusncA. : -De certo, neste mundo não ha'officio mais honroso do que.o do jtiiz; mas·
nãc se trata. disto.
O Sa.F.OcTATIL~o: ~O que lhe falia é sÓ ter muito ·
dinheiro! ·Até já. ouvi dizer mesmo no parlamento que
~~~ dE~Sembarglid.ores .eete.'fão mal dotado~, porqu~ não·
~híto vencimentos .para poderem ir--de--sega-á relação.~--0 Sn.. Mnusno .DA JusTIÇA:- Parece que naqualla
osi ão seria esse tratamento muito conveniente.
,
· O Sa. F. OcTAVIANO :-Se dependesse··de mim eu lhes
ds.xia todos os meios, porque assim o fazem os lnglezes, '
quo d~viiio ser nossos mestre~ Mn.s pc~a..loi d(l 3 de .Pe-

O Sa. MA:a.TtNno CAMPOS: :..._ Ernitte bilhetes I
-Ao menos
.O Sa. F. OcTATJANO:
.
. . haja- franqueza,.

Mas senhores dizer- ~ o ue tod.os nós sabemoe
isto é, que a m8gistratura está. Dlal dotada, e por outro
lado dizer-se ta.mbem que não temos recursos) que precisamos de severa. economia, que o deficit 6 incaloulavel, equivale a aconselhar-nos nio votemoa o augmento
pedido. (.dpoiado.t.) Pare~esmo que o Sr. :miniatro 4a
1ustiça nio se tinha entendido com o Sr. ministro da
fazenda; e jato não seria notavel, porque entre os membros do ministerio existem outras divergencias, como
por exemplo, a respeito d11.lei de 22 de Agosto.
O nobre ministro da justiça trouxe-nos como ar~
mento importante este :-0 poder executivo iã não acha
quem ql:.ei.r~ s~ me:g~strado, porque· os oráenad.os ~ue

------~~~o~m~o.~

·

~

WJ'i'lOI'

O Sa. MlllliTao PA

mnuicipaes.

Jvn1c~:

•

-

Referi~:me

·

a juilles·

O Sa. F. Ocu TIAKO:- A respeito dos juizes mUJilci- ·

pa.os o nobre ministro declarou no senado a verdo.deira ·
ru.i.o pot quo uao· encoutra.n o peasoal id.oueo para
eases cargo&.
.
Ha diata.nciaa enorm~ a vencer; ha falta de meios
de ~mmunlcaçlo; ha grandes incommodoa de viagem;
falta de'sooi&b1lldado para homens acostumados a tuna
vida litteraria;. ha tudo isso, e ha mesmo falta de se- '
gurança. Os térmos que ee.achão em taee condições não_
Sério pr~ados, nem mesmo po
.. r aqnelles j.u izes . que
fizerem "- sua carreira uma. questão de dinheiro. Niio .
eae~a o nobre ministro os defeitos •da aabia lei de S
de Dezembro~ nã1> attribna aos ordenados o que é oulpa
116mente das. circnmatancias d.o paiz ·e da lei, que não ·
attendendo a essas CirciUDetanoias, quiz organisa-lo com ·
·
uma UIÜformidaflie
. . thcorica.

'
jurídicos

..

'

anno em que aos cursos
não se formal'Gm SG
não homens do littoral, o nobre ministro não achar&
facilmente quem ,queira ir para Goyaz como juiz municipal, qul\m se queir1úntranhar em muniei~ios longiquos, que não offerecem nem commodo traneporte
nem garanti" de vida~ A questão esti sómente na falta.
de meios para a snbsiatmlcia 'l Nã.o ; pergunto ao nobre
ministro, todos os lugares pto:ximos de juizes munioi •
paes ~ são sppetaoidos' S.. E:t. não se teti visto
it~oommodado com uma côrta im.mensa de pretendente!! s. eases l~ares: S. Ex-. 11ilo reaponà.e a is,o. ·
O Sa. MnueTao ~ Jllm~4 :. ~ Sio poucQ" esmlu-

l'Or,so li.

J:lOderemos lhe~ dar grandes dot11Ções eem compromett~:r
os recurso~ do' thesouro. Dimínua..se o quadro da ma~
gistrnturn, dê-fie a esta toda a. indepen:lencia }Jossivcl
do executivo, e então tudo o que puJetmos economisnr
despenda-se com Õs mugistradoa . ..
Sr. preaidtmte, dcoojo que fique bem claro o explicito
o meu voto nesta questão.
l1econhcço, com o' nobre ministro da justiça, que ó
necessarill a medida, que é neoossario retribmr melhor
os Eerviços dos juizea.
Penso porém que niio eo !az beoefioio ao paiz, nem
mesmo A magistratura, dando-se aos juízes dinheiro tão
sõmenta. Deve-se-lhe& dar tnaia alguma couea para &&
exigir ta.mbem algmna. cousa maie. (Ap.oiado.r.) . Mas üpezar desta divergenoia, estou prompto a vo~
tar pela. medida desde já se o nobre ministro da fazenda, '
tomando a palav.ra, decl~U"ar-nos que economias -vai ··
fuer nas verbas. da despcza, ·on quaes os recursos ·com
que conta para, sem aggravação do deficit, oocorrer a
esta nccreschno de despezn. (A.poiado.r.) ·
O Sr. Ministro dn. Fazenda faz observa9(íes.
A discussão fica adlada pela hora.
-Dada aordem do 9-~a, leva.nta·SG aell.Bsiio As quatro
b,oras e."Wll quartg :~\tlllrde.
·
. ·

SESSÃO EM 6 DE SETEMBRO DE 1861.

ISO

Sessão eJn 6 tle Setemb1• o.
FRESIDENCIA DO

SR.

VISCONDE

DE

CAMARAGlDEo

SuMMA'luo.- Et:epedientl. - N egocios ela Parahyba do
Norte.- Imposto sobrt: o ~abão.- Impo.!to sobre os
cr.iadores, ;marchantes ~ prssoa.s que vendem c~rnes
verde&.-Irnposto sobre bàrcos de cabotagem ....,..J\atu.ral!Saçnes.- Ordem do dia. -Additivos ao o•·çamento.
Discur•o do Sr. Zacarias. Approvaç11o.- Eleiçilo d•
Minas ... Geraes (7o districto). Encerramento.

Ao meio-dia, feita a chamada e achando-se presantes
os Srs. visconde de Camaragibe, Pereira Pinto, Gama
Cerqueira, Vieira da Silva, ~ alazans, Salathiel, Ara':jo
Lima, CarrB.o, Fi alho, barão de Mamanguape, Bandetra
de Mello, Furtado, Lamego, Ferreira da Vei!(a, Corrêa
de Oliveira, Mello Rego, Ottoni, Luiz Carlos, Fernandes
.Vieira, Nebias, Gasparino, Costa Pinto, J. de Alencar,
Tavares Bastos, Viriato, Carvalho Reis, Henrique3,
llello, José Bonifacio, Carlos da Lnz, Diogo Velho,
Ribeiro da Luz, Ferreira Lage, Martim Fmncísco, Fiel
da Carvalho, Paes de Mendonça, Manoel Fern8ndes,
Santa-Cruz, C. Ottoni, de Lamare, Sergio de Macedo,
Silva Nunes, ,Jaguaribe, Raposo da Camata, ·Zacarias,
Llma e Silva, Figueira de Mello, J. Madureir~t, Tiberio,
CasteJlo .. Branco, Lessa, Pedreira, Carneiro c!~ Cunha,
Aragão e Mello, Villela Tavares, Pinto de Campos,
Brêtas, Leitão da Cunha, Sayão Lobato, Leandro
Bezerra, Pereira Franco, Epaminondas, Uarue1ro de
Mendonça, Felix da Cunh", ~igueira MeD<les, Roddgo
Silva, F. Octaviano, Esperidião, Fernandes da Cunha,
Paulino de Souza, Amaro da Silveira, Lima Duarte
e Saldanha Marinho, abre· se a sessff.o.
Comparecem depois de aberta a sessão os Srs . Earbosa da Cunha, Sonza Mendes, Pl\ula S•.ntos, S{c e Albuquerque, Paes Barreto, Mart.inho Campos, Persnagui,
Barcellos, Fleury, San.i"'·.a, Bezerra Cavalcanti, Junqtteira, Couto, Pi1.to Lima e Henrig_ues.
Falt1lo com participaç1io os Srs. conde de B•.epehdy,
Teixeira Junior, Brandão, Pereira da Silva e Paula
Fonseca.
Lê-se approva-se a acta d~ antecedente.
O Sn. 1' SEGRETARIO dá conta do seguinte

a

EU!:DIENTE,

Um officio do ministerio do imperio, cotnmunlcnnào

que S. !vi. o Imperador s~ digna receber no dia 7 do ti;ez;
norrente, :\. uma hora ela terdc, no poç.o da cidado, a
deputação desta eam,;ra yue o tem de feJidtar naguelle
di'l po1· ser o ao anoiversario da gloriosa ir:.dependeneia
do Impedo. - Intoirada.
NEGOClOS DA I'ARABVJlA DO NOR'rE.

tê· se, e é 2IJprovn.Go rem debate) o scguh1t0 parecer :
< A commissão ds assemhléas provillci.11es, a qTwm
foi prc~onte a col.lecção das leis da provincla da Parahyba do Norte promulgadas .na ses&ão ordin2.ria de
1859, teudo examinado >J. disposição do§ 17 do ort. 18
da lei de 3 de Outubro do mesmo nnno, submettiàa á
conr.iderayfio desta augusta camara por aviso elo ministcria da fazenda de JO de Maio ultimo, experlido sob

resoluçiio de ccmsulta dn Secçfio de ~·szcnà.a elo oonse1ho
da este,do do 5 de Dezembro do anno na:;sH.cl:J, observa
qu.c com eift~ito naquell13 pnrf!f?',T3-phn se ·Es'tabcle~o o im
posto do 200fi ,r,obre csda egcnwo cxpmtacb para, fóra.
da provi11cia, c que est8, eomo }J(mdera n secção, no
cnso da3 leis ele àíffore!Jte;.; pravinr:ias que WrL! cr0r.d·J
scmellnm'e imposto, e outrcH Co exportGçi'io que mais

ou m·.:nns dire<:tumcnte otfendum OH

im:r,o~tos

gerac;;.

2

UF~lL~~;~~~ a~ ;,~-~~~~ld~~;J~~~J~-~~;J;~u~~ ~~~~,~~~~h~ ~o~t~~:~~~::~l~
duvl<~Rndo ela. competendn da~ ast;er:Jbiéas provinciuc3
para le1:;hdnrcm.t ~.ohrc dir~:-it:t,s clG c~xportRç?k:; :cag,
tr.nüo ul:.im:l.tf!<:':rtte qv.cl' o se.nado quer n c<:JJ.r.:?-ra elos
S1·s. der}utados tomwl..: o accordo do C-JmineVe:~ o c-!:itu~

do Je i<1l ohjccto á U:J:.:c,H.I~m:f(o mixtP~ e.\~;e:HregRêb d•3
exftminrrr as dtrril1ns oceord•t:Jc na iuk}"\igen.ci:1 de
~dguns a·t.igos do ar:,to arPíC:.ion~l, ô (;;e i ::r.::rc:'· ~lJ8 soe

aguarde o trabalho da referida commiasão e n. sol~_ção
que a tal reopeito houver de dar o poder legtsla"1vo,
para á vista della resolver~se o que fôr mais acertado
ácerca não só desta matem>, mas tam bem de todas as
queStões pendentes de decisão da cam~ra que constão
dos actos legislativos de outras provi.nmas !' que tan;bem concernem a assumptos sobr? que versao as du.v1··
das a que a commissão se a-caba àe referir.
< Sala dns commissães, 5 de Setembro da 1.861.'-

L: Pedreira.--Esperidi11o E. de B; P.-Jun~ueira.

>

Lêm-se, julgão-se objecto de deiiberação, e vão a
imprimir para entrar na ordem _dos tr>~balhos, os projectos com que concluem os segumtes parecereb:
IMPOSTO SOBRE O SAnÃO.

<

A commissão de assembléas provincines, tenilo exn-

miuado as leb da província do Ceará 'p"romulgndas n&
sessão ordinaria 'de 1859, que lhe farão enviadas com o
aviso de l l de Maio do ministerio da fazenda, expedido em virtude da resolução de consulta de 23 de Março
ultimo, deparou com a lei n. 9 de 27 de Julho daquelle
"-Dno, que contém o seguinte: - Artigo unico. O sabão
fabricado na provincia fica isento de todos os impostos
provinciaeg, e o nfw fabricado pagará o imposto de con-

sumo de 640 rs. no lugar em que fôr importado.
~ Além da falta de clareza que se nota ilO imposto
estabelecido na segunda parte do artigo citado por se
não declarar o peso segundo o qual deva ser cobrado,
não póde a commissâo deixar de neUe reconhecer um
verdadeiro imposto de imFortação, que na sua generalidade corupreheni!e até o sabão produzido fóra do paiz.
< D6.-se pois offensa real do art. 12 do acto addicional, qne expressa e terminantemente inhibe as asserobléas provinciaes de legislarem sobre tal assumpto.
E embora semelhante imposto se ache de:;ignado como
s-end.o de con!3umo, não o salva isto da incorastituciona~
lidnde notaf~a porque lhe não muda a natureza que efíectivamente tem. Não hesita portanto a commissão
em propor á revogação do dito ?inpoeto, formulando
para este fim o seguinte projecto:
< A,!'.ssembléa gei·al resolve:
< Artigo unico. Fica revogada a leln. 9 de 27 de Julho de 1859 da província do Ceará, na. parte em q·ue
estabelece o imposto de 640 rs. sobre o sabão não fa·
bricado na me&ma província.
<Sala das commizsõos, em 2 de Setembro de 1861.L. Pcdreira.-Espcridião E . de B •. P .-JunquCim, ~
IMPOSTO

SOBRE OS CUIADOI\ES, liiARCHANTES E
QUE VENDEREM CARNES VERDES .

PESSOA~

< Diversos cris.dore.a e fazendeiros da ilha de Marajó,
n.n provir:.da do Pará, dirigirão a esta augusta camara
uma representação contra as disposições do art. 49 da
lei rlaqnelin provbch de 28 de Maio de 1846, n. 132, e
ào § 15 do mt. 40 ela de n. 264 de 18 de Outubro da
1854, corFJGrnentes §. venda de carnes verdes.
< A corruris:são de sssembléas provinciaes, a quem foi
il~cmnbido o estudo deste assumpto, tendo examinado
os actos iegislativos acima citados, observou que com
cíT'eito tendem manifestamente a restringir a liberdade

de n:;n dos mais importantes ramos da industria, obri-

gando os qu.e o exercem "" deix>tr de vendê-lo segundo
as leis do mercado , visto como desde que exCederem a
tnxa de 100 rs. a principio e d.e 120 rs. depois por cada
libra, incorrer~õ em pesadaa multas, que é ao que real-·
mente correspondcm os onero~issimOs iro11ostos que
neste c::o,::;o i:e:ri'io de pngar,
< Ec adejs cit~1chs se tivessem- limitado a rlar premias
ou a c.rem~ qti~~esqucr incentivos em favor duqnetles qlie
se comf'romette.ssem a nãr,; Glev1.1r o preço do referido ge-·
nel'o acirrtP~ de cerw maximo, nada te:d.a a com missã-o J:l
Lotar Cm1tra, dl:!.S ntüo lado constiíjucion~ü. ~embora
COJJira.rias~;;em os m~iis sáos prlücipios economicos, não
saria isto moúvo sufficiente para determinar a sua revo ..
gação. lr-sil porém até ao ponto de decretar impostos
grrrvo~os,efnzê-lo:; recnhir wbre os que ~e não qnizereru
submet.ter á taxn. e:;tal1elecidn, é o mesmo que impôr pe ..
1u~s no livre excn.;ido de uma inà.nstriulegithn~t, é crear
re::.t:·lc~~-:(i-:;'1 (f!;.c nf:i.J_{odc"ú1 sc.r su3tentafbs t:m faee da
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constituição, 9 em ultima anàlyse prohihir o cidadão de
dis~ de sua propriedade e de exercer a ana inàustria
com lhe aprou-qer, uma vez que respeite as clausulas prescriptss nos f:S§ 22 e 24 do art. 179 da constituição e nas
leis ~~..a regulamentarem • .

----n~~~l(-~ii paregrçhos,~;o se,podem decretar quaesquer
outras sem flagrante violação de tão importantes,pre·
c&itos.
~

..

sições das leis acima citadas como a do art. 18 da de
n. 108 de 6 d'e Dezembro de 18~2 sejão rc,vogsdas; e
para este fim offerece á consideração da camara doa
Sra. deputados o seguinte projecto :
< A.al'sembléa geral resolve :
c Ficão revogados os arts. 49 de. lei de 28 de Maio
àa 1846, n.lS.2, o 6 15 do art. 4tJ da. de n. 264 dé 14
de Outubro de 1854, Jl o nrt 18 da de n- 108 de .6 de
Dezembro .d e 1842, todM da provinoia do Pará, na parte
em ·que sujeita aimpostos os criadores, 'narchantes e
pessoas que :venderem carnes verdes por preço maior do
qoo o taxado nas .JB
•
Sala das oomroissões, om 5 de Setembro de 1861.-L.

51

ditos portnguezes Antonio Leite Ribeiro, Antonio Pe~
reira da. Rocha, padre Custodio Pinto Gnedes, padre
Christinno LcmeHno de Carvalho, lgnncio Antonio Machado, .Jacintho de Menezes Andrade, João Dias Marques, José J ~iu tho Pereira, João da Silva Fonseca, João
• ·
. . , oaqmm enr1q~es ~ ~vetra, ose
Mana de Olive1ra Fre1tas, Josó Joaqu1m Alves, José
Xavier Coelho, Luiz José Martins, Manoel Gonçalves
Villas-Boas; Manoel Antunes Baptista, Manoel José
• lleiro, IJaÀre Man.ee! N egmira Dins, Manoel Peteita
Marques e Domingos Vicente de Oliveira; ao snbdito
austríaco Ernesto Dionysio Street; aos subdit<>s prus·
. sianos Friedrich -.Wilheim Adnlbert Benecke, Eduardo
· Gravert , Hugo Frederico Guilherme de Klass; ao sub··
dito hespanhol padre Luiz Do! ores Marzoa; e ao sub~

dito italiano padre Domingos Gallesio.
c Art. 2. • Revogão-se as disposições em contrario.
_ c Paço do. cemara dos d~putados, ilm 31 de Agosto
de 1861. R. F. de Arauj o Ltma..-Oliveira Bello. ~

Ptdreira,;_EsperidílSo E. de B. P.-Jtmqueira. >
IIIPOSJ'9 69

... A commissãu de assemhléas provincia.ês, no exame
a que proced.eu das disposições dos§§ 6' e 22 do art. 14
da lei n. 577 da rovincia. de Ser ·
de 13 Je Julho
o anno.passa o, que forão submettidas á consideração
desta. au~ta camara. por aviso do ministerio da. fazen.
da de 11 de Maio ultimo, expedido de conformidade
com o parecer da respectiv.a secçii:o do conselho dt' esta·
do de 22 de Fevereiro deste a.nno, observou que a primeira das,.citadas disposições, estabelecendo, com refe·
· renci~ ao § 6' do art. 2" da lei da. mesma provincla n. 541
de 12-de Julho de 1858, um imposto annua.lsobre barcos
àe cabotagem exced.e h faculdadts dae Q.llsemblél18 pro·
vinoiaes; não 86 pela prQpria natureza do usumpto, maa
tambem por nfio se achar este compréhendido no• ?b·
jeotos enumerados nos arts. 10 e 11 do nato addioto•

n&l

que i '
.
assembléns ; c quu a segunda, oonteudo o imposto aos
BrazUeiros de JS por passilporto e aos eotrangelros
de SS para dentro do Imperio e do rss ara fóra âclle,

.

.

brado entre o Braz'n e a França, aMm do vorsar sobro
materia ácerca dn. 11ual do podem leglslnr a11 usembMaa provinclaes. E' pois de parecer quo &e)lto ambu
revogadas, offcrocendo para eato fim o soguiuto proieoto:
.c A·auembl~a geral resolvo:
c Flel\o rcvogl\o!oa o~ 6' do art. 1~ da lei n. 6'f'f da
provlncla do Sorglpo do 18 de Julho de 1860t o 8 6'
ao art. 2' da lol da melml\ provlnola n. 641 1.10 12 de
Julho de 18158, a quo aqucllo ao relet"e, e~to,balooondo
um impoato ennuiU aobre barcos de cabotap;em; e
bem assim o ~ 22 do oitado art. 14 da lei 11. 677, que
estatuio o imposto de 18 por passaporte, e sendo s ostrangeiroll de 38 para àentro do Imperio e de 5$ para
fóra dà!le.
· ·
c Sala. das commissões, em 2 de Setembro de 1861.L. P~dr:~íro. --: E1pericl~llo E. de P, B. - J unqtuíra. ~
IU.TUB..U.JS.i.ÇÕESo

· c Forão :presentes ' oommissão de oonstituiçlío e poderes os requetime
·
•
,
•
tria.cosl prussianas 8 hespanhol, abBlXO :meb.aionados,
que pedem ser uaturalisados cidadãos ~razileiros, dispensando·se em·geral a falta. dej)reenoh1mento do prazo
estabelecido porlei depois das declarayões que fizerão
perante u camsras munioipaes respeottvas.
c: Attendendo aos precedentes que são commnns nesta
materia, entende a commiseão que os snpplican\es ~tão
no ()IL&O de r.er deferidos; para o que oiierece a, ~gttl!lt~
resolução :
c A a.ssembléa geral 'resolve:
r
c Art. 1. • E' o go:vàl'llo 'autorisado a manclar .paaa&r
cartll de l!atvalisaçio de cidadãos brezileiroe aos aub-

encnr, uiz
A;.raujo Lima,

Parannguó..
O 'r I
pedi a pnlavra a Y. Ex. para recamar dàntra a in·
exacti:liio de alguns npnttes quo npparecem dndos por
mim em um discurso p~blicado no J orflal do Commercio
distribuid.o hoje, proferiie na sessiio de 31 da Agosto
proximo passado ~lo nobre depntado .pelo 2• districto
da provinoia de 8. Paulo.
O nobre deputado disse em seu discurso q,uo eu ne·
nhuma providcpcia tinha tomado s respe1to de mna
illformação do iuiz do direito de Lorena á cerca do mio ·
SJtado das estraaas no termo dnquella cidade. No Jornal
vem o seguinte aparte como proferido por mim : .
c Perdôo-me; o nobre deputado ignora o relatorio

•

·

ein ao Sr. 'Dr. Jacintho de

Mendonça : ahi vom mencionadas na providencias quf)
dei."
E~ niio podill ~izer que havin entregue a presideneia
•
á. D&
conscloncio. de todos, e consta de um documento offinial
RB&i~nadl' por mim, que entreguei a administração da
}.ltOV1Ucia. ao l ' vice-presidento o Sr. conselheiro Amaral
Gargel. So n!'io foi, pois, equivoco da parte dos Hrs. ta~
ch~graphos, não so1 a que possa attribulr esse engano•
I~tmbem não diaso nesse aparte q\113 - no relntorio
com ~ue entreguei a administração vem mencionadas as

provic:onoias que dei sobre as estradas do Lorena; o que
cu disee foi : qne sobre essas estradas de Lorena haVia
mandado proceder ás informações que julguei precisas,
e providenoiado como me pa.receu conveni6nte ; assim
como que·do relntorio com q11e entreguei a presidencia
constavão as differentes obrll.ll que havia mandado fazer
tanto na capital, como no interior da provincia.
.· .
TRDlbem não apparece um outro aparte que •en dei ao
nobre deputado....
O Sa. Buuou b.t. CtooiA: - 'E mais alguns ~6 llt
doriio na casa.
·
O Sa. L&su.: - As notas tachygraphicas podem ,ser
inadas • eu nã to uei nos a
.
·O Sn. BENRIQUEs: - Longe de mim attribnir ao !U'o•
bre deputado qualq\ler procectimento irregular, qnalquft
alteração ou snppress~o de &J?artes nas ~otas tachygraphicaa. E~ realmep~kJ:mpossne1 que .os Srs. tnchy,gra.
phos possao toma~~do quanto !-e_ diz. na casa o apanhar ao mesmo teãl'pb c.om exact1dao d .l SCUl"SOs e·apartes (apoiGdos); eu sou deputado, e sei como os discursos '
m~ tªm. ido §; ~~~, :~ ·~ <e~l'.t=l "tvdv~ us n~eoé ·;;õilegu~
não me refiro portanto ao nobre deputado, e nem cru}~(!
ror isso a alguem, Forque .o inconveniente como que 'á
JJTemediavel.
Eu disse em um aparte qne não apparece, rem ·ãu•
vida porque não pôde eer tomado, ·que o nobre deputado

CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 20/01/2015 11 37- PÃjgina 3 de 11

SESSÃO EM·-6 DE SETEMBRO DE 1.861.
ORDEM DO DIA.

em seu n1asnio·discnrso hav;rc reconhoeido e declarado
<me a provincia havia ltitado com uma fa.tal estação
êhuvosa, e que entret~to queria que,- npeznr disso ,
apezar de abranger essa. estaçl!.o qnasi todo o tempo de
minha administração, eu :mandasse fazer todas essas
mnits.s estradas arruinadas, niio se lembrando de ue
ora uso em pura 2!1r n, e nem. os racos recursos o
thesouro, em conse'11uencia dos quaes foi achar .todas
essas obras suspensas por ordetn de meu antecessor.
_· Ha OU;tro apar~ f1ü<; -c;: não proferi certamente, e que
l

... « O

11.

A.))DmVoS AO ORÇ.llllE.!CTOo ·'

Continúo. a discussão dos artigos add.itivos a.o orçamento, apoiados na sessão antecedente.

'

8

;

dos empregados dns demais. secretarias de estado, Cardoso de Santa-Cru:r. >
·
·
« Conceda-se ás loterias do Monta-Pio dos Servldorós
do Estado os 'c: esmo<'· favores de qua gozão as dá Santa
Casa. da Misericordia. da. côrte, relativamente ao pagamento de iropostos.-.4. Per~ira Pinto. >
·
< O governo poder!, durante o prazo de seis ~os, a
contar do 1• de Janeiro do corrente nnno,"pagar os
jnros e amortização do emprestimo de6,000:000S,levantados na praça de Londres, e entregues & Cómpanhia
União e Industria~ ficando esta companhia obrigada no
m
u·
raz
•
·
•
t1lmen~ f~ito pelo thesouro com os sobreditos juros e
amortlZ9.4(110o ·,
. .
.
.
. .. .

requerimento <lo Sr. José.Bonifacio tem sido dis~

cutido. >

.

·.li"u n~ proferi, Sr. presidente, ainda. nesta. ca.mara,
e.nem havia motivo pill'a proferir nesse aparte o nome
des&; Sr. deputado, e nem podia dor semelhant.e aparte
em C>pposição manifesta a .um facto reconhecido por
tolos; pcrqus todos nós sabemos, e~tá. na consciencia de
todos nós que esse requerimento foi apenas começado, e
ainda não acabado, e nem por isso diacutido.
. .
Tambem niio proferi um outro &parte que se me attri·
bne. Qaando o ·nQbre deputado dizia que .os actos da
.
- .
.
s
pot se não terem Je.do ainda. para ordem do .dia os req_uenmentos;e que o nobre Sr. a• secretario decla:rou ter
isso por causa a. preferencia dos or~amentos, vem este

.

. -

.

~

<

com

•:. O Sa. · HENJUQtrEI :

-

·····

Não contestei , e nem contesto
'

o

<{Ue algll!l• ~partes ~o nobre deputado aohavAo·ae rlactdoa uubatit.uldoa por outroe, oom nova letra, :nas
parG®U·me que eua nov" lotra era moamo doa Sra.
Cibygrappoa..... .
·
' 0 .. Sa..llan.tQUBI:-De o-srto quo nla ê mlnhr., o oaaa
a)lbttituJQio pnrtirl.aom duvldQ do algum equivoco doa

t•·

~

apoiallo•)e apre.pnta-~ aoco:po legiela~vo.tApoiacJos.)
o mouoa aaa1m. ae prat1oa em outros pwes.
··
. ·. Na Ingla~rra nenhum doa ministros inclue em· eeu
tellpeotivo Ol'ÇIUjl61lto nOTa& despezas &em primeiramente
ouvir o ministro das finanças para que d~ aua pré fia
acquiescenoia; porque é elle que tendo, com 6U disse,

taohygrapho•·

O Sa. Lau.:- Eu nem conheço bem a letra do nobre
deputad~· ·:AJé~ ·.desses dons apar~ · que · B!' ach~vão
stt'batltmdoa i por ·outr!lletra, mns que j i assim me·~n
tl$g&rão, todõs os mRla estão comofol'ilO toniadoa;pelos
Sn. "t&ehygraphog. Se · proourei eônsenar tudo quanto
ae achava na~ notas tachygraphicas, tanto mais nãO.
me abalançan~ a tocar noa apartes do nobre deputado! ·
As. notas e::nstem· o nobre de
·
~.
ue:r ~m q\le ~IIB venp.ão & ca.aa, para que ·os nob!!e&
deputados poas.o exanuna-lo.s, e veritioaráõ que estão
taes quaes me feria apresentadas.
·.
·O,S~· 'Iht•uu_Qnu :·- Noo é pr~; estou Certo tiue

O'JlObi'é cleputado lhes não

tocariC- ,

.

.. . ..,. .

'_O.§a·. ,LEÍu.:.:... Vni-nte ·em•1QQs apartea dad~s
P4!lP lXJÇnobremngo o,Sr, Dr. José Bonifaeio ha. reto-

q~a.que,•lle . meemo fea, e que realmeute da..-ia f..,.põ~"!e,eu ;tinha ouvido li;iz:.r a S. Ex. essas pi.iã~.:~~
. Fo1 .~a .. faser .esta s1mpl88 obBerYação que pedi ••
palaVJ:al.t r!lle'e V. Ex., Sr. preaidente, &e talnz me·
at!"Wl-AA or~.·

_. . . .

_ .. .. ;

-.. : ···

~anti-

los~-Salalhiel .- Carneiro· de Mendonç11.- F. de Poultl
Saneos,.;...;.L, Duarte.-Go.ma Cerqutira.-Bs:terra CatJal·
canti.- Lima e Silvei Sobrinho~- A. Pereira · Pinto.;Sergio ·de Macedo.- Yi~irtJ ~ Silva.- L . Pedr~ira. _;.;.
Sa.r.ta-Gttu~-SouzG Memhs •..:.oFiatho.-0Zi1>einl Bcno;Paula Fonseca.-Ribeiro de Andrada.-Martinho Catn•
pos. - T. B. O'ttoni.- M. Fernandt.r Vieira,;.... C. de
Oli.,eira, ,
· ··
· ·O Sr. Zaearlas (.r(lenclo): - Sr. presidente, vou
tomar em consideração os discursos oom que os. nóbres
ministros da justiça e da fuenda respondêríio ás ob.ser.~
·
· ·
•
de 1 s arti os addi ·:vos
que estio em discussão.
·
··
Senhore&, o presidente do tribunal do theaonro, ou
seja llimpleamente tniniatro do thesonro, ou seja ministro
de finan as alludo 1 distinc io C(lm ue o annô roxi"
mo preter1to o no ·re scon e e eqm m o a en re~
tevo a attençiio da camara ·clos senadores), oàcup3 em
nossa organisação adminiatra~iva; relativatrie~te ao orçamcmto, um lugar importantlBsimo, e com razílo, pOrque ee o miniatro da fazenda é, ·pór assim dizer, mordomo da naçlo, aquolle que tem em suas'mliosoa corcl~
ela bolsa pubUoa, patece clero que,~~ uio digo ~em o
aeu apolo e pela ·aolldariedade mh1ieterial. mas ll&m o
1111 prévio uaentlausnto nlo pôde nenhum de seus oolle~
as proi_)Or augmento do despeza om sua· repartição

· ' O Sa. L:su :-..... nlto & néll<i,, como nlo costumo
fazer 'em nenhum~ · a maia leve emenda. Notei apenas

=-~o• Sra.

Durante. o mesmo prazo de seis annos

guma as gatantia.s de juros concedidós pelo · govérno
geral e provinciaes do Rto de Janeiro e Min~ 4 Gernes.
-Ferreira -da Veiga •....;Cru~ ~achado,..;..Rtb6iro· ~Luz.

· c Ss lesse o relatorio, repito,
que .sntreguei a
presideneia, havia de ver as ordens que dei relativamente ao facto ·a que alludio. ~
~ • m pTlqt~\rO ugr.r,
• • x. e o. camnra. recon 1acem
-<tlie rienhulhá. re1aç\i.o tom o aparte com o objecto .de que
~e trat~va; ~.em segum1o lugar cu _não podia dhcr que
as prlmdenman Mbre as estradas de Lorenu. constavãt>
daquelle r~latorio, porque na,de:disse nclle. a G5Se respeito.
Se eu t1vesse dttdo nlgu.m aparte, ser1a que têm ho.vi~~ muitas o~casiões dessas discnss,ões nos orçamentos,
·e que·eutrptanto nada. ilbsolnta.meute se disse.
Sã9.-e9tas as observações .que tinha a fazer, e ~que
me· pareee que o nobre deputado pslo 2• districto da
S. Paulo_ estart, de perfeito nccordo cómigo·. .
· · :;; ·
. O Sr~ L~ssa (pela ordem):-;:- S~. pr~aidente~ pedi
. .
.
v '
o
no re. deputado .que acaba de sentar-se algumas paljvras: sobre os apartes de S. Ex. que apparecêrão em
meu diaourso_; declaro .que siio exactamente os apartes
18&0··

,

junctamenta em discussão ÇIS seguintes:
«Fica o governo antorise.do a igualar os vencimentos.
dos. em regados ds. secretari!"' . da fazenda, th~souro

em .Euas mlioa os oordeis da bol&a n.aoional, deve taber
se essa bolSa está cheia. ou 'Vazit., e qúe probabilidades
ha de tê-la em estado ·de fàzer face a novos encargos. ·
E• por isso, Sr. presidente, que nunca partilhei.o pre•
eoncGito· s.Uãs · eommttm da uelles ue levão e. mãl à
interferenciB' e fiscalisaçio que ·'o t esouro -entre D s.
pro~r a ~~cer em to~as as reparti~s -no q tte toea
ao di&peudio dos dinbeu'Os publicos. Nao só acho bem
ententfida·essa interferencia. e fi&oatiüÇiio, · mas ·penso ·
qae é dR. oompetencia do mú!istro que dirige o· thesouro
declarar aos reuscollegas M tties outaes de&pezllll que.
elles por ven't1lla ,q_ueirão nbJiletter to vo&O -daa cama- •·
ras 8itão ou nio uas'forças -!o me11m~ thesomo. ~
.,()r!, ee:.d-c:t= "=~ mcd" ·e: . ~.:, :.::eer-tc:d:··
juata preeminencia da pt~.~ta da f<Mzendn. na deoretaçlio
, da deapeza e da receita do &tailo, oonfeud que 116 por
., · daacuido deiset hontem, qunc!o proferi o meu disCtJno '
a- reepelto ' dos~veDCliilebW dâtDagllttátvra, detn• ·

I
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~enão aguardar as ~oc!ttldasoooQI)JlÚU, e.v4)tar en~
O orçamento tal qual Se aob; fieandOJ,~OI que

pellar poeitivament l () nobro minist.ro da fatenda, para
que nos dissesse .e· achava possivel, nas aotuaea citoumstancias, um-a.ccresoimo de despeza.
. Es~ descui~o por6m, Sr. presidente, !oi mu~to a.
propos1to suppndo pelo nobre deputado pelo mun1cipio
neutro, que, em seguiua ao nobre ministro da justiça,
wcupou

u.rilu~iuLt!menlit:

ã

il~~;uür;.w

tanto

nio

eonâio no .governo livre o direito de votarem como
entenderem 1 . · , • .
·
..
D~ ·I!Orte que o nobre miÓist!o da fueniiu, pa~ saiür
da difficuld.&de e:Q;L .que se VIO collocado · ..uão achou
o:..:o ~e:c :e=-e_ !U~cear ,o p!m~tl!O e oon _anca .._em
n!Da questão onde tal ~rinoipio !Íio ti:lha. o m811Ór ·cabimento, e &6 como argumento od 11rrorem•. (Apotodvl.)
• Se~hores, a scienci& prescreve regra& .para a .orga~

ui êii.Dliü'a. ·

O nobre ministro da fazenda teve, pois,-de emittir a
sua. opi.nil'i9 a. respeito do artigo que augmenta os veneim,entos da l!lagistratura,. e a cam~rs vi_:i que S· Ex.,

.

(lipoiadot) asseverou quedesde que oseuoollega o Sr.ministro da ~ustiça se declarAra em favor do artigo, estava entenclldo quo tambem o ministro da fazenda o approvava, e era. desneceHaario perguiltar qual o seu modo
de pecss;r a tal respeito.
Sr; presidente, em qne J>ez" no nobre deputado pelo
2' districto da provinoia da Parnhyba, peço licença para
dizer que desta vez o nobre ministro da fazenda desempenhou a. maxima de Talleyrand (apoiadot), á. que
em uma da.s ultima& sess~ alludira um nobre lieputado pela. Bahia. S. Ex. servio-se de e:tpres3ões que eataviio em desharmoni~ com os sentimentos do· seu cora~-o, 1rent1mentos . a enra os antenormente em um

documento··importa:rite sujGito á aprP.ciação do corpo
l~gislativo: refiro-me ao rela tono da fazenda.
·
·i
, O Sa.. Z.a.c.uus : :..._ Mns se eu fallo de sentimentOs
do nobre ministro da 'fazenda já maniféstados em um .
~ocument() a reeentado ás c~ma:as, não arrog~-me o
·quando digo que as palavras com que no disctll'l!o de
hontem deClarou possivel para o thesouro accrescimo
de .· despeza. proposto por seu collega da. justiça estão
em evidente coiltradicção com o que S. ~x- em roais de
um trecho, que eu logo lerei á. oamara, escreveu em seu
:relatorio, (4Miado~.) . ,
. ..
·· . · · ·
Sr. presidente, o nobre min,istro da. fazenda. em: sua
pl'oposta orçou a despeza .pn.ra o exercicio de. que .t ra.
tsmos.emc5l,527:227S815,,e a.receita em 50,1~7!3046, _
h:avendq portanto um defic1t de . l,399:92SS8~5. . .
_Esse 'de:fii:iit; pQ~ém, eleva-se a prpporç~s muito
ma!ores, reguildo ss declau:ações uma e m~ vezes.fei\as
ponore m1
·
·

o

, O ·Sa.. 0TrOJU :

_: Afóra

o que· elle niio disse.

· O .S&. z.-.o.a.aru :-O nobre ministro ~alcula.em Cel'Ca
e ,
:
a.
er11119&.en re a r
e. a espeza.
p~blioa do Imperio. E poi~~ue S. Ex. r~onhece a e~ia
tenoia de ta.mànho detici~j era sua rigorosa obrigação
combatê-lo.
'
..
.
Á acionei& económica e õ bom senso; na p:-esença de
um desequilibrio entre as despezaa e as recaitu publicas,
não clalcobrem outroa meios para fazerfaoe ao defioit
alám: doá que vou apontar: reduoçio
deapuaa, augmento cio renda, v@da de bens nacionaes, emprestimos.
•E' precisamente o que faz o pai de familia, ouja recai ..
ta t\ ltlfe+ior ás despezao: c6rta ror esw, eslorçlõ·le
porque o seu. trabal.lbo.-lh.e f.®cla.maia pro~el~.t.."ende
o.que ..tem, .ou ~ma _ em~tado~ A família_t\ o p.stado
em miniatÚrR, como o Est~ .t\. a fl!mili& em ponto
grande: 08 meios de combater o d$6eit n'um • n'oulro
caso são o,; mesmoa.
Acompânheaí~ pois o nob!G 1llilmt:ro n~ obser7&Ç~8
QOm que qliiz fazer•UO!Iacreditar que o defielt por s; Ex.
calcilla!lo niio devemoti..-ar -.:rejeiçã,o do artigo que augmenta_os vencimentos da magistratura. O uobre minis;.
tro ilppella não :I~ para graüd~ reducções nas deepozas
pu cas, "?~o ar
. .
. .
. 11.
A, oppoa1çao· tanto taGiuror ..como arh~Gl, e pôde-se ·
me8mo di:er, tQda & maioria da casa, ao ouvir o nobre
ministrdalla'l' em grande~ ritdu~;de. despeaa, maniu
foãtS.rão desejo~ de que.S. Ex; indicasse e&aas reducç~•
~ prometlidÚ; mas o. nobre ·ministro, longe de satisfuér tio natural quão ju&to,deséjo da camara., declarounos qne *~cçõea niío ae podem fazer a .,smo; que pedem
tamoo e tn8ditaoio, e QUO .16 em Maio 9 go..-enw estari
cibil.iUDtí,-habhitãa.o ~indicar. oom mão légura as re:.·
do~ que jmsmedita falt4" nu . clupez.ea do ,' Estado,
aocre~CeDtaod.o que era eua nm~ quenílo de oonfiança,
goven~o

11,

e, segundo easas regras, oum-

.

o

ou niio. Se ~a.be, indique--o já., e o l)r~entll irí. para ~.
, senado COIDO ~eve ir. Se niQ aaba, ~e aincl-. precil!a· da
tempo para. estudar e re.llectir, então tique. o o.rçiUOen\o .
o~' esclar~c~mentos necessarios para u. · U:cções que
tem. em v1sta.s fazer.
.
..
- ·
.
·
;r4as,,s(n:~horea, não nos será possiv:el ~njeeturu. alguns dos• c_ôrte~ profundos que ,o governo premeditafazer nas desp~z~s do Estado~ .Vejamos. . . . ·, · .
· O nobr<i m~tro da .justiça, quando no senado pro~
cUrava re·sp<~nder ljOS .q ue impugnaví'io, DU actuaes cil'C~!Itancias; o:augmento de deapeza com ós.~enojmen~
tos da magistratura maior. de aoo:ooos, proterió .u
segnintes pil.avras, que leio. em seu discurso: . ·
·
c En.tendo,- Sr. preaident.e, que qlWldo cheguQe o
caso ·extrero? de haver .uma penuria tt.lt que realmente
!l eSOJlr
lV, .
1 , _
. ro D
MlllOI
de &uppti-lo pelos reoursoe dO creclito, e foeae, neoeuario
prescindir de algunB ou muitoa ileniçeia publica, nio
será por. cer~ o da a~iuietra9ão dt justiça aquellB

.

,

'

prescindir de mllitas cowuus, aliú da mailaU& ooo~oniencia, e meamo ni!CeBIIidades devia-ae, por exemplo,
apagat• G tnvm~Mpao d!' cap&,aZ do Imprrio; lliflio·•• ·
M.abar com cs, "4"'gaçlJo ,G ,apor aubvenclonada .· pelo
theaouro, que lhe cú~ta 2,500:0()01; deria-ee. até metDI.O pre;clllclir dcs araenaee. da muinba • de .outru '
onttu rep
. ·artlç!Sea publl~a, porque, aem duddt.alguma,
para te ollegar ao ouo elo prtaelnctfr ela &amlni.~Çio
aa iu,ti9• era neoéeaario rec:onheoer ·que a uiOolaçlo
brazlloira ulo podia maia 161' olv~alda, ~ que . a
admmt;;t::.çi1o da juatiça 4§ • oonlli9io u~ ele' um
povo OlY11iaado, 4 a mola real do moculimo ela uao-

a••

e qot ualm-o. Clepaadot q~· e.aatiUMm no

•
rec~nta

posaa f.uer !a.ce ás despezas decretada, de maneira que, havendo excesso desta& . S!)bre
aquella, se resLabeleçtt. s. todo o tra.nE5 o equilibrio por
um dos quatro. meios supra indicados. O que é certo,
pois, á que voter um orçamento com deepezaa m11.ioroa
do que a renda prevista, eem dar logo provideooia contta
o_delicit que elle encerra, é faltar- aos pl'eceitoa d&
aciancia, e não attender aos intereesee do Eatado.- . ,
Sr. presidente, não basta que o governo prometta fazér
no futuro grandt>.s reducções .para que o orçamento Yá
em . regra: é rigoroaaroen\e indiapenla~el qu~ ill.<Üqne
logo quaes sejio essas reduoç!Ses, afim de ua a <~!'•·
mara as con eça. e ~o e. · e ou ~ . 1uaneua P!lfDl&n~
na lei o desequilibrio, o deixa.·ae. o temsdio &. merc8 do
governo. Isso não é fazer um orçamento. (Apoia~o..)
. De. dua& uma, S~· presidente, ou.o go'fern!) sabe oud•
pre que a

cir.~ão ciri.lisada

•

. .. . ·

Deetas pal&Tt&a do nobre mlniatró ela juti~a ~
inferir que a lllnminrição a gu, a ·DaYeaa~ a 'np!)r.

au

os arsenaes de marinha, preaciudindo
outra.e o u repartições que .S. Ex. ial'Q~!G e~ 01 ht~ -~ qqa
ficãó referidl)l~ ··siio as 'Verb~s _
de dea~• g.UDidal. U.
eOollOmiU
do goYernO.
..
. . ·..· ..
.
. .

.

O ·Sa.. Munano D.L-Jvan i:_;, A

I.

lutai f..O
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Uhmlmttlb·•

p;~tlft-a'litwa~o ·ele ~•'pala~

élaeacri~: ·Fiat'IUIJ', ·ti·Mtac~a-ut; 'E ~·nobte
mmlttro dã· ·juati~ nw bit de querer ter o iüisa~

wu

ele escrever estu tristaa palavra• : Fion: lfflf'brtt,
.Wbfoa factu ]vmHlt.
. ..

;o s&. !fiNI&TILO liA. J:oll'l'J

:

- .P.&ae :aer .o

'':li' '

1:

'0 Ss. 'Zieun.u: - 'Todas ás'claees '& tilncéio!Ul-

tios, ou seja a dos magistiaaos, ou ~ja a doa militares
de terra ou do mar, ou outraa que t!l désnecessario man- .
oionar, .rodem•prestar bons ou m.ios servizos, ~~o~
são ·bem ou mal tegtll.adu. (ApoialQ.!.) Nao é pr1vilegJ.o
da-magistratura, nem deól.esSe
a ser utllao Es-

SESSÃO EM 6. :DE SETEMBRO DE 1:Mt..
A industri~ agrícola, principal fonte de nossa ri'lueza,
causas,
umàs permanentes, outras passageiras, mas todas de
grande al3snce.
Como causa permanente de atrazo e dMadencia da
agricultura no paiz, ji> apor.tel em a sessão anterior a
falta de braços, mal 'lUe todos reconhecem e sentem, e
contra o 'lua! não tem hav1do remedio effioaz, nem se
nos •ntolha que o haja com a urgencia qu~ o caso pede.
Cau~as pas~ageh·as são aO' norte n.; seccas, que têm
causado os maiores estragos, e ao sul a enfermidade do
cafezeiro, o mais importante ramo de lavo•ra nesta parte
do Imperio.
O r"lat.orio do nobre ministro da. agricultpra descreve
o esta<h da lavoura d.o paiz em termos desanimadores.
Elle começa o capitulo concernente á industria agri··
cola com a palavra-Desgraçadammte- para mostrar as
má• circumstancias em que ee acha. E referindo-se á
·molestia dos cafezeit;os, o nobre ministro a inculca como
Ulll rn.al 'lUe seriamente ameP.ça esse ramo de industria.
Neete estado de causas, Sr. presidente, a prudencia
mais commum aconselha-nos que não decretemos sem
o n'ttt\or exame despezas de certa importnncia, quanto
mais elevando-se ellas a milhões de cruzados, como suocede com at do >wtigo sdditivo de que que ora trato.
E' muito para admira,, senhores, que em !1llnos de
prosperidade tal augmento de despeza se não decoretasse,
e este anno, e•tan<l.o nós a braços e.om um deficit enorme, se pretenda levs-lo a effeito! Pois, senhores, o nobre barão de Muri tiba, qne ha pouco tempo foi ministro
da justiçn, e que é magi>trado, não teria melhorado os
veucimentt\3 -de ~na classe sà já. em seu tempo RS ci~
cumstancias do thesouro lhe não estorvassem tão louvavel intenção~ E o Sr. Paranal'ná, que em Março deixou
a pasta da justiça, e que tambem é magistrado , porque
como ministro não aprese11tou a idéa de augmentar os
vencimentos da magistratura? Seria por ser· lhe indifferente a gloria de contribuir para esse importante melhoramento da sua classe'! Certamente que não. A razão que o inhibio ue dar esse passo, que lhe attr~hiria
t anta estima e reconhecimento, outra não podia ser senão o máo estado das finanças: eu conjocturo que foi
necessariamentll es.e o motivo por que nonhum dos dous
nobres ministros dll justiça a quem me referi propôz
o augmento de vencimentos, que faz objecto do ad'li··
tivo em questão.
Ora, se nos annos anteriores as más circnmstancias
do thesouro embaraçárli.o a medida que faz objeoto do
artigo additivo, como é que agora , que o mal tem tomado
maiores proporções, quer o actual Sr. mini•tro da justiça que ee adapte já e já o mencionado artigo? (Apo iados .)
Supponhamos entretanto, senhores, que as previsões
do nobre ministro da fazenda, no qt.e toca ao crescimento da rend a, se verifiquem. Ainda assim o augmeuto
de despezB que se pretende não •ería justificado, por quo lá está no relatorio do nobre ministro a declaração
de que quaesquor saldos que por ventura haj ~ (com
o que aliá.s S. Ex. diz que se não póele contar) são
poucos para fltzer face no• compromissus existentes
(apoiados), para o pagamento de dona de .nossos antigos
empenhos contrahidos na praça de Londres, que à.entro
'EI!ll breve se vencem. Donde conclrie quem lê o relaforio do n(}bre mini•tro da fazenda que S. Ex. logica ··
mente não póde assentir ao pretendido augmmto de
despeza . que tem em ~istas o nobre ministro da justiça.
.
Antes do passar adiante, Sr. presidente, sej a-me
perrnittido dizer duas palavras a respeito de um imposto
·com que o governo conta para fazer faoe ·ás despszas do
Estado, e que mereceu o outro dia os maiores encomios
do nobre d'put2do pelo 2' districto da provinoia da Par nhyba : fatlo dos 2 % addicionnos sobre os generos de
exportação.
O Sn. HENI\IQUES:- E' verdade: entendo que é um
grande aux.iliur.
O Sn. ZAcAnix§: -0 corpo legislativo determinou,
ha annos, qne o governo fosse gradualmente er.:tinp;uindo os impostos de exportação, e o ministro e.ut0r
dessa idén, e certamente um dos nossos estadistas mais
adiantados nestas materi~.s, cóxneçon a executar o

é profundamente damnifioada por diversas

pensamento do corpo legislativo reauzi.ndo a 5 Ql ri %
sobre generos de exportação.
Sem revogar-se a promessa sole!finll de fazer po~~o I'
pouco desnpparecer de nossa receita esse genero de !ID·
posto, t<Jm-se todavia restabelecido successivamente, a
pretexto de necessidade urgente do tbesouro, os 2% que
havii'io sido r eduzidos.
. .
Comprehende-se, Sr. presidente, o restabelecimento
provisorio àos 2% já abolidos; a necessidad~ allege,da
'desculpa, embora talvez não justifique, a medtda. O qi[.e :
porém se não comprehende é que se queira. f~zer ore~
como pretendeu o nobre deputado pela provmcta da~~~ ··
rahyba, 'lUe esse imposto é optimo, dize'!do que If!Ult!!~
economistas o exaltão como uma das mats convementes
especies de imposto.
Convenho que o imposto de exportação te';ll ~m seu
favor apparenoias seductoras, porque se o pa1z. Importador é quem o paga, segue-se que, por me10 de tal
contribuição, o Estado habilita-se a fazer face ás SUIIII
despezas á costa do estrangeira ....
O Sn. H ENR!QUES: - Apoiado.
O Sn. Zo~.c•nus: - !\f as tae.s apparencias são falsas,
e por isso niio h a eccnomiata notavel que ni\o estigm11·
tise o imposto sobre a exportação.
O Sn. HENJUQUES :-João Baptista Say, M:l!c,Cnl!llch
e outros o su•tentão.
O Sa. ZAcAnas: -O nobre deputado está. enganado;
!lfac-Culloch diz que o imposto sobre os generos de exportação é a~missi vel quando a nação que exporta te!ll o
monopolio na producçíiJ>, ou pel o menos acha-se eiJl termos de não temer séria concurrencia de outros prodt)ctores.
Quando o mnrquez de Paraná, apertado pelas circumstancia• do thesouro, quiz restabelecer por algnm
tempo C'S 2% de que se trata, publicou· se um folheto
com o fim de demonstrar que esse imposto era muito
conveniente.
·
O imp.:>sto restabeleceu· se com e !feito; mas ninguein
!'.Creditou na inculcada vautagem .delle sob o ponto de
vista da scienda economica.
O Sn. HENI\IQUES:- Acredito que V. Ex. não deixará de reconhecer qne Mac· Culoch énotavel economista.
O Sn. ZACARIAS:- Sem duvida o é; mas não diz o
que o nobre depu tado lhe attribue. ( ~po iodo.•.) Lêa o
:nobre deputado esse economista, e conrencer-ae-ha que,
em sua opinião, um paiz só póde lançar direitos de
exportação quando tem o mol)opolio rl.e certos productos, ou ·pelo menos uma superioridade decidida na prodnc9ão de!les, dizendo expressamente que fóra de tal
hypothe"e o resultad'o do imposto setia fazer com que
o mercado éstr angeiro fosse supprido por outros productores, cessando inteiramente a exportação dos generos
do paiz.
Na hypothese prevista pelo economista inp;lez, o imposto de exportação é nflo só conveniente, mas indispensavel; J'Or'lne se o paiz tem o monopolio natural na
producção do glenerc•, ou não teme competidores 'lue o
supplantem, fôra inepcia não tirar proveito dessa feliz
•ituação, como o advo~~:ado de primeira ordem, corno o
artista de primeira plana,. prevalece-se de tal circumstancia para exigir pelo seu traballio ama remuneração
mais elevada.
Mas se as circumstantias do paiz exportador, em vez
de serem as de monopolio ou superioridade decisiva, são
~econhecidamente desfavoraveis, o direito de exportaçã.J, não só no parecer de Mac· Coloch, mas na de todos
os economistas, é altamente inconveniente.
Ora, as circumstancias do Brazil quanto aos generos
que exporta, não são por certo !isongeires. Na producçiio do slgodão achamos competidores terríveis nos
Estndos· Unidos. A producçíío do assucar luta com
difficuldades que a têm tornado mesquinha Ró ponto de
julgar-se um nobre deputado pela Bahia habilitado a
dizer que dentro etri pouco tempo, se as cousas continuarem do modo por 'lUe vão, as fabricas licaráõ na
SUl\ provincia reduzidas a casas e terras I
O Sn. HE!IRIQugs: - Não temos competidor a t~meJ:'
a respeito do café.
O Sa. OTToNI:- Telllos, e multo,grande I
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Q Sa. -z~curu: -A respeito do café, a posi9icJ do·
ntatil iJ ,melhcr do que relGtinmente &a aSSUCat' e ti•
godio; rriaa Jlfim por isso deixa de ter competidom.....
O Sa. H.luiHBo CoPOs:- E terrivsi!.
O Sa. ZJ.cu.J.u: -Ba a concurrencia dos plantadore. das posseaeões da Hollanda, da In laterra e da .
ança, t ooneurrenllla _o enco, as u o a oVerde e dos estabelecimentos de Portugal na. Costa
d'Africa. E àobretlido ha a temer-M a falta, que cada
•ez de'~ ser mais aensivel, de braços que se empreguem
'
p&izes productores
de-ssea generos.'
. O Sa. H ... &IQUB&:...,. V. Ex. esbe que a f:llta. de
braços não data Je hoje, mas desde l~ ; entretanto
qn~ a renda publica nllo retrocede.
O Sa. Z.lcut.u:- Os effeitos ·ao lima cáti.sa determina~,· porque
não fação immediatamente sentir,
nrio afi eegue que deixem de 1!pparecer a seu tempo.
O nobre depat~do não póde negar que sobre a falta do
braços ha. nm clamor geral ; e pois; elada essa causa, o
effeito ineTitayel ha de ser a diminui~o da producçiio.
Que desde a extinc ão do trafi~:o em 1850 come u-se
r ease res a o, nao a quem o eacon eça.
O Sa•.Ibn.tQUBS:- Em 1851 tJ 1852 ti'emos um
da!icit, e nem por isso creámos novos imp()atos: confiá·
mos nos recuraoa elas f as · o
•
que as fosaem bastan~ para cobri-lo. .
O Sa. z..caar.u:- Sr. presidente, V. Ex. vê que o
theaonro eomin.tmica ao! se1UI adeptos uma logica de
fe
~
·
01 outros

se

O -~·· ·lbxatQns: - Sei que não 'tenho a fortlllla de
pOIBlllr oa talen~1 do V. Ex.
·
O Sa. Z~ai.ar.u :~Ahi temos questão pessoAl. Creio
que oa meus talentos não estão em discussão.
p s.~ MÃ.~'tl!IRO CuPOS : - Estão para serem ·~- .

JDirlulo.s. .

. . .. .

. .

O Sa. Z.tc.uus-: - Perdi o fio do m8Jl discurso • com _tantoa apartes•••• Mas dizia eu que ·o tlíesouro oomulU- ·
n~a ao1 llem:adeptos uma Iogica e•peoial, e Uisso nos
eat' · dando-uma prtiva .inequlvooa o nobre deputado :
toras do'paiz e a sua duetria estão na aia lisOngeira
eitua9ão, ~uando todos sentem que uma orlao ameaça as
finan91s do Eetado. 1
•

Parece ue · ·

aiio, emqumto houer paliativo& para· se empregarem
em ordem a q,v.e não falte de todo ao theaouro cliDheiro
para u princ1paea deepezas publicae, nlo e&.CJ.uer reoonheoer o m'o e1tado dos ~egocioa. Por la10 o Sr. Je- ·
quiUnhonha pedia o a:uno _passado que na direcção sg- ·
phrema. da fueoda nacional houvesse miniatro, niio do
& aouro, mu propri~ente de ünan\las, quo eatuaanao
a marcha llloa ne_gOOlOI &nanoei~a,\! pretendo de certo
modo o• acontecimentos, 'adopte em tempo provldencliB •
adequadu a evitar desastres. .
.
O Sa. HanrQvu:- Nio tenho o futuro naa mãos.
C"•:Sa. DDVTADo:- Hu o '9l'Ç&Ulento deve prever

ofutuo.

-

·

·

O Sa. liDatQnl dia ainda algumas palavras.
. _
O Sa. ZAGA.t.ll : - Parece que o nobre deputado in;. .
teresaa-11e pelOB negocies de sua re~rtição como negocios ·~ pro{l!ios, «nno. um oandtdato em· questão de
11u~ elt1~. Eu 11e11to-me emquanto o nobre deputado·.'
qmzer faUar.

-

·

·
a. 1uuons : - an · nio partilhar aff opini~s
do V. Ex. , porém t~nho direito de emittir u minhas
oomo enteDilo.
·
. O Sa.-_ZAc~atAIIz :- M~ não oomo .fez a reapeito-~os .
clireltoa~de exportação, mt&.Jldo ·Mao~Culloob, quo c1ic o ·

contrario.

1

O Sa.'-HznaQtiJI: -Se errei, errei com o noõrecte..:

putalio por Minas, o Sr. •Paula Santoa-.
.- ,_-\.-"-'\
~ Sa. ~ZAriuw : - :Peoo ao nobre deput&q~

cleixe de lnterl'omDSr-m8 com 011 aeus

anartea~'

. ·-ae

~rar-ae qrit·_tui 18M; esWldo - a·in~mper~me em

discussão analoga a esta, com apllrtes, ôentão presidente
do conselho de Dnni8tros marqnez de Paraná, pedi-lhe
que se abstivesse de m•os dar, para. não ver-me obrigadu
a repelli-los como devia, e l' nobre marquez absteve-se.
Q11erer' o nobre deputado >pelo 2" districto da ParahybB
ostentar mais zelo pelo tlie3otll'O do que aquelle eatadist.a'
O Sll. HuaiQUE.S ': - Penaei que me pcrmittia _
dai;;.•:
lhe algunu apa.rtes.
,
O.S~. Z~c.uu.&.~:-Osa artes siiolici~; o utt eo
;_,_ não perm1tte com•ersa.
.
r;;.h '
Sr. preaidente, o nobre deputado pela 2rovincia da
Parahyba, no intento de recommendar á. benevoloncia
, publica o restabelecimento dos2%, comparou-osao incom~- tacc dos Inglezes, qu8.lldo o oorto é que não ha·compara~ão possi~el entre o nosso impo!!to que provi~oria- ·
mente se restabelece, e o imposto inglez. O income-taaJ
é um imposto directo lmlçndu eobre a. renda das classes
abastadas, é uma contribuiçüo dur~ talve%, mas certa,
nm grande recnrse em uma crla'3. Os 2% são tirados
da algibeirll do nosso!lls.vradores, em grande parte sem
meios e recursos, eem es~adas ,por onde, f17~ão .transitar :

dito, etc.; são im}XlBtos que tomão a posição dos nossos ·
productores mais desvantajosa no mercado estrangeiro
do que já é por varias outras circumstrmciaa. Que paridade Jia entr •
·
"
Tenho mostrado, Sr.:presi énte, que o -nobre ministro
_d a fuenda não ata.eou o doficit nem com a diminuição
de despezas, nem com calcu!os se.tisfactorios a respeito
da snp ata eleva ão da renda.
·
· m rce1ro me1o e com ater o
c1
m a'
diminuição das despezas 'ou augmento do imposto) seria
& venda de 'parte do domínio nacional; m&a sob este
ponto de vista o. nosso orçamento -nada nos deixa espe-rar, porque apenas avalia em 6:000S ~que p6de Ptc?vjr
ao tliesouro da venda das terras pnblicllB no exermmo
da lei!
Os emprestimos eiio óutro meio de remediar o dea- eqnillbrio entre a receita e despeza, se bem que sujeito _a·
graves inconvenientes. Por fortuna o orçamento quo ·se •
discu_te não autoriea emprestimos propriamento ditos,
mas apenas a omir;são de ..bilhetes ·do theaouro até

.

.. -

.

'

lei, o que importa um emprestimo a prazo que só p6de :
oer util qurmao ha fundada esperança do ter-o thesouro
abundancia de reoeita. No caso, porém, e este· é o c~o :.
em u
ae J?roporciona 's despezas do
ado, e deixe saldo, a
~ttcipa9ão da renda por meio de bilhetes do theaouro
, nito p6do melhorar as circumstaD.cias deste, antes pôde ·
comprometter o B6U credito. Foi n&See&entido quo impugnei1 em meu anterior discurso, o expediente da amJS&ão
de bilhetes do thesouro, e contin-do a pensar que oom tal expediente não-se obviao deüoit.
·
Em summa nem com redu091lo nu deapezas , nem
com proballd;.de de augmento de rende.; nem com re• ·
cur&os de credito o nobre m!nistro da fazenda · deafaz ~ · ·
Impressão desfavorayel produzida por suas proprias in· ·
• formações relativamente ao grande deficit com que o ·
th~souro . ~t' a braç_o~; e todavia? nobra Wn.istro .da··
:fuenda ac&te o addUno dos vencunentos da mapa.;;
trattira I
· ·.,
Para mostrar com toda evidencia que o nobre mf. · '
nistro da fazenda níio approva -, não pôde approvar ·em
:*lu coração esse accrescimo de despeza na preaente con- ._
Jnnctura, vou ler alguns· ~reohos do seu relatoril)•.
Tratando ..da tendenc.ia. ~ despezas publioas 11 ,
c

c tençiio. para ate facto t não por desconhecer qile o

progret~ao da despeza tem acompanhado o desenvolvi~ ·
monto moral e material do palz, que aliú nio pôde ficar
estaeionario, mas aim porque ·em meu fraoo juil:o 01 •
mGÍI _01'U~kuJo1 gtUIOI G qtU ftOI obrigllo OI NUioramlntOJ, tmprlhtndidol e o· ,fmquilibrio .qUI 1IZ11 ) Im
f'"oduzido tm n011o 11ttulo ~Mnc1ir_o 1m
uitimo• anno•

tu

lmpoem-noa Odever aa obaOHar aínaisiseveraecanómia, .
cerceando u de!pezave:xceasivas ,eprocedendocommnito
eac~pulo na decretação· ·de novos eerviço&, pOr _maii
UteliS que elle~J p11,~--(o & l'rimlir& Yil!t...
·
·
« Aa cauaas 1J.n~ -~ enfraq~ido a produ• do
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paiz em certos n.mos de la'oura, e ~torndo o seu
propso natural em outros, •ub•i•trm ainda, r 16 co;n·
o andar do.J tm~pn1 a• podertme• •apsrar.

c Aocre!ce mais que dentro em certo prazo •• e1nc1•
r6& dotu de n01101 aneigot ~tmpenho• contrtJh.H.os na praça
~. Londre•, para cuja satisfação autorisastes o governo
í$ 11 do .art. ll da lei n . 1,114 de 27 de Setembro
·186 • ' a• pon ro1a.1 carcumstallCtGI, e a di"idca
{lucttiGnt•. qu• já pufl sobr• o the&ouro, como comtquencica
d.o• deficitt ann~aes, lt aprutntllo ti~·~ r.aturalmttltt ao

à:o

e&pirilo quand>Cf:<.re trat!Jo de calcular os futuros encargo•
e reeur1os do ·}Ja.iJS, que
tneu .ever "' a&

omittisu. •
Mais adiante o nobre ministro da fszenda. diz:
c Nüo devemos cont~r com saldos) porquanto a. pre $Umpçllo fundada ~ qu~, ainda quando a receita dos ea:er•
cicior corrente li futuro &tja ~uperior d. despeza, nao bcutará para paganttnto da divida fiuctuante contra.hida desd~
Julho ds 1857 até ao presente, ·B qual excede de doze

mil contos, e pelo menos em parte póde ser e::rigida no
decurso dos ditos exe:.-cici~~- ,
c A defic:cncia dos f11turos recursos SGrá. ainda maior
do qué a presumida na presente proposta, se por acaso
não estudardes até ao exer ·c::
rança os impostos addicionaes de .2 % na exportação
e de 2 e 5% na importação, do mesmo modo que esta
medida fot autorisada pelo .art. 11 §~ 1• e 2· da lei
n. 1,114 de 27 de Setembro do anuo ~sado. li>
a, r. 'Pres1 en e, uas p vras a respeito da
sorpreza parlamentar que attribui ao additivo.
O nobre-ministro da justiça, levMdo a mal essa minha expressão, observou que, se sorpreza houve nesse
negocio, foi no modo por que cahi no sena o a emen a
relativa ao ~ugmento dos vencimentos da magistratura.
Eu creio que o nobre ministro; reilectindo melhor,
devêra retirar semelhante expressão.
·
. .
Como entende o nobre ministro da justiça que a
rejeição da emenda no eeuado envplvêra sorpreza ?
Primeiramente noto que entre rejeição regular, como
Tooonheceu o nobre ministro que fôra a da emenda do
senado, e votação par eotpreza, ha evidente incompatibilidade : onde ha sorpreza não existe re~a.ridade.
Mas de quem foi obra. a sorpreza. 'l sena doe senadoi'eS
que eatavhll ausentes? Não de certo: entre esses ausentes
contava o nob em' ·
· ·
·
·
que em :ma s.usoncia foi rejeitada. Sobre esses não quererá. S. Ex. lançar tão immerccida pecha. Seria dos presente:;? Tambem não: esset-, comparecendo no senado,
cumprirão o sGu dever e votárão como cnteudt!rão: hi
nao
e aver som rar e sorpreza. A scrpreza logo
niio pod~a ser obrs. senão da mesa que regula os tra•
balhos....
·
·
O Sa. ltbNJsTB.o DA JusTIÇA :-O que eu disse 6
transparente, está. na consciencia· do publico e na de

V.Ex.
·
O Sa. ZAcABJA.I : - O que é trànsparente é quo, nos
termos .qúe . tenho exposto, a BOrJlt'6Za a que O nobre
ministro. da justiça alludio não podia ser obra senrío
da mesa ·que regnla .08 trablllbos, o de quem pnrece exi·
gir-âe .que evitasse o desastre da v'?t~ção, como se a
mesa tivesse obrigação de saber antlc1pada.mente quem
vota·prõ on contra, e pudesse ;r4!tirar da discussão os
projectos quando visse que estão··em maioria os adTersa·
rios da medida• .
Ó Sll. Mn~u1no DA. Jusnç.L :-Declaro que.onvi a ·
expressão a tun dos nobres senadores.
O Sa. Z.tcuu.t:-Não foi bem -cabida, DCm podia
aer tnzida·' diiiOUll:~~io nesta casa nxna tal expl'essã~~
,

JUITR

DA OITIÇl : -

•

X. 8 OUVlO aiD•

'bem a muitos na meama occuilio em que ou ouvi.
O Sa. Z.LcUtA.I: - O que oun fo! uma expUcaçlo
cabal deaae incidente oooorrido uo 1enado, aem o6'en1a
para ningaom.
•
O Sa. Mr"iauo Dl JvrrrçA.:- OuVio tAmbem dizer
que houve verdadeira sorpreza• .
O Sa. Z.Lcuu.t: ~ Sorpreza. en•ohre uma inainuaçlo
tt.lvez offen&iva~ e pois não ee põdo dizer que a hon'esae .
aa circllmat.ancia de que se trata. ·
·
O Sa. Mnusno DJ. Jom94; - :Entio· insinuaçio

TOMO V

57

DE Sh'l' · UBRO DE ·1861. ·
OfFell5iva foi a que

ti1'o.

v.

Ex~ fez quando tratou do addi...

·

·

·

·

o

Sa. ZA.cU.I.lll:- Ci o negocio muda. de fignra; .
austento que hou,.e de facto com a ap~ta.çilo do
additivo quo se discute (salvo a intenção de seu~ au~res)
umn !orprezs, quer em relação a esta. camara•.quer em

Em re\ação a ~sta camara digo que houv,a sÓrPr~a
porque supp1lllha-se que o nobre ministro •. que defe:adera
no aenado o augmen~ de v~~mentos do~ mu~strados..
ava

alt!lmente importantes, não quereria 9.qui sustentar pura
e simplesmente o augmento de · vencimentos; ~ tlirito
mais essa parsuasão tomou vulto, quanto é sabldo que
um: nobre deputado da. maiória, estreitamente rehcio·
nado com o goven10, apresentou hn dias um projecto
em o qual, do envolta com varias idéas de refonna na. _
administraçüo da ju~tiça, é tomado em consideração o
melhoramento dos vencimontos da magistratura.
'.
Entendêrüo muitos, etambem eti em boa. fé tive para
mim que esse projeoto, embora não tivesse B protecção
clara do nobre mmistro da justiça, f8ra ·ofl'erecido com
seu assentimento.
·
O Sa~ MtliUSTao DA. Ju;nçA: -Entendeu muito mal;
o nobre deputado usou de uma iniciativá sem ter co• ·.
migo n menor combinação.
·

direi que o pensamento desse nobre deputado que fór._ ·
mulou o projecto embora imperfeito, ma parece mais
curial ào que a idéa de reduzir toda a questão concernente
•
·
B:to-de-veoot-·~--mentos. E o cert.o 6 que, deace.neando
supposiçãO
de ter o projecto a que DJ.e refiro as boas ·graça's do
minis\flrio da justiça, casualmente vim a saber que no
meio de grande numero de additivos mandados i mesa
havia o de que mo occupo. .
·
U•• Voz: . ..:...: Como .aoube disto.?
O Sa. ZA.cAnu.s:- Sonhe porque nm dos nobres mem•
bras da commissão do orçamento que apresentou o ar- ·
tigo additivo ·m'o disse, sendo então que dirigi·me ·i.
mesa e li na multidão de additivos que se achado na
pasta de V. Ex., Sr. presidente, o relativo aos magia-

na

Esses artigo~f~mo se sa~, não forão publicados no-

Jornal do Commercío senão hoje, o pois, se hontem o

nobre deputado pe!a Balda, membro divergente da com•
rn· ~
.
matcria, ex.hibindo as razües por que núo concordav~
com os seus collegas na apresentação do .artigo concernente aos vencimentos dos magistrado!; se, como (a
níio sor esse discurso desse nobre deputado) ia succedendo, fossem os additi.voa vo~ados sem debate, oresultado seria. votnr·f!S sem exame e <la improviso m&teria.
tão trlõllSCendente.
··
O Sa. MrNisTno DA.~JusriçA ::- Hateria mnito es.t n•
dada, muito ventilada, que nãc póde S6r mais esclarecida do que foi.
·
·
·.
O Sa. Z.tCAaus :-Mas isao nãO tira. que; ·se a "ota.• .
çiio ·ti'fesse tidc. lugar hontem; a camara votaria sem in.;.
teiro ccnhecimento de causa um negocio tiio importante
e do peito do govern:o, como acontece a respeito desses
artigos obscuros que em semelhantes occasiões são eu~
viados á mesa.
. ·-. - .· . . ... .
.
.
. .. .

..

O· Sn. Mmano o.&.· Jus'flç.t : - Obscuro nãO:~ o lu- '·
gar proprio de sua apresentação era a segunda discussio. ·
votado sem ser publicado,; ·
o·Sri.. Z-Lc-~.au.s : -Justamente; o oiS o·mótivo que
tenho para dizer que o artigo additivo foi uma sorpreza para a et.mara. Salvo aa intenções do honrado mi- ·
nlatro, mu rele•e que lha diga que o uaumpto fecla.~ ·

mava maior eiOl'Upulo.

.· ·

O Sa. ML"itlnc D4 JutriQA.: -A materla -eaU tãd ·
esclateeida, que caa. um ji ttm a tal reapeit4 formado

o seujui&9~ .
. .
.
. _ . . ·· 1
O Sa.~Lcuu.s ~ - -Tambem eu disae, Sr. preaidenW~

que o artigo impona w:na

•

eorprez~

ao eenado, e

8

()001 ·
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r~~o.

uma

eni

porque regul:!rmente
idéa que alli cahe
uma sessão não 1ewe esta augusta camara subm~tter
na mesma seEsão áquelle outro ramo do pr.der legislalativo, quando o nego~io não é sangria. ~eFa.tada. que
nãc possa ficar ao menos para o anno VIndouroA' Vista
. da sofreguidão cnm que se quer fazer
. passar

.

' '
"
carece de augmento
de vencimentos.
nego o meu voto so
mesxr.o artigo, porque como que vejo ncsEa sofregnidiio
úm capricho e qnasi uma questão de amor-proprio, em
q:ue não (\\lere não deve aeemp&ltl

O Sa.

'

M1MSTRO DA JusTIÇA;- Isso

.

é;que é injustiça

e desatteuçiio.
O Sa. Z.A.cARIAS :-Niío é desattençã.o nem injustiça.
O Sa. :MtMISTRO DA J Dst'ICA: - Antorise.- me a dizer
que V. Ex , que falia com rÓdo o conhecimento decsusa,
pois el'teve em lugar onde deste objecto se tratou, é capaz
d:~ por &mo1-proprio....
. · () Sa. ZACAl\lAS : Já. que o nobre ministro allude 5
essa. reunião em que tratou -se. do incidente da rejeíçiio da emenda. dos vencimentos da wagi~tratura. no
se
.
- .
.
pellttndo para a memoria do nobre ministro.
(H~ apartt8 tnlre os Sra.' Ottoni, Nebias e miniltro da
U!tiça.)
.
.
.or·na o . Jommtrcto o 111 em que essa reunião
teve lugar . publicâra um 'artigo explicando as razões
por que a emenda cahira. no senado, e io.~inusndo a idéa.
de poder na lei do orçamento a camarn incluir a materia da mesma emenda. Eu b 0 ccas1ao e lZer, e
para isso que invoco a. memoria do nobre ministro. que,
· llÍÍO . achando motiVO algum de de~ar na rejeição da
em.enda, ~ e bem qu~. fo!!ee para sentir níio honvesEe sido .
spprovada: discordava comtudo do alvitre de restabele.cê-la por uma e!llenda do orçamento. Allego isto sómente para mostrar que a minha opposiçíio á idéa de
inclnir no orçS.mento o additivo de que se trata não é de
agora, mas anterior aos debate~ que têm havido entre
miin e .. o nobre ministro. da justiça, e do tempo em que
havia entrl3 nós toda a cordialidad!i.
.. SejiUilos francos, senhores : o nobre ministro da jus-'
ti a unhl\. todo o em enho em fazer
·
emen a. concernente aos vencim::ntos--'dos magistràdos.
Essa. idéa porâm cahio; soffra as consequencias, Ha
sempre para um ministro algum dissabor em ver cahir
uma idéa qne snstentára, mas niW ha nisso desar••••
O Sa. MllmTRo D.A JusTIÇA :-Deeairado não ; estou·
muito honrado pela votaçii.o do senado ou pelo apoio
decidido que tenho na ca.ma.ra vitslioia.
,0 . Sa. ZAcAaus:- E ~u não digo o contrario disso,
antes affirr:no que o nobre ministro com a. rejuiçiío da.
emenda UÍÍ.O soffreu desa.r algum; mas accresconto G,U6
era mais curial não renovar este anno a. discu.eaão do
' mesmo assumpto na ontrà camtii.
·
· .
. Ainda tenho outras razões ponderosas para não apoio,r
nesta pa.rte o nobre ministro da justiça. S. Ex., discutindo. no sena~o o augmento de vencimentes da. magistr!J~&; . declarou so~emneme;nte que, sendo a regra
:na .~ag1.stratura a prob1.dade:e a intP.ireza, havia tristes
exoe'pcões, contra. as. quaes o. nobre ministro disse que
impavidamente ctimpriria o seu dever, procurando den··
·ii'o da constitui~ão e com o apoio da opinião publica
meios de prestar aG pa.iz o importante serviço quet. causa.
da administração da ·jutiça requer.
·
· Que meios sejão esses de que o nobre ministro da
justiça pretende lançar mão contra as tristes exce Ões
da magistratnra-;-b'-;-E. ~
ec arou, mes a 1scussão
que h1rUve no senado resumbra ~ue entra no plano
cio D?bre ministro da justiça elitXlluar do .quadro da
mag~stn1tura aqueua·s excepções.
.PréZa::.~o-me ~an~ como o nobr~ ministro d~ just~ça
de ser am1go do. JU!ItJça e da honeatulade, folganammto
de ver S. Ex. exertler toda. a sua Ee11eridaàe contra os
~tradoP. que o nobre mi?i11tro .con~idera exoepção
. de. sua.clas_r-e;; mai cabe aqm ~a declaraçiio que não
. posso prea01udir de apresentar. á conaideraçi;o da ca-

•mara ·

·

- : : · .. ..:.·~.::~

-:1 ~- _, ~

...:. , _. . • : -_ • •

'

.~ ~

····.·:

·.•
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:-

- .

. ..So..... o".'!."''lilil.u.<> .u.v , .•ourt'UAl.IllBtro t~;m de .tradu:nr··sa
~lli'~to~etftt. ue teíip·oDh"biliQ;ii:lq OQ1ltr_- 0» :x»u.aittr,ados

qtie em seu COnceito d.cslizão· Ee do~ SCUS deveres 8 sãJ
corrompidos, es~e meio nilo ha duv1d•1 qu~ ~;e achn d.el!~
tro da cünstituição, e é digno de geral apolo; eu_decldlàamente lhe ussege.ro o ~eu voto.
. . . :.
Mas se o nobre miuistro quer f;er severo ehmmando
do quadro por me!o de aposantadr.ria ~s magistrados
' que
to mais :-efl.icto. em tal medida." maia me nonvenço
esse meio de repressão não póde ser acbado pelo nobre
ministro dentro da con:;tituiçüo do Imeerio; antes é
· Yidentemente etfensivo à.a mesma-eenstitu-11(-~*íã.eo.-.- - - - - 0 Sa. !viARTIKHo Ô.urJ:>os : Nei3ta. parte não apoiado.
O SR. ZAcAaas. -Segundo a constituição,a. primeire.
c:mdição da magistratura é a suo. inamovibilidade, garantida em termos os mai:; positivos. Ora, ee é um ma.!,
e um mal certamGnte mui consideravel, a existencia de
tristes excepções na magistratura, ó tambem um mal
immenso ferir-se de frente o princípio cardeal da perpe ..
tuidade da mesma magistratura a pret~xto de castigar
excepçõcfR. (Apoiados.)
A independencia e perpetuidade da magistratara, a
disposição constitucional de que o " :agistrado só perJe

.

-

.

e~

vnlece a regra de que o governo tem direito de, quando
lhe ap1·az e a pretexto de corrupção em alguns juizes,
depn!ar o quadro eliminando ou aposentando as ex.Um tal rcmedio é tão pernicioso como o mal que se
pretende curar. porquA por alguns máos soffre toda a
corporação; e pela excepçíio abala-se a propria regra.
Com effeito Sr. re:.idente se o · der execnt"
pó e violentamente aposentar ·um magistraõ.o porque ·o
suppõe corrompido segundo informações e derinn<:ias
secretas que acaso tenha do seu caracter, · nenhum magistrado p,·,de ter a tranquillidade que lhe assegura a
comtitri.içuo. nenhum pôde contar-se isento da prepotencia do execmtivo, porque o dente da calumnia., protegida pelall eombras das secretarias, póde morder os
caractc,·es aliás mais nobres.
,
:.
Digo de mim, Sr. presidente, que, se eu fosse magistrado, quando -visse, não a. morte, não uma eeutença
profer1da em r agra, mas a miio violenta do governo
arrauc>~r . do seio da corporação um magistrado uno
aeià.a de crime, eu ne~se àia. sentindo reb,.ixada n
magistratura, contra o preceito formal da constituiçíio,
ás ;;oadic,:õo• de empregiJ.dos de confiança1 apartar-aeme-hia. de dôr o coração.
·
obre -ministro que um aGto-de&!á-ordem é
sempre precedido de inqueritõ eúbre a vida e costúmes
do magistrado que se quer eliminar; Estou Cllrto de que
hão de haver e~e as diligencias preliminares; mas neiD
ha perfeita·garantia para. o aeserto, -nem, quando houvesse-a, deixa o acto da ser uma flagrante violação
da lei.
Sr. presidente, que haja na magistratura do pa.iz ao
tristes exc~pções a que a.lludio u nobre ministro é u.ma
desgraça.:. mas quG a magistratura esteja dependente
da vonta.dt, e muitas vezes do capr~cho do governo, arnui.do assim do poder de eliminar jni.Zés, é tambein uma
calamidade.
O Sa.. Mnusrno 1u.. JusnçA . Na hypothese de haver
membros corruptos na magistratura, ~a, .se. ainda perWllCesse ao quadro da magistratura-, exaltaria no dia
em.que visse lançados'f6ra. de &nas .fileiras os magiStra•
dos indignos. (Muitos apoiado11.)
.
.
s~. ZA'cARI.U : - Prj}OS meios legaes Eim ; eu tambem exultaria de ver punido o crime e livre a. magistratura. dos merx:bros ue a d o rtismo do governo niio. E a. razão é bem clara: o do~·
potismo nííó extingue, gera e ali menta a corrupção, do
sorte que, para condem.,a.r aemelhantt> vlolonoia do governo, até se póde allegar qae, além de offenai•a da lei,
não produz utilidade efficaz.
. .. .
Sr. presidente, a .apo~nta,d()ria forçada ~el!). sido muitas. vezes no paiz emprega~a ~lo poa~~ ~xe.cutivcr c_omo
me1o de I.Jmçar fóra. da magu;tratura Jl'nzea suspeitos•
Muitas vezes o governe:! tem .posta'mãos violentas á toga
de magistrados que considera indignos aposentando-os
contra a. "UI!. vontade. Mr.e. pcr~to eu, .Q&taüCüil C:.vlli
is~o n íçnte da corrupç.iit> '! :N~o : o, 1l).al· niio dei:tcu de
coutiuuar fú~· 6e
e ~aíiiQ '114~0 Jlobre mi.Wittro

..o

a

Jlmtir,
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da justi~l!\ revelou no senado a existencia de tristes ex~
cepções. O raio cahio sobra alguns; mas, tendo ficado
as causas do mal, os effeitos hão de continuar a spparecer em maior ou menor escala. O remedio heroico da
~posentadorin forçada não attinge pois o fim proposto ;
a corrupção continúa.
O S11· Vu,UA.TO :·- Bello elogio feito á. magistratura!
O Sa: ZAÓ.uuAS : -Repito o que diese no secado o
noõre ministro da just1ça; nem mais neui menos.
JATo·: x es
concorreu o para
firmar a iudependencia da magistratura !
O Sa. ZAcAJUAS: -E' sem duvida em núme da in ·
àependencia e perpetuidade da magistratura que en
combato as aposentadorias forçadas. O ma• da corrnp- ·
ção, se existe, deve eer eurado, não com ,violencia. ~o
governo, que é outra corrupção, mas com respoiisabihdade e com providencias' de outra ordem, para as quaes
chamo a attenção do nobre ministro.
·
(lia alguns apartes.)
Acabo de ouvir q_ue nms. _das providencias convenien-

independente da influencia e Prep!lt~oia do poder ~~eq

cutivo.

Ora, sendo essas ás idéa& que tenho em relação á. .independencia e perpetuidade da magistratura, bem, vê
V. Ex., Sr. presidente, que não posso de modo algum
dar meu fraco apoio ao ls.no de elj.minar do quadro da.
magts ra ura a JUlzes ma reputa os, me 1a.n e aposentadoria, nem ao augmento de vencimentos com que se
quer attenuar a impressão daqnelle designio
A.apo8Gntadoria é mercl! a que só têm direit;o. os bona·

q

perder por ventura os seuslugaras. governo que .colha
mformgções e provas contra os mag1strados su!!peltos, e
os faça. metter em processo: tudo o mais é abuso e vio~
lencia
11
Sr. presidente, agradeço ao nobre ministro da justiça
ter declarado que não fôra consultado ném soliCltára o
additivo concernente á re\'isão do regimento de custas,
organisação do instituto de advogados, etc. ·o nobre ministro porém accr6scentou que não recusaria a autorisação se lhe fosse concedida.: e nesta p~rte S. Ex. não
tem razão, porque seria um presente funesto seme~hante
autorisa iio e tanto maiil indescnl avel unndo ex1st~ na
cas~ um projecto' vindo do sena to que p6de ser cha,mad~
á discussãc, e melhorado se por ventura oarec~r de a1te~
rações,
·
l<"u não concorrerei · á.mais com o meti voto ara n&
se con ra ao governo uma 1ct·~~. ura I'O r?. o oro, que
assim ficaria sob o ri~co· de compressão e capricho· ilópoder exectitivo, como Damocles, snbre cuja nnbeça
pendia de um c11bello umli espad~, estava tranzido ·de·

tenho~mé opposto. Senhor~s, não é a me~quinhez de :
vencimentos, I!lBS a falta. de caracter e bons coHtumes,
que dá origem as tristes e~cepções de que falh•u o no~
bre ministro da. · i
f ·a
· · ·
no pail'l, que elle nun~a h:aquearn, quaesquer que aejão
as soas precieões. O magistrado honrad•J re~igna-se á
mediana do re·cnrsos proverbial em sua profissão. Mas,
se o ma istrado nilo tem caracter, não ha dinheiro ue
e aste por•1ne para VlClosos não a recursos que
sejão sufficientes.
O Sa. VIB.IATO:- V. Ex. já. aqui fallou em sentido
contrario.
O Sn. ZAcAli.IAS : - Ntinca. disse o, contrario do que
estou agora dizendo; leia o nobre deputado as discussões
da camara.
· '
·

' O Sa. VnnATo : -Já pugnou pelo e.ugmento do&
vencimentos dos magistrados.
O Sa.' ZAcAlUAB : -Sem duvida, em 1850, quando o
governo a resentou ro'ectos sobre entrancias accessos
, remoçoos etc. a maglBtratura, eu pugnei ·pelo agmento de vencimentos <los juizes, e mesmo agora não sou
infenso a essa medida senãú porque acho irregular que
ella., v,á em artigo additivo no orçamento, teftdo cah1do
·
pres 11 e sessu.o.. no sons o, c que seJn. usacompan.hada de providencias que são verdadeiramente
indispensavei& para melhorar a Borte da magistratura. '
Em 1850 augmentá.rão-se aos magistraaos os vencimentos , meclida que apoiei com o meu voto : mas ao
mesmo tempo estabelecêrão-se varills disposiçõe!l importantes a respeito, da map;ietratura., embora nem todas
me pareeessem boas. Declarei-me então pelo principio
da antignidnde como superior -ao da escolha clOnferida
ao governo ; pronunciei- me contra a lista dos quinza,
prevendo a d~smoralisação ql,e resultaria. ao11 juizes
anjos nomes entrassem constantemente nessa lista sem
jámais merecer. a honra da nomeaçiio. E com offeito,
Sr. presidente, que figura faz em sua comarca, que for-··
çe. moral póde ter para com os seus jurisdiccionadqs um
juiz . de . direito que, sempre incluido na propoits ·para
deeembargador, é sempre posto á margem? .·
Entendia então; como penso ainda hoje, .·. que nas
condiçÕfls do noviciado é que o governo deve pôr o seu :
maior · cuidado~ de ·modo que só entrem para os lugares
de juizes de direito candidatos de intelli encia e · ro 1 a. e reco
ec1 as, e que u ter1ormente a sorte do
ma~strado deve depender dos. seus annoa de serviço, e
nií.o da proteoçiío e boas graças do governo; qne muitas
vezes por informaçõe~ secretas, de que a.s victimas não
têm nem fOdom ter noticia, faz a. · juizOá ftli!e di~oil
a injuatiça de preteri-los.
•
Trago isto, Sr. presidente, ~6 pa:a mostrar ao nobre
deputado pela provinoia do Maranhão que deu~me ha
pouoo um aparte que nii.o tenho ·a respeito destas
questões mudado de opiniilo : bol\1'1. <:1'!1 m3.s~ ar..ert!i1!':ig
Q\1 n~o, conservo airida as· mésmas idés.s, as quaes em
snmma se reduzem a tomar a m~stratura, tanto
qumto fôr possivele o ~,;ige & QODstituiçãodo Imperio,

59

•

l

.

•

Sr. p1esidente, ha um artigo additivo revogando ~
autorisação que a· lei· dt;~ o~çamento do ann.o pass~~o
conferira ao governo a respe1to da .taxa das mclustr1as
e profissões. V:oto por esse artigo, não pelas razões ex.;·
pendidas pela oommiasão, isto é, falta ~e elem(lnto~
e bases para um trabalho regillar; mas mnplesp1ente
porl}ne ,i ulgo inconstitucional con~eder ao govern~
autorii!atões do semelhante naturez~.
.
· ·.
O Sa. PAULINO DE Souu: -Foi ~ r~ão ,p_or que a,,
commissão propoz a revogação; o prlii:ciplO que Mtu9u
em mim foi este.
B..

A.CARI

•

O

•

maioria. da. commisaii.o todavia omittio e11sa razão, que
para. mim come para. o nobre deputado é a principal,
e no que decicUdamente áevet;~oe ter o apoio do nobre

no

miuisterio tanto se. esforçoll por demonstrar quo
regimen representativo a fixação do impoPto é 11. primeira e ma.1s importante attribuiçiío das camaras.
O Sa. PAtJLt"o DE Souzl :-A autorisação referia-se
mais ao mod!> da cobrança. do que ao qucmlum do imposto ; ora para reformar o systema. d' arreoadação do
1mposto sem poder augmenta· lo.
·
O Sn. ZA.cAtUÁ&:-NiO era para estabolecor umG. taxa
vnriavel 011 fixa que comprehendesae todas as induetrialil ·
6 profissões, em substituição llO imposto do$ 2•
aJ.vará,
de20 ~e ()nt.ubro dà 1812! Como q~er q,ue eeja, tr~ta'tiJ,• ..
se do 1mposto,· e em .emelhante matena as delegaçqea
do corpo_legislativo ao go"ferno, sempre digria de r~pro;. · .
v'ação, vêm a ser particularmente injustifica.veis •.~ - . .• . . '
A respeito ' dó additivo' que autorisa o governo desd,_e
j i a esten~er a todos o~ escrivães de -paz o direito_de '
lavrar escnpturas publicas de vendas de esoravoa, ·B6
. tenho a diZer que elle .não foi ~cripto se~ão· p~
attestar O Ui! o e vezo das ddegaçllu ; porque, áe é neces.;·
·-·
.s
l
.
'.
t~va decreta-la logo, sem deixar a medid8. á. discri9iu)
do governo. ·
· ·
.
: ·.
. Sr•. presidente, ':lo. m~io de taii1_?~ ~llltiv~s a qu~ ~
dou meu voto pelas razoes que ficao:expendidsa, ~dàVUL 
ha Slguns em.favor ~os quaes;·preterido. votar.·: · :.· ; :. •.. .

ao

seno

.
I

u~ dell~.é o qutneen\á do
a .tr~~~ere.nc~~ clu
ap<!l,ices~
, - . .., • .. , .
·· .
, . ,.. , ·--•
Outro é o_que autonsa_&I! ~&~aa.. oo~ a <»natnl~de pharões ~~ 'b~ttu. ,!l,~ ?at~ t , dJ ~anta.: ~ ·
th~·, _e ,~m~prp~~~~ ·.dA. ~ {~antas,. ;;~Ae.~a,~
pou~ · avUlt!WaY; ~e enttetauto urgentes. ·No que.;tog& ·
particularmen~. ao p~Ql para a . ba,aa da p~c;a

Que \"8il"'~w, ~ ·oo~·

la*<>

~.Pimln$0 • ·
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SESSÃO El\1 ti Df: SETEMBRO D6 i86l.
càusa iiüonnar, pois tivetqüando preside11te deUa, oooasião de mandar tirar a. plmta e fazer o orçamento desse
pha:ol, que é uma neeessidad.e alli vivamente seDtida.
Dou·lhe pois eom a maior aatisfaçio c meu vo ·e.
(Muito
muito bem.)

bem,

O Sa. BJSLLO re uer o encarra.me
a c&Unara approva.
Proc~dendo-86 á votação dos additivos, são a.pprovados os seguintes:
.

·c 1", que deverá; ser o 13' da p
urnc autorisado :
. C· S) 1.• Para. pagl\1' as di'Vi.das da exercidos findos
liquiuadas, e as que se liquidaret19 durante esta lei,
dando cont" 3. assemblea geral , em cada sessiio, da.
despeza realizada, .a qual figurará. sob rubrica especial
n,o balanço.
.
.
c § 2. • Para. pagar ao banco do Brazil a quantia de
2,000:0(>08 por 1gual quantia de papel-moeda que elle
resgatar e rooolher 1t caixa da amortização, podendo
para isso emittir spolices da divida publica do 6 %, ou
fu.endo qualquer outra opera9íio de credito. que enten·
d.er mais vanta· osa se oom o roduoto da renda u lioa
não ·J)n 11'· re 1za~ o ito pagamento.
c !1; a. • Para continuar a executar a disposição dos
. SI 1" o 2• do art. 11 da 1ei de 27 de Setembro de 1860,
âoercs do imposto eddicional de 2 e 5 o sobre im orta,
açao m.ercs. onas.
.
· c ~ 4." Para, desds ji, reveroregulamentodo~posto
do Mllo, não podendo augmentar a ta:m. e nem esten..
da~la a obiectos nelle nio comprehendidos.
.

< t.; S.· Para, deade j!, este:nàer a todos o
· taz o direito de lo.,rar escriptliraa publicas de vendas de
~&voa , ficando dispensad.aa a ~st<ibuiçíio e traus-

cripç;io.integraldo conhecimento comprobatorio do pagamento da imposto, fazendo-se menção apenas do seu
Jmme1'0, data e quantia, e dos.nomes dos contratantes.
,,fi 2", que deverá. ser o 14•. da projlosta..-Fica desde
ji revogada a disposição do ~ 10 do art. 11 da lei de
27 de Setembro de 1860, ácerca da taxa sobre as indnst.rias profissões.
;
.
c Paço d!!. camara- dos deputados, a!n 31 de Julho
de 1861.-I. M P~trdra llaSilc:a.-A. T. lU Moncort~o
• Lima.-Paulino lc>&i Soaru d4 Sooza. Jt
· c Fioão isentas de seUo ae traD!ferencias de apolioes
da divida publica &eral o provincial.- Salllanlw AIartnho.
..;.ptJUia .sanlo•.-Lmu. DISCirtf.-:-llarlinAo Campo•.-

e

do gove.-no, em virtud.e dessa autorisação, 6Ó poded.0
ser alterados por disposição legiolativa.
c § 3 .• O desembargador on juiz de direito que ser·
vir o lugar de chefe de policia perceberá, além do seu
ordenado , em vez da respectiva gratificação, a de
4:4008 na côrte, a da 3:6001 nas provincias da Bahia,
·o-Grande do Sul; a de 3:600S nas do

c Paço dacamara, 31 de Agosto de 1861.-J. de
Alencar.-]. L. da Cunha Paranagt.uí. :1>
c O governo-poderá, durante o praz~>' de sei'a annos, a
contar do 1" de J anch·o do corrente anno, pagar os juroa
e amortiza-;ão do empreatimo de 6,000:0008, levantado
na praça de Londres e entregue á. companhia Uníiio e
Industria., ficando esta companhia obrigada. no fim daquelle prazo a amortizar com &ua reada o adiantamento
feito pelo the~ouro com os eobreditos juros e o.morti-

zaçiio.

Durante o mesmo prazo de seis aunos continuarA a.
garantias de juros concedidus pelo governo gerai e provineiaes do Rio de Janeiro e Minas-Geraas.-l•'erreira
da Veiga.-Cruz Machado.-Ribeiro da Luz.-Br6tcu.Jiello Franco. · Villela Taoaru.-Luiz Carlo1.- SalaI 11l~- arneiro de .llendonga.-F. de Paula Santo&.L. Duart•.- Gama Cerqueira.- Bezcrra Cat!alcanli.- '
Lima e Silva Sobrinho.-.A. Pereira Pinlo.-Sergio de
Macedo.-Vieif:'a da Silva.-L. Pedreira.-Santa Cruz.a tn e!.- ta o.- '"e'ra e o.- au a onu. ca.- Ribeiro d~ Andrada.- Marlmho Oampo•.-T. lJ,
Ottoni.-.M. Fernanclu Vtlira,..;._C; de Olit!eira• .Jt
c As gratificações dos 6mprega.dos de fo.zenda que
tambem percebem porcentagens ficíio desde já iucluidae
nos seus <Jtdeiiados fixos, sendo consideradas gratific&ções de exercicio· e6rnonte- us reftlrida.'l poroantageus.
-Furtado. ~
Os mais forão rejeitados, sendo nm julgado prejn·
dicado.
A proposta pass11 j; 3' dieensaão, indo no entaDto ás
1'e8 ectivas commiliB S
r
d• •
•
c

refer·da com

o vencido.
Vem ámesa, é lido, apoiado, e logo approlado aom
d11bate, o seguinte requerimento:
.
Q do orçamento para formar resolução espeoinl a emenda da 2' commiasiio ·'i.o
orçamento relatinmente '- companhia Brazileir& de
Paqt~,~tes a Vapor.- C. Pari:lnoguó.- Gama C•rqtlfiro.
- Leilllo da · Cunha. -A. Ptr•ira Pinlo.- JC•néf<)~
Cad11lo BrancG. - Cala.ccm~~ - Fid d• CIJI't~cllho. Lfandro Burrro. - Fiai~. - Furlci4o, :t
ltLIIÇlo DEl •n~.u-aaiUJQ, (7• 4illricto.)

c Fica o got!fDO au~riaad.o a innovar, deade j&, 0
contrato com a companhia de .Navegação a Vapor do
Maranhio.-furtado.~Vtfira claSiloo.-Swra Carruwo.
- firialo. » .
.
. ~ Fioa 0 go...emo ·autoiludo a m&Ddar oonatruir.phsr6ea na bana di! Paranagui e barra do Norte em Santa
Catharlna, e a melhorar o ac~ual pharol da Hoella

DI. barra de Santos. - LofJUgo Co11a. - Rodrtgo da
S"N.-IHb•iro dt .4Ckirada.-/oaq"im Octaeio N•bw.~~ da Btl'-• ViiiD.-FrancUoo CMIOI da Lu.-A. ela
C01111 P.into$iloo.o-Sil~lirCJ dollolla.-..4. G. Barbo•a cfc:a
Cunhcl.-:-.4. J. B,mriquu. :t
~ Fiolo em 'rigor u di&posi~ da lei n. 8~ de 16
de Agosto de 18M, que ha~ sido derogadas pelo
art. 12 § 11 da lei n. l,llj de ZT de Setembro de 1860,
.e que . autorisú.iio o go~erno a d6!p8Dder a quantia. de
~4:000& oomo mdemnaação das prezu das gntrral. 4a
hldependenoia e do Rio da Prata.
·
. c-Sala ·da commiaaões, , em 14 de Agoato
1861.-

: Entra em discua!ii.o o p~ da commisalo de poda·
sobro ri. eleiÇão da mguezia da San\'Ailna' dcia Ale·
~. penencan\e ao 7' dlatrloto di. provincia do ldinu-

1'811

Gerae..

ue

ll•llo.•
c §1.• A. gratifioaçio a.Dnul doa ministros do av~
p.remo trib'IUl&
. l -de jmti.~· &erá do 4:000$ , a doa des-

der rjo 4•0000 • a do8 · •
.;-_r •
~· .. ... · ·•
ff'
JtuSeS mwuclpaet ,_60fJR, 8 a
~-.).~~de 400fOOO. .
.
.
:.; ,,! ·-1; ~~:.9. ~adC! doa juaea municl~M ~ ni~e..
~;: "~ Cl8 CSOOI ' • o governo autoril~o & elenr
a gratúi~ dounesmoa, n01 termo. onde couvài, ,lá
~:205)1,.....~~tanto que desse augmento nio resulte dea· ptzà ·cQfi8Dte' ile 30:000, clenm ao~exeróiéio .Os actos

· ·

·

·

conhece-se não haver. casa; pelo que o Sr. preaid~te
declara encerr&da a dieou~iio, e ~anda fazer acham&da, e por ella .se Yerifica terem-ae aWl8Dta.do ea$1'11. Salathiei, Carrão, Fialho, Bandeira de Mello, Fernandes
Vieira, Nebias, Gasparino, .Coata Pinto, J, de Al<mcr.r,
T.af&l'OI Bastoa, Carvalho Beill, H!!Orique&, Jo&l§ BoD.i-

---~~~~~'~~~r:H..-.GGoUQ,..,...,a.flgjuo.-niOfii&I-11&9-.MGMtJ.-.o-<~l--o.lS':--t--'-~~·o ,

.~~argadorea de 3:0001, a doa juizes de direito de
2:400#: q~ a lota9io da respectiva vara não exce-

·

Ningnem pedindo a palana; e indo-se ~r a 1'0toa,re-

I

llartim Fraaeillee, Fiel .de G~•alho, . Manoel
Fernandes, Sants-Crua, Jaguarib9, .Figueira de Mello,
J. Madureira, Tiberio, LeiH:-· Villela Tanrea, . Pinto de Campos, Brêtu, ~dro . Bexerra, · Pereira
Fran~o, C~eiro de M~donQa; Felix da Cnnha, Sf..
queiraMeniies, Rodrigo Siln,F.Oc,a1'iauo, Eap_eridião,
Fernandes .da CIQ1ha, Amaro da Sil•~ira, Barbosa da
Cunha.SáeAlbuquerque,PaesBarre~,Saldanha:Ma··
~o, Fleuey, Sar.Pva, Bezerra: C&valcanti, Jnnq'lleira,
\.iouto e P~t.o Lima.
.
• Dada a ord~m do cfia, levan,a•lt a senão 'á dnaa
horaa • ~eia da tarde. , ·
.
·
·
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SESSÃO EM 9 Dt} SETEMBRO OE i~G1.
Se&s4o em 9 . de se·tembro• .

5UHMAiuo.- Exp~dien.te.-:-Ordem do dia. -

EleiçlSo d'

m8nto da 1ullvençllo cí Companhia Bra:;i!eirll de Paquete~
a Vapor. Approvaçao. -Orçamento d<J. despua ereceita
ger~/.

d? Imperio: Discurso& do& Sr1. OUofli, mini1tro

Ao meio dia, feita a chamrula, e achando-se presentes
os Srs. visconde da Camaragibe, Pereira Pinto, Gama
Cerqueira, Vieira da Silva, Laruego, Bandeira de Mello,
Mello Rego, Silvbo Cavalcanti, Carrão, Carneiro de
Mendonça, Ferreira da Vei~a, P&ula Santos, Oti;oni,
Nebias, Araujo Lima, Luiz Carlos, Rodrigo Silva, Pinto
de Campos, Costa Pinto, Barbosa da Curoha, Paranagnã,
J. Madureira, Cunha Figueiredo, Furtatio, Raposo da
Camara, Pereira da Silva, Corrêa de Oliveira, Cr.rloa
da Luz, E~piuola, Femmdes Vieira, Esperidião, SantaCruz. Sergio de Macedo, barão de Porto· Alegro, Souza
en es, ezerra ava can 1, ~uva une!!, e . amare,
õariio de Mamanguo.pe, Viriato, Lessa, Diogo Velho,
Paes de Mendonça, Silveira da Motta, Carneiro da Cun~a, Castello-~ranco, A:agíio e Mello, Amaro d!l. Si!~
e ....
lo,HenriqueB, Epamipond~s, Couto,, Brêta~, Ribeiro da
Lu;.:, Sayão Lobato, Pedre1ra, Paulwo de :;ouza, Angelo
do Amaral, L~ma Duarte, Siqueira Mendes e Fialho,
,

•

.

,

9

6i

com todos os :map;est9i01! elementos, que os seouloa .b io
legado á veneraçlio dos seculos. · .
·
.
. • Não se contentou pois 9 St! D. Pedro (ãe impei.'ecedoura memoria)creando umaesforçada na.clooalidade,
rematou sua obra com o sea. mais util_ e grandibso complemento. Era nada · ara o heróe rovar ao mundo o
seu eno o, ao esem a ar a cC>pa.da, sua a negação,
cerceiaudo eapontaneameo.te os horizontes dos domioioa
sobre que 'tinha de reinar, sau amor a. esta terr11, preferin~o.- ';\ até a ~atal; importava lhe C?llocar a eupola
,
.
' ..
p o ndamental, arca de· s.lliança que t~mbem continha as
t~bos.s da nova lei, que encerrava iguahnente.os eignaes
visíveis do formoso concerto entre o soberano e o &!!lU
povo.
c E' esse o maif'r presente que o excelso principa nos
liberaliS&u, aqnelle em cnjn. cflicacia. devemos crer, mais
que os Numas e:n seus broqneis, mais que os Gregos
em seus pa!ladíos.
c Neasas paginas previdentes achamoa consagradas
·as base~ de toda a nossa orga.nisação, os meios de innoo
seguiudo no a.perfeiçoa1nento l'-Ocia\ e p1>litico todos os
im ulsos do ro resso meJitado e real.
·"
c ~ó-dous dogmas ha nellas incoucnssos, inabalaveis,
extllriores, e superiores a todas aa alterações imaginaveia-a religião porque não é obra do homem-a monarchia, · or acto, or tradi ão, or convenienciit.
r
grn 1 -o, por lU ole, por t'll o quanto const1tue os maia
nobree e unh·e rsaes sentimentos da nossa associação política
c E' Vossa Mage.stade Impeli~,. aenh~r, o executor

,

Comparecem dep<>is de aberta B sessão os Sra. Zacarias,
Barcellos, Felix da Cunha, Mello Frano'l, Saldanha Ma·
rinb.o. Leitüo da Cunha, J. de Alencar, C. Ottoni e J aguaribe.
·
. Faltão com participação os Sra. conde de Baependy,
Teixeira Juníor, Serra Carneiro, Brand~ e Paula Fonseca•
. I..ê-se e approva-se a acta da: antecedente.
O Sa 1• SBCBET.l&IO) por unico exped.ieote, dá. conta
de um officio do.Sr. deputado Francisco Carlos Brandão,

.

Deoessitando mu ar do clima para seu »estabelecimento,
partio no dia 8•do corrente para sua proviucia, e por
conseguinte niiCI pódtn~omparecer aos ultimos trab!!.lhoa
e ssi -• te·
O SlP. P.lnto deCampos(ptklorchm):-Sr. preDideilte1 a oor:imi•são enviada por esta camara e. conft
gt:atular-se com Sua )!ageatade o Imperador pelo anniversario de nossa independancia, _dirigio-se . ao paço
imperial, onde, sendo recebida com as formalidades do
catyló, eu, na. qualidade de seu indigno orador {nlo
opoilldo.t), pronnnoiei ante o throno o seguinte discurso :
c Senhor--A éamara dos deputados nos ordena que
venh&moa hoje renovar perante o throno de Vossa. Ma..
.gestade Imperial ~ .expreasão de seus ·sen\imentos de
. acatamento a grattdão. .
·
c JA no relogio dos tempo' trinta e nove aonoa.11ão
contnqos desde que em igual dia rosso &Ufris'-> pai,
aenhor, la.n90u na terra de Ssn\a-Crus o.s ali~rces de
·uma nova. e magnifica naciondidade.
c E' esse clia sempre o bem vindo, o festejado; J1ão
F.rque elle nos separasse de uma briosa nação, onde
Jlizem os ossos de nossos avóa; mas porque, proclamando
ao mú.u<io a nosBil. autonomia, reulou o progre&&o destas
-. re ·aes a matureacencia da. sua civiliea - o a vut"dde auaalegitimas aspiraçaes.
c Desse glorioao · e inornento ponto de · par~ida noa
temos ido sem oeasar adiantando na eatrada do mttlhora. mento e patenteando ao orbe não sermos indignos de
-tomar asaento no concilio unive~al dos po,os constituidoa.
·
. cE' ·q ne agrandeobra do fandador da monarchia,
do vulto heroieo sobre qnem choverâõ as · bençios da.
m•i• ~~O!:!!- 'P'lAteridade, dera eaE~lendidamentl!; ~~~"!
11ua primei'-'& concepyão! a medida d~ ~eoio. .
•
..
c Desprender temtonos) de per Bl !óra ~seãolngloria, ae no fundar da nova sociedade deixauetn de ccn-

aorciar-se todas

.,a

auspiciosu indicações do progresso

ma-

mente roubado & admiração do mnn o. Trinta annoa de
um reinado, qne o futuro inscreverá. com aureas letras,
tem ido consolidando as conquistas de nossos pais, e
permittindo-nos dar a outras nações grave e instructivo
.
espectaculo·.
·
·· .
' c A velha Europa, a braços com eXtgeno1as sem cessar crescentes, vê abalar seus thronos, a .hora em ·que o
throno brazileiro cada vez se arraiga maia fundo no
amor de seus subditos.
c A joven America, a braços com as difficnldader; d&
a nas instituições, vê em ~sco ·sua libert!ade, integridamais i».tinios) e marcha desassombrado · por aendie
q ne o conduzem a um porvir de esperanças e venturas.
c Na11 dna11 partes do mundo, as in~er~zas, as des~
confian as o bramir de lon in nos on roximos trovões
os o ios desnaturaes, as guerras-- e amilias, a duvida
do amanhã.! Entre nOs, a .paz e 11 oonfiuça, o amor do
povo ao seu rei igual ao do rei !\0 seu po•o, as riüaç(lea
amigas com ·todas as na~es da terra, a jtisüça ·impe··
rando, as dissidenci11.s de opiniões esnecendo-ae, e
todas &li miios unindo· se frW:wrualmDnte eempre qne os
Bre.zileiros entriio no · sou terreno neutro o oomm11Dlamor a sna patria I amor ao 'i eu monarohaJ
· c Senhor I A · ca111ara dos deputados, interprete
dos sentimentos da nação . bra.zllei:ra, se congratula
oom -Voasa Ma~elltt.de Imperial por tio fausto dia, e
exulta · pensaildo que a mão firme que ba dirigido
atrll'fés. de tantos paroeia s náo do Estado, · oontinuad.
por dilatados snnos a derramar bençãoa sobre um pc)vo
liyre, ,independente, e que ae u(ana de aeu li:ilpcrador. li'
s~ M. ,, Itnperad"r digllou-se responder: . ·
~ ·cordia .mente me associo .. o jubilio dn. eam~..~ "d08
deputados pelo anniveraario da nossa glorioila iudepea-

dencia. ,. '

··

·

··

ORDEK DO DIA.
oaç.uri•'l'O 111. - D~JI·U • UCBI'I'.6. ea_Ut M

IUI~l8•

- O Sr~ Ottoal, pela ordem, pergunta'e~ fiCalido.~
cerrada a diao~a~ do_p~r~ ~~são _deJi!Oütel

que approvs. • eteição u neguesia dOS Alep, .upro·
· vincia de Miriu, não d4tf8 aer pósto a ,.otol eiJa p~
· primeiro que ee 111tre na diacuftio do orçamento. ·c

Ó. Sa.• P~Pn .tliÍ

q•-•cWouNio ú®~~~-
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SESSÃO EM 9 DE SETEMBRO DE 1861..
ADlA!'i'X'AllfENTO DA SUBVENÇl.G J.. CoMr.UtJIJA. llltAZlLEilU,
DE l'AQUETES A. VAPOR,

da porque não houve quem pedisse a palavra, e por não
haver casa para se votar; e que na ordem do dia que
havia designado, além das· matarins especificadas, eS··
tavão as anteriormente designadas, €utre as quaes s~
acha aqnella a que o nobre deQ.ntado_se refere; por isso
devia·· se seguir a ordem que ·havia estabelecido.
a. TTONI parece- e que, segun o os es y os,
não s~ a votaçiio da resolução, cuja discussão ficou endecen'ada, deve ser n a sessão seguinte, como por essa
votação se deve começar.
·
.

Entra em 3• discussão, e é adoptado e remettido á
commiss1ío de redacçiio, o projecto ·que autorisa o governo para adiantar ~esde já. á. companh~a Brazileira de
OB.ÇAlllENTO DA. DESPEZA E RECEITA GER.At DO IMPERIO,

n ra em
1scussao a
despeza e receita ~eral do Impario, com as emendas
approvadas em 2• discussão.
São lidas, apoiadas, e entrão conjunctamente em. discussüo, ns seguintes :
< O paragrapho do art. 1" do add.itivo da 1" commissãa do orçamento seja substituído pelo seguinte:
c ~;4 ... Para ÍDCU!Lbir aos escriviles do civel,,cnmulativurnente como os tabelliiie" de notas e escrivães dos
juizes de paz, sflm dependencia de distr1buição, o lavrarem as escr1ptnras publicas de compra e venda de
escravos. Neste documento não sera. transcripto por
extenso o con ec1men o o 1mposto, ec aran o · se s mente o seu numero e data, a quantia e a es<ação arrecadadora. •
< Ao artigo da 2• commissão do orçamento, ~ .9· do.

pre en: e os mo 1vos por que a gons • rs. epu a os eatão
apoiando o expediente de discutir primeiro o orçamento,
e vem a ser; diz o orador, porque a sessão abrio-se sem
haver o numero legal. A aste respeito declara que a hoa
· ·
· . o qne
toma not.a doR depntados, a ponto de constar--lhe que .o
nobr('deputado o Sr. Viriato BHudeira Duarte, que o orador snppõe ser um, c. indivisivel, e~~va bipartido lla li~ta

•

regularia ando o fôro civil e garantindo os d1reitos dos for:...
medos nas facuidades do lmpetio, sendo obrigados a,
ex ame p erante esta~ os formados em facnldades··,strangiliras que quizerem gozat doe direitos ~ prerogativas
dos graduados no lmperio -Costa Pinto.-Siiva Nunes.

rilento, e por isso deaej ava. que houvesse casa, 'offereceu-se
plicata Ottoni e Theopbilo Ottoui,resolvido a vir depois
trazer·o facto á casa. Que á. vjllta do exposto, lançava
mão. do recurso que lhe dava o regimento propondo o.
urgencia para a votação do parecer da commissiio sobre
a .eleição dos Alegres, informando á casa que podia sem
perigo votar pelo parecer, certa de que, tondo ·se deixado de resolver e~bre as eleições do. Bnrity e dn Baga-.
gem, não havia perigo para os conservndores genuinos
na eleição· provincial do 7" district~ de Minas.
·

-Pedreira.:»

r

Alegr8,

Procede-se á. vÓtação do parecer da comrhissão de
P.O~et:~.S. .~obre a el~ição da fregnezia de Sant' Anna doB
~le,gr~s, pert~Ilcente ao 7• districto da provincia de MF
~.~~ : ~eraes '.e é approvP.do. .
·
·
><·'().Sa. PAnAIUGtlÁ, pela .ordem,, requer nrge:ucia
par111o ~ue se trate de pr!:ferenc1a da atscus~ão sobre are
-...~· .,.~o.:lv

·

CC:WV

... ·
r.-:--,,;gc

~

aignaeR e atleflç!lo : r. presidente, eu não vejo razão para que os nobres deputndos
pertencentes á antiga maioria ...
O Sn- PncTo DE Cuxros: -.-Antiga maioria? porque
não a actuil.l?
·
O Sa. ÜTTONl : - ••• • que apoiava o ministerio, mos~
tren1 tamanho nçoda.mentc para fazer pasEaT em terceira
disc.u ssão, sem exa.me acurado, a · lei do orçamento de
1862 a 1863.
·
Qua.ndo na ca~a se propoz a resoluçii.o do orçRmento
provisorio, que actuah~1ente se discute no senado, nm
. dos 'rilotl.vos com que foi eEsa resolução jn~tifi.cada conEist.!o, segundo allega\•iio 11eus nobres defensores, em a:
n ecessidade de deixar-se ao parlamento mais ampla lib erdade de discnssüo rios orçamentos especiaes. · · ·
· Quando ~ opposição propoz redncções no orçamento
proviEor io, isto é , qnando a opposiçfio quiz que se
effectua ssem m;~se Ol'Çamento alguns córtes na exorbitante despeza que estamos fàzendo; e quando se prepar ava com os necessarios dados para levar a effeito essas •
r ncçoes, respon cu-ee- e que n a.o convm a. 1 _ naquella resi,lução es.s a matería. Não queremos (nos
disse o nobre ministro '.la f a2enda) rednzir a eemo ;
agn11rdemo -nos .Para. os orçamentos especiaes, eu:tíio
haja amplo debate;: a maioria apresentará os côrtes
que julgar dever fazer , e o governo os aceitar~ . Ma~
V. Ex. sabe que a se;:tunda .diet'u~siio do orçamento fo1
aç)dadamente atropellada ; vimos o facto· notavel de
encerrar-se ' a di~cussão do orçamento da ·despez~ no
J'llilli&ter io da . fazénrla Fem que o Sr. min~~tro ' pU<leS~Cl
!!!ir.

('7• districto ).

..3.: .. ....- .. _!:_

'

do seu estabelecimento.- I. R. Barcells.-A. da Silveira. --.._Silva Nunes,,- Oliveira Bello.- Barêlo cU Porto-

quando entrarmos nà. segunda parte da o~dem d~ dia.
Não ha nada que oppôr-se P. esta. decieiio, ealvc se o
honrado deputado quizer pedir urgencia.
Agora penuitta-me a case. que me dirija ao honrado
deputado para tomar claro o que elle diePe contra o
meu nome que lhe pareceu ver dividido em duAs partes na lista do empregado da casa. S ..Ex. enganou-se ;
e o que é verdade é que este engano foi eonta~ioso. Eu
tamlie'* jnl~e~ .eJu~go ainda. que o honrado deputado é U!f>, e mdlVlBlVet; mas fo1 abalado nesta cl.'ença,
quando t nm9eni por engano vi , ou me pareceu ver a
nome dó· honrad_o deputado ne~~a mesma li~ta partido
pela fóro.:un;egumte --:- Theopln.lo - no principio, e
logo abaixo ..- Benedicto Otton1 (n:~adas). :Mas isso
não passa de engano de nossa parte . .
Pondo-se a votoa a urgencia. pedida pelo St•, Otto~i,
é approvaqa. . .·
·
Ú Sn. Ü TTONt:- Votou-sa;mus n ito foi. a. camaro:,
porque não ha essa..

_--o·-..--. . .

·

Fica dispensada do imposto de 5%, .o n meie. siza,
a companhia Guahyba, · estabelecida na provincia do
Rio-Grande do Sol, pela acqnisição das emharcações a
vapor que houv~r .de •lOmprar pa:ra a navegação fluvial
c

O Sr. Vlrlatn (pela ordem) : -.-Sr. presidente,
Y. Ex. decidio bem e conformo os estylos da casa e
do
que é determinedo
....
.. \
.no regimento,
. - . guordando a vota-

adaxttvo, a Tespetto da companh1a. de Paquetes a Vapor~
-ÇgJl.&uliMa • camara, approva a urgenoia•.

-

c Fica antorisado o governo : ,
<. .
te ver o ac na reg1mep. o. e cus as.
< 2. • A reorganisnr o instituto dos advogados,

tiWlbem para ser bipartido, tomando-se osennomena du-

• .-.1 nl"llt'\ .· _·a"""'N'\110:rla p,., '"~'"'",..~~
·-~ r - rc--.. ·::- - . ...

.

- P. cte Souza . .~

.
.
Duar~, e que o ora~or, que deseja muito fs,llar do orça,

ELEIÇÃO DE "'IUS- GEB.AES

p

peQdencia., accresceri.te-se-desde já..- Pereira da Silva.

I

"d ar as explicavõG~ - - qui?i lülgtivíi. iicc~~&~l~~, - e q:;e l_hc
tinhiio sido pedidas mesmo por oradores da mawna.
Y. :Ji;x. f!O recordl\f4 do facto ex.t:raordinarío de eucu :.
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rar-se a.quella discuesão apenas com dons ou tres dis~
cursos, sem que o Mbre ministro da fR:z.endà. tives~e dito
wna palavra.
E o uobro m!riistro tanto sentio a fàlta em qne o
encerramento açodado o havia -obrigado a incorrer ,
que c~meçou, c~ntra tod.:ls os estylos e contrs todos os
,
a
orçam n o a remn a an o
explicações á cerca na despeza t apoiados i, pouco se
demorando sobre o objecto propriamente do debate, porque levo.~ q~asi .toda a sessão a responder .ás objecções

É~ te facto, que não ó 'Senão um exemplo do que presenmámos, prova que a discussão dos orçamentos não
têm tido aquelle desenvvlvimento que fôra para desejar.
· A maneira con.o pasRou da segunda para a terceira
discussão o orçamento ou é uma prova de falta de con ..
fiança da maioria no miniotcrio, ou de falta de sinceridade do mi~isterio quanto á execuçiio de seu progrrunma
de econom1as.
·
. Os nobres ministros disserão· nos na discussão da
resolução do orçamento provisorio que serião economicos, q:ue estr;:vão promptos para admittir grandes córtes,
etc Entretanto o orçamento effectivo as~ou ará. it terce1ra. 1scussão com espezas muito mHiores do que as
da proposta que nos veio do poder executivo.
Em taee. circumstancias era de e&perar que na terce1ra discu~são tivesse a camarn campo n•ai>~ vasto
t.
s
ucço q e sao ueces~artas nas nossas despezas,_ ou pr1ra dt'ear a receita precisa para fazer
face a el!sas despezas. ·
.
Que precisão temos, Sr. presi~ente, de que vã. o or~ue

o publiro pó1eo FfltP.r de que não foi votado pelfl camara dos Srs. deputados .. visto que parecem ter · havido engllnos.na <;ontngem dos deputados que tílm feito
casa estes dias?
,
Sr. presidente. en acredito que :nito fazem bom serviço
ao a.otual ministerio e nem aos l'Uccassores, que provavelmente elle·terá. em Ma.io de 1862, os nobres deputados
quo lhe querem· fazer o presente deste orçamento,
aquelles que querem prender a confiança da camara dos
Srs. deputados no futuro. Niio vê n nobre maioria que
&llsim &e entrega de braçcs atados ao miilisterio que
existe ou a uelle ue ha. de v'r niio
Hrd
aio o eatu o destas gravissimns questõee Y

a

O Sn. VtElnA liA. l:itLVA: -Procedo com toda sinceridu.do.
n TTozu :- e e. mworlll proçc e com su1cer1 a e'
então o ministerio deve retirar~se, porque n m11iori.a.
fulminao ministerio declarando que nílo q\ler economins,
e sim que continuem os desperdícios que tém havido,
que nl\o haji e6rtes de especie alguma nas despezM.
A maioria votar& com siuceridade, mas nii.o ncompanha
os desejos e o programma do ministario.
.
.
A opposição que se levantou no'senado, e que já nesta
OllSa hayia tido tal on. 'l.ne.l iniciativa, ergiieu tambem
a bandeira das economtas. Eu li com o milior prazer o
discurso que no senado proferio, um destes li.ltimoe dias,
wn. dos nobres e mais distin·ctos . chefe,;. do gn~po. denominad.o-oligatchia.-, o illus.tre Sr. visconde de Itabora~y.
.
.. No que diz .re,speito ao orQam~ato~ s. ;Ex. conçorda,
v1rgnla por v1rgula, em tudo quanto d1sse nesta casa.
nã? sô a. oppoaição natural como a opFosição que os
nobres ministros têm denom;nadó artificial; de todos
os ladoa se têm levantado vozes para advertir aos nobres
ministros da !!arreira errada. por que -vão; de toda B
arte se lhe~ brada ue não odem ·marchar àssim ue
não po em ecretar um · orçamento com um eficit de
dez, doze ou quartorze mil contos, aem. saberem donde
· ha de vir a re~.eita.
·
.
Todos temos dito · que· ô povo niio põHe com mais
i.Dipostos~ que novos in:ipostoe são actualm.ente impossiveis ;-e qne o -:.:::.ice tarranü :r&~üi>vt:l por onde se pôde
mar~har é o cerceamento das. de~pezas •.Este brad.o, que ,
a opposíçiio de todas as nuapças fez ouvir nesta ca~>a,
repercutjo no lieriado, e àelle se fez éco o nobre Sr•. viaconde de It:~.borahy. .
·
A. jJUilÍÇiiõ em que'êolloi.'\."U-66 o Iiobre vi&conãe,' eu- .
bindo á tribuna depois de tanto tempo de silencio, in~Q&

bem cl~ '!ti s. t;;~. vai twualir osWil.alvamtDtt·

o governo do psiz, e que já não admitte n~ minieterio
nem mesmo os seus amigos..> que costuma!~ go~·ernar
pelos conaelhos de s. Ex., reservando para s1 a responsabilidade do poder.
··
. Louvo muito, Sr!;ilresidente, a determinação do nobre
Vl!\CO!lde,
·~;;,ii'Jt
.
.
\lan o se orgamsou o ac a ga me
e 01 . >
verdude, que S. Ex., chamado e instado para que fizesse
parte dR P.dministração; so havia escussdo, até com
attestados de molestia, e que se havia declarado impos. ··
- esado ene21rgo de minis~a da
corôa.
Appluudo-me, pois, que S. Ex. tenha recuperado as
forças e a saude para tomar sobre seus hombtol! a administração do paiz.
. •
Eu não concordo com S. Ex. nas suas v1stas financeiras, sobretudo na questão bancaria; ahi estou de
accordo com o nobre ministro da fa2.end& na interpre··
taçi'ío doS\ 3• do art. 1" da lei de 22 de Agosto•
Mas, não mostrando a nobre ministro da fazenda ter
Íorça~ para realizar o programma das economias cóm
q ne o ministerio inteiro tem em bal~do as camaras. ·e o
aiz · ee o Sr. viRconde de Itnborah
uer su'bir ao
poder. compromettendo· sa a. rea izRr ver a ell'as e~ouo:
miM, eu, apezar de discordar de S. Ex. no modo por que
S. Ex. entende a lei bancaria, preferiria oseu mimsterio ao do nobre ministro da fazenda. ·Bastava.. mo que
x. ·execn asse o p~ogramma as econo 1 _ ..
.,
q.ue a receita se nivellasse com a despeza, ·sem .no.vos
.
.· ·
impostos ou novos empiestimos.
Acho, Sr. presidente, que as circumstanciti.s do píliz
. ..
.
'
sobre a questiio' bancaria se em troca des~t:l sacrificio
obtivõflàe um ministerio que .viesse reduzir nossa. des.
·. .
. • . _ ·.
peza á receita ellectiva.
Não temo sõmente os damnos fiilaileeiros que P<Jdem
opprimir e •exar a nação temporariamente•, Pelas ve;- ·
redas de desperdícios por onde .v.ai o governo, 'de 1859
para cá., que ~ quando comvçá'rão os def:icits, o Brazü
caminha á. BUil ruina.
·
. Sr. prosidente, por occasiíi.o. de discutir~ se o .orçamento
da despeza, eu tomei em consid~ração, muito per~c-:- ·
tori.amente, o balanço de 1859 a \860, que poucos diaQ
nntes h ia sido distrib ·do na otllla e a l'esentei á c a~
marn o contexto das informações que tin a · po 1 o
colher, indiq_uci de passagem o que ease documento
mostro.va que ec hav1a p;asto com as despozas sectetas,
havendo-se dis ndido durante o exercício, sómente
em f\rtJg;os co ossa os e esco er os, a eno:me so
a
dt 430:0008 por aqu~Ua. verba. Foi pelo estado desse
balanço que verifiquei com estranheza não ser SÕIJlBDte
no ministerio da j uatiça que se gastasao dinheiro com a
pol~cia e se~ur~nça publica, mas que todoa os m~:
tenos contribwão para. e!lsas despe~as, que ee r~ali~ ·
a a vão por in.t ermedio do ofii.oial-maior da sCCl'stari~ d~
justiça e por uma aaixa, que eu, com razão, denoPlllle&

- -

.

,:cEx.
ouvio as reciarnações com . qu~ foi &ool.Jüd.a
esta parte do meu discurso, l'lllegando--se ; q~~ al~mas

dessas d~spezas tinhão sido feit.as pelo ml.Q~steno de
.4 de Maio. Eu~~~argui então aos no~es recl&ll1an;es
que o,mini~terio de 4 .de Maio apenas tinhaA\ll'&d!) Çlll•
co meze;:; q('sse e,ltercicio, ·e ·agor~ accr~e~J::tto flUO ,J;l~ll~
ses cinco mezes .bem podéria aquelle . mliUB~enog~tar.,
legalmente com as ·despezas de. segu~~ça . Pl;lb),ic,!lo o
que estiVeese decretado ná lei; ~ão que.~. com ts!o
eacoiinar o ministerio de 4 de Ma1o de censuras : vao
ellBi a quem tocar; porém· entendo: que as m~ores ea.bem aos ue · de
dêrão or mmo ·de credito~ eupplementares e exttaor manos.; que · ac an o ~' se.
que schárão, feitas muitas despezas de~aa ~aturez~,
creáriio credito& snpplementat\)S e extraoro.me.n~s, para
que os dinheiros publ!ccs se ga_sta~sem d..e uma maneira
que não puderão exphcar ao publicCI.
·. , " ' , . ,
Sr. presidente. a minha censura ficou, portanto, em
pé; c o di58e o nobre ministro ·da fazenda., _([uanao defendeu a reparticão dos negocias estrangeiros, declarando . que iilli tambem· havia d8$pe'Zas seat!et&!l vota~
das, é a j ustificayiío da minha · cen~~~ ~m' re~a~: !'o.~
oütros mioisterioà. 1:~iio eSó no Jll1Dlilteno da JtlllliJÇfl"; e
tambem no ministerio doa negocias estrangeiros que ba
cles}*oseeote~~4iiee S,J.&.~ tR ooáoorQo; porál11io
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halegalD1ente dessas despezas nos ministerioa da ma•
linha. ~rra e impario.
Por QODI!egu~ntt> 1 !!Ó por 11buso ~que estes outrOs milrlsteri06 podem cr"'"'r cie.spe:&lls '<:-eretas, a pretexto ele
segurança pubhca ou sob qualquer outro pretexto.
Sr. presidente, em gastos secretQ.s_en creio que não é
lloito ao miniaterio dcspeuder um 'liiltem além do que

e

110

o ministerio não attende ao futuro de sua reputaç1to
quando crêa, para. coudescender com amigos e para
servir a interesses que podem parecer muito liquidas,
des za.s 11ecretas IYr creditos su :J.ementares e
r rmanos.
O nobi:e ministro da fazenda, tomando· em consideração ests topico do meu discurso, cahio em um equivoco,
porque acreditou que eu houvesse faUado na verba que
va'!ll comtemplada no balanço com o titulo de soccorros
pubi.Wos. Eu muito de proposito não hasia dito uma
palavra a respeita desta verba, poque está acobertada
oom o aeu titalo - socaorros pnblicos - Acreditai piamente que com esse fim se tinhão feito todas as despe- ·
zas mencionadas no balanço, ape:z.at- do que lá. vem
llSO:OOOS entregue!~ ao chefe de policia da côrte; 42.2001
ao .~niste~o da justiça, e 30~0000 a um fuito de tal. Não

,

.

aceito a explicação do nobre ministro, ,;. .fico anbendo
que .. da verba de soccorros publicoa 160:0008 forão
emprestados, que hão de reverter aos cofres publicas.

Em

·

•

nheiroa .que se emprestão para um fim justo, legitimo,
vêm m1sturados no bal:mço com despezas secretas a
cargo do chefe de policia....
r

O Sa. 0TT01ou:-E' como está. no balanço. V. Ex.
{dàrigindo-u ao Sr. prttidentBI pOde ter a bondade de
mandar vir o balancoT Quero mostrar ao nobre deputado a exactidão de minhas1Jalavras ••••
O Sa. SY.à&ro DJI MlcEoo:-Nil:o duvido que venha
aeoim, mas não é despezl secreta ••••
· O .Sa. Onoru :-Mas vem no balanço como tal, pois
lá. só 'se diz-Entregue ao chefe de policia 150:0008-,
e assim já. se vê que niio foi regularmente esoripturada
e juat.ificada. essa. despeza., que nüo d11via aer envolvida
o
•
com as outus feitas lo conae he
aecretrma e justiça, d11 que\:!,, Ex h a de tel' os oom..
petentes recibos, que no entanto não podom deixar de
ticar secretos. Mas niio tendo eu fallndo sobro 1\ verba
soocorros publico e, cahem por si todas ns obaerva õos
re mmtS ro, ut:l a as ao ro a JUBt cação e
alguns doil artigos abi oontempladoa. S. Ex. em tudo
quauto disse . a .rc&peito de soocorros publiooa nlo attenuou ~~ oonetderações que llpresentei relativamente l.a
des_peus secretas, pot*'lUe daqu~llaa nlío faUei eu.
1
Sr. presidente, na ultima sessuo houve um inoidente
a que nio pesao dehr:ar de t"efarl'l"-me.
Orava o nobre deputado pelo Parl'Jd; e acolhendo o
nobre ml~iatro da j1utiça as obaervaçõeB do illuatre orador com aquelle estremecimento nenoso que se nota em
S. Ex. quand.o. quer dar mostra de desagrado, disse ao
Dobr~ dep.~tadO - quG o amor-proprio (pouco maia ou
menos fos este o sentido) era capaz de levar ainda eisse
:no'bra deputado onde elle não quereria
O Sa. MnusuC\ DA JusTIÇA:- Foi o nobre deputado
pelo Parani que attribuio a amor-proprio a inaistelle~ia
q~e 4U punha. em sne~ntar o.ad<litivo. Repelli essa inamuação, porque á injuriosa. .
·
· . O Sa. Orro1u : - Y. Ex. nessa occasii!o declarou aa
nobre deputado que elle era facil de ser levado o amor-

ir....

.

..
ri 1r•• ••
Sa. MtNtano DA Ju&TJÇA :-Não, senhor; par~
tel·lhe .sõ. se eUe por amor-proprio insistia pela op1Uião

p

~~tlana.

·

. o· ~··. Ori-o~t :-E eu perguntei a V. Ex. se o julga-·
J' ee vê que !6 não havia offensa na pergunta

·V& por 111.

qúe o nobre ministro fazi?- ao nobre deputado, tam··
tiem nenb~a offensa bana. na n.inha peTgnnta.· Sup.
ponho qu.e teto ' cl~ro, e que nessa mioha pergunta
nada bana de ofFeU!'fO, sobretudo se o nobre ministro
-'o . tiA]!~ in~ ~ ~:~:ado•, di! il!ljuriu eo 110bre

deputado. O bom juiz, disse eu, julga po~ ~i•• N~

sei o que possa haver nestas palavrll.S de WJurloso; _
mas o nobre ministro da justiça respondeu a este meu
aparte com o outro que eu del!ejo que .fiqtie consignado
nos Ãnnott, para que O publico julgue q_UIUltO fruta 1S
placidez de espirito ao nobre ministro para manter-se
com a .d.i nidade propria do seu caracter na
posição a
-

.

O Sa.. Muusno
der com V. Ex ••••
O S11.. ÜTTONI : -

DA JusTIÇA. : -

Não hei de apren-

O nobre ministro me re llcou ••••

O Sa. M:nusno DA J usTIÇ& ~ ·- Níio é capaz de me
dar lições a. este respeito.
O Sa. ÜTToln : -Sr. presidente, V. Ex. vê a placl•
dez do nobre ministro .•·~. •
O Sa. MnusTR.o u JusTIÇA : - Níio tenho placidez
para ouvir insultos.
O Sa. ÜT'I~uu : - Onde se acha o insulto no que
e!ton dizendo!
O Sa. ldnusTRO DA JusTICA.: - Não o~ chamar-se o
ministro indignof
•
·

O Sa. Orro1u : - O nobre ministro tome um pouco a
·,
a
c
tão pouco cortezes, continuando o que na ultima ~ess.iio
já. p;:aticoo, não está. uem senhor de si. Não cham!31 o
nobre ministroiudigno,Dem o podia chamsrcomjust~ça;
alterar uma virgu!a. do qile eGt"õu dizendo; ha de aahir
o discurso como fôr tomado pelo Sr. tachygrapho ;. e o
pai~, como a camara, está avaliando, avaliará. se .f~ eu
q'Çle injuriei o nobre ministro, ou se foi o nobre mlWstro
que me injuriou agora, como j!. me injuriou rta sessão
de sexta-feira, repelliudo o aparte que eu lhe dei e qt:e
ac&bo de repetir comeetas palavras:- tem o monopolio
do insulto.

O Sa. MnusTRo DA.. JustlÇ.t.: - Não me dirigi a
V;E:z:., declarei-o bem claramente.
·
o Sa. ZAOA.IUU : - Tambem deelarou que não era
com1go qua.n o eu e pergnn 1 com quem ra.
O Sa. 0Tro!n : - Bem : uma ve:t que o nobre mi•
nistro dt:clarn. quo niio se clirigio a mim, níio continuo·;

·

:

·

'gnid.ndo.

O ::li\. MnusTB.o liA JuaTIÇA.:- Não mo . dirigi a
V. Ex. (ao Sr. Zacaria•) nem ao Sr. deputado por Minas que se intrometteu na disowsão.
.,
O Sa. Ono111: -Ouça-se a retractação do nobre
minittrot o modo por. que a faz, depois dir' elle que 6

defeito pnysico....
O Sa. N•au,a: -Como
Ex. não eatava fdlan.to,
por isao dis&e que ee intromet~ra.
O S11.. Orroi'II: -Mas; Sr. preaident~, tratavi!·Se de
-um objecto que excita a susceptibilidade nervosa. do
nobre ministro....
. .
O Sa.. NBBtA.a:...o.Isto é que é querer excitar disc.US6õell

v.

odiosas.

.

. .

-.

O Stt. Ot'To11u- Não df.licenva. que falle?
O Szt, NÉuxu:-Ora·l tem ioda.alicenÇa.
O Sa. Orro1u:-O nobre deputado póde pedir a pala··
vra e p6de responder ..me como entender..... · · . .
O Sa. Nzaúa:- Não é preeiso que me dê Ucença.
O Sa. Ono1u: -Sem duvid~~: :....
~ Sa. Nuu.s:- O nobre deputado provOCa. o ~cbre
mmietro •
O Sa. Ono1u: ...:. Não; h a poucos dias .~esmo que
o nobre ministro díase que era por defeito phyaico que
falla.'ia com algumb. snimação....
·
"
O Sa. MI:-~tsno -e.&. Jusric:A.:L... Não disse · defeito
phyaico; fallej em qrg!in.it!eç! c · phyei~: uã~ coru;~d~
iaeo defeiw pb.Jeico, Tellho por firtuclo o ser franco. ·
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O. Sn. Pn:&siD&."'TE:- Acho que é melhor deixar-se
este incidente.
,
O Sa Orro!fr:- Tambem não sou reservado;" prezomede ser franco; tanto, pelomenvs, comoonobreminiatro;
mas, apezár de ser franco, tenho feito estudo para niio
offenclcr os meus colle~ns (apoiado•)· Lisongaio-me do
o
a e s o s~m que uma s vez mere"
recesse uma advortencia da parte de V. Ex. (Apoiado•.)
Supponho, por consequencia, que níio tenho tambem
nad~~o 11 aprender com o nobre miniatro a este respeito;
e, em apeia do meu dito, oífereço o meu comportam
em toda esta sessão.
- Mas dizia eu que o nol1re ministro da justiça se ach11.va mais excitarlo (uiio sei se rue permittirá. o nobre da"
pntado por S. Paulo a phras9) •..•
O Sa. NEmAs:-Como quizer. (llitadas.}
O Sa. ÜTTO~I:- ..... em consequencia. de tratar-se da
emenda que estava sobre a mes& ácerca. do augmento
de veuoimentos·dos.msgit;trndos. A este respeito .foi o
nobre ministro interpelludo sobre suae vistas {que no
publ~co geral se suppõe conheoidas) á\!erca da classe da
msg1:stratura.
1z-so que . ,:x, tem uma ongn 1sta a. proacnpção com que pretende fulminar grande numero de ma"
gistrodos dos tribunaes <.uperiores, sem que esteja para.
tal autorisado, o sob pretextos em que eu niio quero
.

M

~

que o nobre ministro pretende pôr em pratica, se està"
mos em um paiz constitucional, porque não pede o no"
bre m~nis~ro autoris~ção ao p~rlamento para isso 1 por-

- Uuu Voz:- E' mediuri que niuguem lhe dará.
r) Sn. 0-rToN~: - MRs, ~é e~tamM. no r<>r-;imeu par-

l ·m•ns·r. os Tnini&tros tkwem tc.•m;•r n re"pC•n~nhilidnde
(l~ ô'l~:l~ Í!'1:>''1<.'.Õ8,..: dis ·ut.i -JHS ·p.71"•-· llt.·3 O. p:;':'i\l.'.llento,
p ~!:~. i.;_tt~:-~ i ~S :--.rtos que pl·a.tlr·~rl.:!rr~ "iJ~Jl !.I<Ú) {i'Yr
ci!l rhaiotia que OB ~t::St€nl'r..
_

:-:.i.·

o upoio

, Eu desGju.va S!iber ~c·onobre ministro p:rettmdc eó~
ID"ntc aposent!\r em larga. c-~cnin. ttos trii:>unues ~t1J~rl,> 
res, on se tamb,em descer~ ao~ juizes da direito, como eu
creio. nobre ministro mesmo, pelo modo p<ir ,1ue f11llou
B,r<!dpeito da. escolha dos ultimos dcsembar ndore~.11011
eu a ~nten er que . nà classe dos juiEes àe ,direito
aquelles qne, tendo sido apresentados á ooneideração do
poder executivo nas listas que o tribunal supremo for-

q

mula. para escolha dos desembnrgadoreiJ, e n•lo ~m tido a
r soo 1 os, e~ o o OIJ no caso o ser
aposentados. Fnllando·se nqui a respeito do suas ultimas
eseolbae,onobre minietro declarou quo entre os juizo11 do

· direito os mais antigos que nlto bavião sido esoolhldoe,
apezar de terotn entrado nas listas pror.>stn pelo saprólmo tribunal, ainda havia individuo& 1doneos a quem
fez elogios. mas citt>u-nos apenas doue, o Sr. G6e1 da.
Bahia u o Sr. Ayron do Nascimento, que foi deepaobado
ultimamento p!U'a a relaQilo- do MerllllbiJ,
Esta mençiio, que o nobre ministro fez olaramento,
ndica. que entre os outros nii.o acha S. Ex. nenhuu.
idoneo para ser desembargador....
.
O Sa. Mnrrano DA JvsTJÇA. • - E• realmen~ uma
illação muito logioa I
· ·
O Sn. OTTOrn : .;....Ao monos o publico as11Ln o entendeu, ao menos assim eu o entendi. O que á . cer~,
Sr. presidente, é que, agora que.se trata de melhorar a
sorte dosmagietrad03,denãQ-IIC considerar muito attentamente os inconvenientes da lei que a-a,torisa a ficarem
· indeiinidamente privados do direito de -entrar JlOS W-

.

. .

• .

"

a.

tortuna de ser escolhidos logo na primo~a proposta•••
· O Sa. PusJDEMTB : -:- E .u sou forçado a observar ao
nobre deputado, porque é iet<> do re~ent(), que na.
a• discussiio do orçamento não se adriiitte o enme ela
politica geral....
·
O Sa. 0Tro~•: - N&m eu pretendo faza-Io.
s•• PaE&IDI!ril& : - .... nem da eepeôi8l de- CAda
mUlJsterio.
·
·
-

p.

:..q·s•. 'Vnom .: ~.E&teu .benl :oerto:.dealie altigo do
regur~éJlto.

.

TOM'Ó V

- _ .. .

, . ·

. ,. _

1

_: ,:

·

O s...· P:ustnB~T~: - Faço ~ata· ad vettencia._ com_o
fim de pedir ao nobre deputado q14e entre na d1seus~ao
propriamente do orçameilto.
O Sa. OTretu :-Perdõe-me v, Ex;. estou justamente
:na ditcWJsio do orçamento. Observe V. E:i!::. que passou
uma emenda au m8Íltando os vericime tos dos 'uizes de
euo e o~ esembargadorcs; estou- d1m·lo ·as razões
por qu~ desejo que essa emenda seja supprimida, parn.
que 8eJS. ~~vi~amcnte .rer.oneiderad~ a. organi.•ação. do·
oder JUChC1ar1o, espeCialmente a le1 que regula a esco.
.., otes. 1scu ma.o ne1l e terrenot n~>o
·estou tratando de modo algum da politics. geral....
··
PusJJ:llNTE : ·- O regimento não psrmitte na.
discussão tratar..se mesmo da politica especial de
cada m~nisrorio. ·
.
o SI\. ÜTTONI:- Nem mesmo de politica esi>ccht1.
En apenas estou fundamentando emenda que pretendo·
offerecer... . .
·
:
· O .Sn. PatsiDEN'J:E: -Se o objecto de que o·_nobre
deputado se tem ocoapado não é politina especial do
ministerio .da justiça, não sei o que elle seja.
a . - T"ro!U: -Creio que estou justificando a ·
suppressiío de um artigo do orçamento 8 que nüo dei o'
meu voto pelos motivos que estava expondo; o que eu
dizia supponho que tem muito mais relaçii.o com o orça-_n 8B cons1 eraçoes que ez o no re m~ms ro
da fazenda, por exemplo, na di~cussüo dli. receita~ danda
explicações do orçamento· da. despeza que já. se nüo
discutia.
·
- ':
n. aESlDRNTE: cspezn. e a receita são tão
dependentes uma da outra que essas observações · CTliO
cabidas.
O Sa. ÜTTOIU: -Mas cu agora estou dando as ra;,o.õos
por que quero !!11pprimii esse artigo ou que Fc lhe accrcsccnte, verbi gt·atia, nlgumadisposiçiio autorlsando o mirqst~rio para aposentar por ex~mplo tqdos esses juizes de
dire110 que estio aotualmente sem fprça moral uas snaa
comnrcns em r .;ziio do terem sido ttpresentnd.os mu~ta.s
vezes á consideração do poder executho . e não terem
podido obt~~ a sua. escolha. Se isto não é discutir o orÇad
mcnto, enti'io oHtou dese.rrnzoando completamente. .
ns : a ctt, r. prcs1 ou o, que os JU\:.:es o 1re1
eprtl&entadoa nl\11 li~tRB collectÍVBB ao poàer exenntlVO
1lmr., duas e dez vezes, sem que nunca obtenhito a eacC.lha, perdom p~r tal fórma a. força moral nail e1~as co-

s•

O Sa.

a

.jUfttiÇilo

.

No oxtrclto e armada a regra. daa promoções admitta
tambem o merecimento: mas o ministerio, quando pi'o·
move no oxorcito cu Da armada, sómeute :eõde elevar em
pn~ton por me!'tlcimonto uma terÇa parte dos individuas
da. roropollt!l.: duas terçaa partes aegu.e m Bempre a llli' da.

amt•(luidade.
·
·
O ~a •.NEnr••: -E aqu_elles que n~· ailo _el~~a por
merecimentl) nem por

isao·_ perd~m

a .sua

reputa~ no

exercito, E' a C()noluaão que _d.~vo _tirar. ..
· .. . ·0 Sà. 0'1"1'0MI: ..-...E é jtuitamentG: a cioriclusio qu-ê eu
ia tirar; o nobre deputado anticijíóu minhas'- palánu;
cónc1oio'müito logiosmlinte~ o que éa·ia dixer~ Mas,'Cômo
dizia, duas terças pai'tes dós promovidos o àió, ria fõniia
dalei, pelaantiguidadé;demodo que, se C) tenente estando na escala para ser promorido, o não foi;-preterido
por outro d~apachado por metecinlento, atio· ~a
a tor9a moral , porque tem a certeza de qúe. , quer
o mimstro q•i!a, qu~ D~õ, ha de che~, A aua -.:ez;
o ministro não padéri ptoin.oveHies tenente& a oapii~
eem que elle o seja tl!lmbem; pbr 'OOilaeqtiencla; Di~iperd&
1l ·força mor~ como betn ooncluio o nobre· dépiltà.do,
para com seus subordinados : o alferes, o aqento; oa
officiaea inferiores e todas as praçfl& de ~ret tabem: que,
18 o tenente maia antigo aio foi promo-ndo • capttlo, 6
. P.orq~e ho~ne. nm indiYidüo ~tfmereóimm~ que,- por ter
praticado acÇio d~ eatrQndó, ou te feito
~

·-=f;

vante, ~ ·que mw móclenló, o p.ret.e:rio oaq
OOOil•
silo, ma• q~ sabem tod,oa que Q.a.alqucr tealllw. (lhe.

-.-r., u~ ba

gndo a ser mait utigô da
. ..Hf ,9AP~~O.; ., . .
·, <;

.:.. _\ .. , . . .:; O

9

CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 20/01/2015 11 37- PÃjgina 6 de 17

66

SESSÃO EM 9 DB SETEMBRO DE :1.861.

O sargento sabe qne, 9.11ando p!lllsar a alferes, ainda
que concorra com um individuo de muito ma.is mereci·
menta, ainda que uão pratique" scr,ões de estrondo que
o habilit-em a. ser J:!romovido por distincção, em todo n
caso, !?e~ ~tigui~de se completar,. na fórma. da lei,
quer_ o mtmstro que1ra, quer não queira, ha de ser pro,
moVIdo a tenente.

der uma carta que elle xne dirigia solicitando tilla no:
meação.
O Sa. OTToJSr :-Tinha eseripto a V. Ex. conl muita
antecedencia dizendo que aceitaria esso ou outro lugar
na côrte; mPs não contava ma.ís com tal noraea.çio, que
o sorprendeu.

arm~da com o que se dá. no corpo dos juizes de direito.

creio, não póde negar esee facto; e, sendo nomeado, foi
agradecer- me.
· O Sa: OnoNt: - De certo, deveria. agradecer a 8118

Ba aez ou doze ancas qua o tribunal supremo apresenta
ao poder executivo successivamente muitos nomes da

'uiz • ·

· •

·-

•

pr~

p\'eteridos por individuas mais modernos; o public~ já sabe que elles não serão desembargadores.
Du:-se mesmo, Sr. presidente, que mirúatros ee têm
desc'!llpado (níio me refiro ao D"Jbre ministro actual) que
~inistros ha quo se têm ~esculpado com os apresentados,
dizendo-lhes que têm Sido propostos, mas que não têm
podido obter-ae a approvação ....
O Sn. MnusTRo DA. JusTIÇA: - Se alguem tem apresentado esta desculpa, tem faltado á verdade. (Apoiado.t.)
O Sn. ÜTTONI : - Não digo menos disto; mas a camara sabe, está. na consoienois de todos, qu!'essa des··

O Sa. P Aa.urA.GUl.: - Não foi indic.ado nem lembrado
por pe!aoa alguma. Nomeei-o porque entendi que era
um acto de justiça.
·
O Sn. Onmn:- Eu estava. na obrigação de dar esta
informação ao nobre ex-ministro.

O Sa. PARANAGUA": -Ficou talvez sorprendido com

a nomeação, suppondo que não se fazião estas cousae
sem empenho; mas repito, nomeei-o sem insinuação
de pessoa rugurna; pratiqu~i um acto de justiça, que
o admirou, sem duvida porque não conliecia. o meu

O Sa. OTTom:- Eu e o digno magistrado rendemos
homenagem ao caracter de V. ET-.; mas não foi elle
nem eu quem inventou estas noticias. O nõbre ministro

Q 811. MnusTao 114 Jt'&'l'IÇA: -Com o:ffensa da ver- dade. (Apoiado.r.)
·
•

'i'TONI • -

se dirige a. mim com este seu aparte.
O Sn. MnusTno DA JusTICA: -A esses que dão essa

acsculpá.
o

Voltando á nomeação do~ juizes de direito, eu acredttava que, quando se trata de meihorar a sorte dos
magistrados, era preciso tomar-se >1m consideração a
..
não são juizes de direito avulso!!, porque emfim ~stâo
nas suas comarcas, que assim são juizes de direito, mas
juizes de direito de uma categoria especial, porque por
nma inducção rigorosa, derivada das repetidas exclusões
q~e os têm fe~"ido, crtio que vo~so dizer que j~mais sarao desembargadores. Taes JW.ZCB niio podem ter nas
.. respectivas comarcas a. menor forço. moral pan pode:em a~inistra:r justiça. No entanto, um juiz de di·
re1to que ~ulga smgula.nnente póde fazer, como tal,
tnales wwto maioreB do quo o magistrado do um trl•
bunal collootivo auperior, onda os seus dafeltos achltO
correotivo nas boas ualidadea dos seus collo as.
m to o o caso~ era proo ao que o no ro min tro nos
~ssasee se prstende contemplar eates juizos na longa
luta de aposentadorias quo S. Ex. medita, o a quo oln..
ramente so tom referido nos soua diaouraoa.
, s
, provontr ao no ra m • ro quo e s
oatude.r cuidadosamente o aeu aato, hei de procurar ln·
formar-me ee individuo& aobre quem tonhi\o peeado 11
maia aériaa Mcuaaçôea, quer noa lu~aroa da rolaçno,
quer nos lugarea do juizes do dlrolto. bcnoaeguroa ('On ..
tra a aposentadoria, om razll.o do intbnidados ·de ll&rtldo
ou do famUia, emquanto outro•. talvez por simples
deaaffoiçt~ea ou por I.Jlformaç~a lne:uotaa, tenhlio de ser
victimaa.
Eu tenho de pondernr ao nobre ministro que o lletl
neto e!t6. por anticipação no dominio publico, digo-o
para que o nobre ministro reflicta nas ob.1ervações sérias
que elle p6de suscitar. Dizem uns que eómente &erão
aposentados magistrados doa tribunaes superiores: haver;. neste caso ~lamorosa injustiça, e o facto, a dar-se
poderá. ser interpretado como filho do desejo da abn;
espaço para os amigos, por mais dignos ·quo sejão. .
·. E em t~es ciroumstancias, Sr. :presidente, cresce da
tmportancta um aoto do nobre mintstro ds justiça que
j ' nesta casa foi moralisado. Fallo da aDDullação por
decreto de uma a sentadoria. a rovada r lei nomean•
. o-s~ novamente juiz de direito e aposentado, ~ · o que
é mau;, ordenando·se que elle occupe na .escala <tos juizes de direito a posi~ da antiguidade que tinha quando foi aposentado..
·
O Sa. VIRJATo::_OSr. Vieira da Costa padecia entãÕ1
e hoje esté. de perfeita aau@.

•

N , -

1

•J.-

8.

,

- .

X. OS

conhece, não póde deixar de conhecer.
. Mas o que digo, Sr. presidente, é que tnes desculpas
desairão o govem.o do nosso p~íz, e mostrão como o systema representativo está falstficado. A exclnsão per· .
petna do direito á escolha tem inconvenientes mnito
graves em · prejuízo 'da justiça: entre os juizaa de direito assim poetas.! mar~em e declarados impossiveis,
alguns ha, segundo se dLZ, que serião o amamento da
magistratura superior e.e fossem nomeados desembargadores.
.
Ainda. ha po~oo,a dias •n~stes b~cos, se mencionou o
~trado da maior integridade, mas que, em razão desse
defeito de orga.nisaçiio que o nobre ministro confessa
ter, em certa occasião, censurado na &!lsembláa provincial r6sente elle nas alarias exoed -s ·
!lisaçíio exaltou-lhe a b~lls, e declarou que o estavllo
msulta.ndo. Este facto dizem que foi vertido a enfeitad.o com taes c8res, que o juiz da direito, por virtude
delle, estA inhibido de pua ar a desembargador.
Sr. preaidente1 estas factos devem aer desmentidos
para que· o publico conbeç!l a verdadeira situuçl\o do
governo, e saber o paiz se os miniatroe govarnllo.
J6. aqui em õutra oooa&illo faltando âeerea de nomeaO!o ds rnagi&trados, eu me dlrJgl ~o nobre ex-ministro
justi~a, e referi a S. Ex. o que no publico oorria
6cerca. do ntn. certo magistrado que S. EX. pretendera a
:não pudera despachar. .
O nobre ex-ministro <3eclarou-me serem inexaotas as
informações que eu tinha; mas, Sr. presidente, eu não
posso deixat ainda de le.v ar i. oonsideração do oobre exministro o que dizia o publico, e a. coincidencia dos facto;;
.com os boatos. Foi quando as e:xigen.ciaã eleitoraes
to~á.rão nocessaria a remoção do digno Sr. D. Lniz de
Ass1s MascaTenhas da comarca. de Itagually. Creou-se
a con:s~ca de Magé para satisfazer-se as neceesídades
de1
em
·
a .n~va comarca, e, em seu lugar, elevado a juiz de
ci!re1to daAcomarca de Ite.guahy um digno juiz muni·
mpal da cort~.
No&Sa oocaai~ .s~ di.ssa que o nobre ex-ministro
ap~t6.ra o mdi'Vlduo que aqui designei ; ~as que
~ . podend<? obter el8a. nomeação, e que depois de
mu1~ ~10s a que fo1 levado tivera de oomear um
~o •ub&titnto do juiz municipal para preenchimento
aa;· vaga da oôrte. O nobre ex-ministro declarou que
tblh .. · fej~ • ~omeação a pedido do nomeado.
. ·· .
S!t.. p~...• .. ~tl!: = A~~; devt~ m-e$ 1Ueu pÓ~

aa

o

·'I

.

O SJ!· Onom :-Sim, senhor; sei que assim é, e bem
aproveitado foi o Sr. Dr. Vieira. da. Costa, visto que tem
13ande e é um integro m~strado. Mas a questão é sa
um decrotQ t-e1?t)~~ 1!.!!!!. !e1, e !! ~ supre=c t:ib~ dt'

justiça, na claasüi.ca«;ão_

<lesa~;~ no~o m&gistt~oJ d~Tia
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&ttender á pl'êScripção do decreto da sua. reintegração,
que -garante ao re1ntegrado a antignidade de Ascala que
lbP. competia ante~ de_apo5ent~do. Acre<li;to .qne os~premo tribunal de JUStiÇa estana n:> seu dlrelto cla.ss1ficando esse digno ma(!:istrado como o mais moderno,
porque o é. Já quero admittir que a aposentadoria que
lhe foi concedida por uma lei pudesse ser annulla.da por

vo tar par!\. 0 serv1ço a magi&trattu"a.
O Sa. ÜTTOI'H; - Mas podem voltar muitos que estio
no caso de V. Ex., e serem assim prejudicados os direi~
toa adquiridos de um grande numero do magistrados.
Portanto, agora 'lue se trata de abrir espaço nas. regiões
superiores do p<w1er judiclario, é preciDo quo tadõ isto
seja tido na devida conaideração.
Sr. presidente, eu hão dttvido que o simples direito que
~m as partes offendides e a promotoria publica de ac..
cusatem os magistrados prevarios.dores seja insnfficiente garantia para os mteresses g&raes ; mas o que
deploro é que o oorrectivo contra a iude endencia e r-

8 esse&- es•
•
•
tados demit~ir os magi&tradoa por causa politica,ou por
motivos extra·legaea e e:ttrai>rdinarios. Mas a interpretaçdo dada ao noaao acto a.ddioional restringio este direito, que me parecia amplo, e declarou e& assembléas
frovmciaes simples tribnnaes ot•dinarios de juati\)a para
l!llgArem os magistrados em certos .e detenninartoa casos.
Taivez que fosse uma medida conveniente rest.ituir 6s &&•
sembléas os direitca politioos que ellas tinbão, e quo não
sei que tenhão produzido méos elfeitos na União Ame~
ricrma. contra oa abusos dos magistrados.
·
O Sa. SEllGIO DB M;.o:tDO:- Os Estrados da União
A.met'Wana nio têm poder algum sobre 8 magistratura
federal • -elles são soberanos el.egislão sobre a orgauisa~
ção judiciarla e 1\dministração de justiça dentro ao resw
pecti\'0 Estado; mas n1!dn têm com os tribunaes, juizes
e legislação fOO.ere.l. Entre nós a magistratura é gemi;
á imperial, DãO é ptodnaial. ·
O Sn. OTTott1:- E' a distincção que se pretendeu
~er; ou se fez por !D~io da ~t~reta~; mas que não
eatavQ no aoto add1mo~
termina que os magistradÕs estão debaixo da jurisdic~ão das· aseembléaa provineiaes.
·
. 0 Sa.. Vntu.TO: .
Ex. coneiderava isto condição
de mdependencia _d a magistratura !
.

v.

O Sa. Onoru :-Sim, senhor; e pelo menos de gart.ntia para o povo.
Sa. Vnuuo; - Poia ou não.

O

0 Sa. OnoM:- Sio modos de pensar.
O 5!!., V!!!.!A"ro: - Fi{'.ev=.:. :0=-ii;;;.~"r. ll.~deii~
dai .umnblé&a provb:Lciaeu~

.
O Sa. OTTora:- Sr. presidente, eu tinhl!' tomado a

palavra c0.n iutenção de ser um pocoo DliUs ex:te!lso,
e mesmo de justificar algumas emendas· que tenm~no
apresentar; mas tenho motivos de ir~.commodo para Ulterromper agora o meu discurso. Talvez Jepois peç~~c a
palavra para responder.
~
ninistrs dtJjtUtlça):- Sr-

s mente ti:z.era excepção honrosa. ácerca dos Srs. Góes
e Ayres do Na!cimento, seguindo-se que a respc.ito doa
outros fizera aspersão odiosissima, pondo-os como
indignos 1
Já vê
Ex.;Sr. presidente, que não posso deixar de
tomar algum tempo á camara em d.ar expllca9ões no
sentido de repellir inl!inuações odientas, recrimmações
itifundadas, e ao mesmo tempo refutar a doutrina que
tambem al?rouve ao nobre deputado produzir, como a
que cr.mpna ser dictada pelo corpo legislativo para se
regularisar uma ordem da cousas que se acha em mio

v.

estRdo.
' .

·

,

0

áa censuras

:l!

11

"fez

0

nobre

do governo, quo antes della era. axnJ.>lo e · teiro, e que

sempre :lôra exercido uem nenhuma limitação.
Pela constituiç~o do Estado cabe ao poder executivo ,
a. nomeação dos magistrados, ~la constituição do
Er.tado 0 principio da perpetuidade é garantido oomo
a prbneir& oondiçâlo de independenoia do poder judicial;
rna.s não 116 eata.beleoe 0 principio da antfguidado Clbso1
gu1 d d
d
tra
~~.:~!!~ re a or 0 acceaao e uma para ou
NOin era posaivel, Sr. presidente, q11e a con&t-l\nl910
consagrasse semelhante prinoipio, que realmonte ~
~dia eer de modo algum·profi.cuo em vantagem da boa
administração da justiç:.;, que retJaer que os tribnaaea
super\oras sejio compostos por modo que nelles a maior
somma de luzes e de merito presida às declaões .qua
devetn cfFigir as dadas eminstancia inferior: firmando
com toda a sabedoria os ~asos jul~ados.
Se fôra sbmente porméra ant1gu1dade .absoluta de que
se compuzessemos tribunaes superiores, é visto, Sr. presidente, que em muitas circumstancias elles podião eer
pt>Stoã-de-modo qne por certo na.o cotTeepondena.o
ao que se requer e se espera dolles. Assim, Sr. presidente,
semnre RS&it!tio ao executivo a acçiío desembaraçada de
E)$Co1her entre os juizes de primeira instancia (refiro-me
principalmente á. época que se seguio á. publlica.ção do
oodigo do processo) aqnell';!S que entendia por mais
dignos e capaz~a àe terem assento nos tribunaee de
se~da inatancis. , e muitas vezes eaaaa nomeações
recahirã.o em i trizes de primeira inatancia , que tinhão 'i>()uco, ou q11asi nenhum e:urciclo; alguns mesmo que ou\T'ora nomeados tiverio tão sóm&Dte mn
ou di.'WI an_no~ de ex~iclo, e de!)Ois daixirio" a canei!a,

forlo de

~adto

escolhidoi

doaem.~gadorea,

tal fç1 o
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hllecid.o Sr. Francisco Ramiro de A~sis Coelho, tal o
Sr. Belleza da pr~·vincia do MarsnhiTo ts.l o Sr Alv<:sBr!Wco, visconde do Curavell~~.S, <! ou~ro» c Cl'.trc1;. Portanto, havia esta ordem de cousas, o cx.e"'l .ivo e~tava
investido de um pQder amplo de escolher pOl' distincçil.o
eutre os juizes de primeira inatancia aquellus oue melhor.
repn!.sva e distinguia para ter assento uos tribunaea de
segunda inetancia;
Ora, isto, Sr. presidente, deu-me margem a que os
homens. ·p?liti_:os qo.e _principalmente 'e recommouda·

semelhante indicação, nem creio que o nobre deputl\do
a fizesse com animo feito de reconhecer a regularidade
des.;e meio. e muito menos de com ·o seu voto concorrer para qÚe se fizesse obra neste sentido.
t;rna tal autoriasção, Sr. presidente, éinadmissivel;
é com;:aria aos grandes . princípios coMtitucionaes, á.
mílependencia dos poderes políticos; constituiria uma dictaduta. inqualiticavel; seria um amalgama da acção
do executivo com a dacamara dos dt.putados e do senado; com ella. o executivo ficaria armado do poder ab-

Vi~_t de'regta , d'entre todcs os juizes o• que erão ~sco

guarda da constituição~ a quo:n incumbe fazer 11. accu·
sação ~o minisU3rio que a.busRsea~ com ant.icipacão d~ria.
-eu uao vos ~ct'.uso .:....; e o senauo, encarregado do JUlgn.u:.eu~c do ministro re&ponsavel, diria tambem -eu
não vosccndet),no -:c este :unalgr.ma constituiria ume.
verdadeira dictadurr. t;.uo t.:e~v.:;rteri~ todo o sy~·teuut (~J.

lhldos c . effectivamente tinhão accesso. Os verdadeiros
magistrados, aquelles que com assiduidade se applica~
vão a~ serviço da. administração da justiça, não erüo
l~brauos ou sempre preteridos; nem o exerdcio effecttvo, a constancia do sani9o na administro.çí\o da jus•
ti9a, era por via de regra cabedal bast:mte p~ra obter
e alcan9ar uma distincçiic do pc>der eÃecutivo
, E, portanto, esta lei contra a qual o nobre deputado levanta a sua -voz fazendo-lhe censurus, eem .ao
me~os advertir que propugna por uma ordem de causas
mwto <tifferente, e contra a ual serião cabidas toàas
as_ censuras que teve por bem ll'Igir-lhe, esta lei, .
Sr. presidente, tratou de regular o arbitrio do governo,
tra_tou da recommenda~ e garantir o effectivo exercício
?-os verdadeiros magistrados , tratou emfim de compôr
• • .
.
.
nao osse o pnnC!plo a ant~~tdade a~so uto e cego, que determina~se da. compo51Çao dos tnbnnaes de segunda insta.ncia a esmo.
E~tre os dez mais antigos juizes J~ direito será es':ezes constantemente conco~erem alguus juizes
de. dire1to t. escolha, e não :forem escolhidos, a lei admltte que 116 alargue a escala, e que d'entre os quinze
juizes âe ·direito mais antigos, havendo dos taes que
tenhão concorrido mais de c.inco vezes, possa e deva o
governo escolher o desembargador.
.J..á se vê, Sr. pre&idente, que escolher entre o• 15 mais
mtigoa ~e umu. .classe numerosissima, e o arbitrio amplo de escolher em toda . a classe, ha uma verdadeira .
re11tricçilo: dCJ amplo erbitrio que assistia ao governo,
ba a vantagem de se craar o interesse de bem si-vir,
de tornar do a r
o estima Q de ande
V1ÇO e ectlvo, unico que póde habilitar o juiz de direito
a ter aoceaso. aendo oollocado na lista dos 15 :maisantigos.
Con&t'guintetnente, Sr. residente a dis osi íio deata
1 n o merece por cer o ns censuras que ez o nobre deputado, nem bio pouco l>osr;o deacobrir a analogia que
:tchon o nobre deputado entre a disposiçio da lei regu- ,
I ando o aoceaso no exercito, e est.n que regula na :ma- ·

cinOI?

glstra~ura.

Sr. p~sident.e, é escusado repetir, porque para mim ·

~ fóra ~e duTida, é obvio, que os tribunaes .àe segunda

1nstanota, aquelles que devem tomar conhectmento .dos fnctos para corrigi-loes e para. em ultimo julgado eatabeleoer o preceito do poder judicial que deve aer executado, estes tribunaes devem ser compostos com o pessoal
m!\i.a digno, il1118trado e capaz de bem comprehendar e
desempenhar a ardua tarefa de julgar. (.4.poiado,,)
.Pmçto, Sr. presidente, esse tal qual arbitrio que ~
mtater o governo t~r para aeertar nessa escolha, decli.
nando do tribunal superior ·. quo.lquer juiz de direito, já
por menos recommendavel, oti P'?r defeito de lnzes, ou ·
p>r qualquer outra cireumátancia, 6 visto q~ um talprinaipio é sustentavel, 6 digno, accommoda-.ee perfeitamente ao importante serviço que se teve em vieta.
Diz
rém o nobre de uta.do : - Eot no d •
pu co qtie o ministro . da justiça tetn já. as listas de.
proscripções, e pretende aposentu violentamente mui~os me~bros dos tribunaes superiores, e naturalment$
tambem da classe dos juizes de direito.;.._Sr. presidente,
não"Vem' a .:Proposito aceitar uma .diecuaeão a esie respeito, nem sei mesmo o qua'de positivo autorisll!se ao
~,i)bre de,putado par~ aventar .uma qu~tão semelhante I
E I!Jiida menos' J!.Ce1tavel . é a ludlcação que aprou•N ao _
nobre deputado . fazll1' quando obaenou : - !18 é eata
msdi'ia 'ciu .aposentadoria~ forcadu inclbpenaavél para
be~ <la ad~~atra~io da JUatl.ça, peça o :ministro aut~:msaçlo f. eama~a. .

lhm ,., V.}t:r;., Sr~ p~idente, que P-!W ~ ~T.ttf

.

'

'

constiLni1:li0.

Sr pres.<ccr;te, cu e;1~(Hhio que dantro ds. corr~titn'ç'io
existem tc. í :u~ as prOVHlC:lêiR~ DC00F6~l~ja.~· rrü'~ ...:!U·:. ()

serviço pub 'ico ,,,j:t ex.:o::,ltíido do mdbo;- w :·tl') ; o · i•:•J
ó miste;: é qu~ .~r,d~ in~liviiluo, cuJa empr·' f'.;tdo.· GH.<t
e.ntoridacl.c com rebeud:l bem a resoon•-~>biJidnde <:m c :.~t:~
p6 e incorrer por Reus Mtos e cumpra impavidam~;nw o
seu dever:. (Apoiad ,s.)
Quanto áe aupposições, qu~ olltra denomü-.ny:<o 11ã"
posso .dar·lhe, do propt~sito em que eatou do prvscrever
agts a os, r. pres1 en e, eu m erpre o as o servaÇ(ies que fez o nobre deputado per modo que, em vez de
me trazer desar , me diio muita honra. S. Ex. foz s
bo~a <!-e julga~- me um decidido pr?pugnad~r dos foros .

.

'

sssumpto a administraçiio d!l. justiça. ha. abusos clamorosos, S. Ex. com re.ziio entende que hei de pôr_,
quanto fôr possível, cobro a esses abusos, mas cumpria
não emprestar..me plano:~ que não posso nem devo acei- ·
tar. Hei de vingar os foros da justiça quanto couber
em minhas forças, mas dentro dos limites da constituição (apoiados); e protesto litiO neste empenho não recuarei·
diante de r&ponaabilidado e.lgumll, hei de procurar saber esforçadamente cumprir o men dever. (Apoiado•;
muito bem.) .
O SR. P11'1To :DE Ouros: - .E pôde ~ontar com o'

O Sn• .Muvrsrno DA. JvSTIÇA:- O nobre deputado feztambem, a proposito de. administra9ão da justiçn, uma
revela ão ou a.utea a ar ui iio ue tem ouvido de ue
a guna mmiatros 1s arçiio seus actos, exp ioando a'
on:.issão de alguns despachos, com a impossibilidade ·
do fazê-loa. Protestei immediatamente, dando testemo.•
nho yerdacleiro de que não existe semelhanto impossibilidade; que aquelles que têm a honra de ter assento
nos conselhos da corôa têm por certo a inteira confiança
da met~ms. corôa, e têm a. a\lção livre e dt>se nbaraçada ·
de praticarem tudo que entenderem dever J!raUoar. Ee&O
mesmo .testemunho deu-o o meu honraao sacceosor,
porque por sua vez tevo a mesm~ experioncia.
·

.O Sa. Suaiu

essa honra.

DE

MAcEDO: - E todos que

tênl tido

O S:a. Mnusno :11~ Ju&TI94:- Nem creio mesmo qne
outros q:ue têm ocoupadoiguBl posiç.ãodigãoocontrario.
Porbnto, Sr. presidente, chego A conclusão·de qua o .
qae o nol>re deputado ouvio foi am boato fabo,·e qqe a
font.e.dilnde ello sahio não é de modo algum autorisada• .
(..4posadc>6.) Semelhantes boat06 espslhão-.se por aoa&()
onde proposito, tomii.o corpo pelo& commentarios, que
fazem uns com menos discri ão e outros com men
boa fé; e assim taes conjecturas ternerarias pa.esão por
lUila tradição curial e muito correcta.
.·
Sustento pqrtan~, Sr. preeid.et~te, .que ni.o h a nada. de
verdade quanto é. xmputar;ão graviss1ma que por ventura
ae tem feito, de que haji.o impossibilidades queooar.otem
a. e.eção doe ministros responsavéis.
· ' ·
Quanto &O facto eapecial a. quo o . nobre deputado
al\udio, aupponho que já teve explioação satl&factotia
dad& pelo meu honrado antecessor (apoit:~dol); nAo tooho
alám dlno o minfmo eeelareclmeuto a tal reapelto. nem
creio que o faot.o &e déue pot modo d.i'f~rso. daliuei.lfl que
u~verou o mou nobre ant.eceaaor. (Apoiado•·)
Sr. pnsldent.e, o nobre depu~o oeneurou ou apre·
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ser tirado senão por virtude de uma dispotição ae lei,que niio existe neste es.tto?
Na nessa legislação está. preseripto (art. l'i9 do codigo
crhninal) que a pe~a da perda do officio imposta por
-virtude de uma sentença condemnatoria importa a perda
rle todos os serviços que o réo houver prestado ; Jogo, a
-·
uncia voluutari!l ou o simples a'DIUíâono do
serviço niio importa igual perda; e note-se que amda.
mesm~ que . a suspensão temporaria do .exercicio seja.
pene. 1mposta por sentença condemnatona, não tru a.

sentou oomo digno ela reparo, · e pata mostnr o quanto
era d{l rooeiar-se do meu procedimento em rebçll.o á.
magistratnra em e'ltercicio, um acto praticado h a pouco
tempo por mim, com o qu~tl assevera ter sido infringida
a lei e affrontada. a elasetl inteira. da magistratura, por
isso que havia Bido restitnido á effectividade do servi o

.

,....

.

-

aposentadoúa já. teve a appr;l'SÇÃO do corpo legislatiYo.
Sr. presidente, niio sei oomo o nobre deputado póde
enatentar que houve irregularidade, isto é, offensa de
direito na restituição de um magistrado a~oaenud.Q-CllO---J--p..el~lo-lloa..-Sem-ÇOII--Pre&:t.e.GIMt-.~S'st~~rss-Ee~t~m:t-eea~t~si(Jorlalll«g~uumm-;,-tce:e·....- - seniço activo, quando essa restituiçíio ~01 a requerigundo- direito, são perdidos senão por virtude de uma
mento do proprio aposentado, e com renuncia da pensoo
eentenç& coudemnatorill. que imponha. a pena de ~rda.
da aposentadoria. .
·
do emprego e conseQ.nentemcll.te i dos senis:os prestaO nobre deputado niio allegou raziio alguma, nem fez
d011. (Ãpo,adilt.)
·
O'tltra ll.emonstração nenão que, collocado na mesm:~
Portanto, senhores, nem bonve preteriçíí.o de direito,..
ordem Gm que por :ratignid~_de <!os oervic;os anterior6t:
de disposição eecripta. qualquer, nem mesmo de qualquer
ello devia se. r considerado, dahi reaultava prejuizo aos
conveniencia. publica., p;-,rque todas as con-veniencias
intcrt?~; ;m, ·legiti •õios de outros magistrados, que, desempublicas eiio antes no sentido de se aproveitar a. expebamçncl. " d ·~:is: m'•'s lillt'go,já se co~sideravão oollocariencia adquirida, o saber con:mmmndo .!e um i:nagis-'
do_; e:a !u::;hor posí~:iio.
trado provecto para. que continue a prestar effeotiva-:-.
.s.~. pres;::cnte, n íco lla 'JYriucipio, não ba. disposição de
mente os bons eerviços de que tem dado proYas, e ao.
lct, ~ n íic h:;, :uesw? a mini. m a conveniencio. de ~eniço
xn~smo tempo se poupe a deapeza de uma
nsão ue

legislativo que approvou a pensíio da aposentadoria, e
que desse modo concorreu para ella, em nada fica affrüntado por essa· restituiçil.o do serviço activo, que
poupa ao thesouro uma pensão que aeria paga sem proâucto de trabalho. (Apoiado,.)
Como, pois, emprestar ao corpo legialatiYo o ponsa•
manto e determinação de que votando uma ~slo,
exige que i ~mais se altne as condiç~s ao penalouiata,

c que jámaís o thesouro deixe de pagar esa& penaito!!

$enhorea, a pensüo da aposentadl)ria em taea oironm•
etanoias. é approvada co_m o uma oonaequenoia Iog[ca e

necoasana da aposentadoria; e emquanto 0 ma litrado

ee eometva-upoaontado tem 1 o a peroo r esse neficio peounianc. Mas, deede que elle se -.oba em clr~
cumetanoias de senir, e . 6 reatituido ao aervi90 aot.ivo
do lagar ern que fôra aposentado, nito ha. ra1:1lo nem

em uma tal disoassiio sempre inconvenient9 apoiado•);
roas · ~ do meu dovet protestar contra aa interpre~aç<Ses
odiosaa que o nobre deputado costuma r. dar a qutlquor
palavra.profetida por mim....
.
O Sa. C. Ono1u ~- Não apoiado.

•

O Sa. Mnuano DA. Just'tçA.: - •••• o calor natural com
que costumo entrar nos deb&tes é para o nobre deputado
ll~ptoma de auaceptibllid~tde nervosa que toma impoa;..
11lver a placidez do espirlto, e o exeroioio calmo e mo•
derado da ruão; quilquer pal•n-ra qne digo, o nobre
d~utado a interpreta logo em o sentido meaos oonve-

....

O Sa. C. 0ft0m:- Nlo apoiaa:,,

o sa. uwnnano DA. J t1I'E'JÇ~ :-Aind1\ a·1ato ueu yrova
.:1

~~~~~~~~~d~~~s~~~~~~-~~~~~~d~o~n~~~u~l~U~m~~~M~ea~i!o~t~~~t~~~"~~~u~~~"~·~·--autoridade do corpo }efhs\atiyo, Yisto aue OCOrpo Je"iB•
.. . h
o•
c.
attvo au tm a approvftdo a penaão a BJlOsentadorià
concedida pala razlo 01pocial da impoabibillâade do serviço do empr?cado aposent&lio.
A aposenta crlaproprlamento dita r&oto do executivo,
que oom aobeja ruito a. alterou na eapooie a que alludio
o no'ote deputado depoi• de ouvida a aecQão do conaelho cl~ estado, e oouformtond.o..ao oom a cons-ulta unr...
nimemente 'otada pelei S:a. vlaeonde de Urnguay' Euabfo de. Qaeftoz e Tfsoonde de !farangu•pe•
Nlo ha uma rulo nem prinofpio algnm que obata88&
ao goyerno a deferir ao requerimento do digno magi•trado que impenou "'o\tar ao exercicio vi!! to ur ceasado
a _ctusa pela qnal tinha pedido dispensa. do seniçC, e
rennnciando a pensão que então obteve.
·
·
Yejamo11 agora se corn esN acto ae affrontou os in~
tere!$68le~timos ·.da classe·i nteira da magistmtura. · ·
Sr. pr&a_Jdent6, este principio reoonheoido mares nm
pre~dente, uma .ordetn de cousai\ que deve ter· sua
applicação natural em t-odas e quaegquer circumatan- ·
· •
, o 01 e
ene cto e um
certo magistrado e contra a classe int&ira da magi8tra-·
tnra•. F oi o reconhecimento de um principio ·ctne deve
ter. por bem do serviço sua applicação em bensficio ia
classe .inteira. da. mAg~tr!!.t'!!:~.
.·
.. ·
A legitima razão que reoommenda o magistrado para
ter aoceaao e passar de inferior a entrancia superior é
a experienoi& adquirida no serviço aturado , é o ter-se
amestrado no nobre oflicio ele julgador. E por •entura
ao magist.Hdl> qu& &e •pc>lltmta J>aP·&e 81115&-experien~
cia e traquejo da nobt't protlasi.o de julgu t Nio ~ ieso
até um CAb&dal preoioeo sobre o qual tem Pe.rfeitamente
~ 'ferdideiro direito de propried.ade, quG lbe niO pôde

1 •

mente uma. palt.vra que eU diar.e em m!lit. 'Y02. "um meu,
amigo intimo qull mo foa certa obaerva9l0 pela qual
paraeeu·lhe pretender·ar: negar ao mlniatro 0 direito que
qualquer membro desta oaa" tem do 18 enunolar e de·
fender·se co~ tod" a frang_ue~a. A eau obaervaQlo de
um meu amigo eu diaae :-E• porque 110 8011 Uberaliall)o
ae considerão com dlrelto• ox.cluai•oa.-, Niio dit.ia isto
em referencla a peaaoa alguma determinada ·, mas Jfrf-o
o nobre deputado entendeu quo arAo eaeae pt.lavru
Sidu é. &Qa pesaoa, e que devi&. trad·laa AO parlamento
parueremoommentadaa.....
O Sa. C. O'J'T(nu :....,. V. Ex. cüase qne era o monopo..

lio ·do insulto. Elle não es~i na casa, e por illllo reelaliio.
O Sll~ · M'txisno D.&. Juanç~:-Mss o·que.pmferi r~llpondendo . a ui:na observação C}.Ue me f~ia um amjgo, .
não referia-se a peeeoa deteriníne.da.
.
. ·
.
· ·
O Sa. C; Onon:-Bem; elle àoeitou a declaTaçio- .
de V. Ex. · ·
·
·
· <. ·
O Sll. Mixisno n• Jusn ~ :-Deixo de
ea
ques ao; nao_quero ar :lhe desenvolvimento;: tenho,
porélm, oonfift.IIça de acreditar _ que asaim como· sou,
procede~do com a 1ninha habitusl frGqueUt; não te-Ilho decabido da :estima e consideração da camara
(o.poia.do•J n~m da ,do paiJ. (ApoiiJd<li.)COm eat& meima
franqueza he1 de c-oJltinuar a proc&der, e por certo não
será por ella que d.ecahirei da altura, ' quü, é verdade,
não se conforma o valor da minha pe.seoa, eate nio dá .
J>ara pairar na alt"ara de mini&tro de esta<to_ (nao apoia- · ·
iof); mu, Jtuten.to qne nio dooáio de.Ua, }:Orque soa
frrmco, porque enponho oom todo o duetllbar&fO o -UI.ea
penaa.mento oont animo feito de aptenl'&·lo; auim o
pratico pOique ll}m~t.e r~Ots Gt teniço yubüoo de fl'-
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conveniancla para o bem do paiz sto as que me inspirio. (&poiaclos; muitt> bem.)

rompidos e venae;. Se na magil!tràturl!. do .Pa~~ .ntl)
oomQ o nobre ministro affirmou mt camsra VJtalicl& e
repetio nesta, juizes ~·orrornpidos, alguma medi~a ener- •
gic.a é necessario empregar contra elles. A duVlda está
sómente em saber q~al essa medida soja.
Na questão de prínci ios 0 nobre ministro Juta. com

O Sr. Zaearllls I -Sr presidente, nuo direi com
o :nobre ceputad!> pela provincia ae Minas Gera:~, qu(!
h~ l?onco oc :npo.u a attf~çíio da ca~ara, qu~ o no~re
m1mstro da JUstiça. org:amsa ou tem Já orgao~'\do...li.~-,__-~---:0""'s~m;a~l~s~s:;.en~o~s~e::;m~a~r;;;a~ç~os::=,=;;p;i;0i..
rq;,:;u~e~rrc><sfitá.r-,;nliialcvomns~1I:U11it."··;----tas de proscripçiio; mas íulgo· me autorisado a mstenção 0 art~ 155 determins.ndo formalmente qu~ Eó pot
tar que o publico acred)\a e os di-cursos do nobre roisentença poderão os juize~ perder 0 lugar, nrttgo que
ni~;tro profet"idos oo senado contmnüo a cren a de que
firma e põe 80 abrigo de toda 11. influencia do gov~rntl
S. Ex: retende fazer na ma i5 r
u
r ão
1 vt llidnde do.. magistrados. Se o nobn: m~Ib1
qna quer.
tro de. justiça pretende exercer a sua promettlda ~~Pedi a palavra para demomtrar com as d iscussões
pavi ·i~z fazendo wetter em processo de. responsabllt•
do eenado que tul ó em verdade o intento do nobre mi·
dude 08 mHgistrados que su..,põe f.lrevan~s~or:_es , sem
nistro da justiça. em rela~:io á. magistratura, e releve
uuvída contém se nos limite• da. con~tltUlçao : mas
a camara a minha insi~tencia neste objecto porque depor isso n·e<mo que rec' uhcce ~" resp~>ita a indep_cnden •
sejo que sejito desde j.i <'.onhecidn~ as idéas com que
cia dos t . ihun cs q_ue a. comtituiçiio consagra, nuo póde
em Maio 11rox.imo vi.ndo.•ro, S? o nob•e ministr .• realizar
S. 1--X ,ffir, 11 ar 110• como ,.ffirmou que ha de prestar
a depuray~l) 1Ue ~e diz ter C LI mtOtt!, hei de apreciar O
O -reieV~IUtU erviÇO d" .-\esaffrontAr &. magi~tratura C.S.
sen procedimento
.sociedade Jos Dl-Os juizel! yuc a envergonhiío e oppnLerci ein primeiro lu~ar1 Sr presidente, um trecho
mem . porquanto 0 nobre ministro não sabe que resuldo discur~o do nobre ministro d~> justiça proferidv em
tado tinal terav ,.5 vroc?s:o:> que ~an~IU' instaurar.
uma das sessões do sena,,o •.••

pota ., , muito bem,)

>

Das <~xprassões que acabo de ler do nobto ministro
da justiça, se bem <.jUe Sniio enuu<lie francamente
todo o sen pensatr,eoto, trausparecc quo o seu deei~io é
ia.zet uma depuração na magistratura, c que fo1 csl!a
a imptassiío que o H~\l di,scurso protluzio no senado,
bem se deprehende do peripdo do discurso de um 1.1obre
aenador que o ~ilencio do nobre minist.ro da justiça
ple1utm~nte confirmou. Dissa o Sr. BCnador Na.buco de
Ara~o : < Applaudi aa plll~Vl'as cnt!l'gicas .com que
S. Ex · fn!mmou ~8ses mag1stra.dos corrompidos , applaudi o proposito em quo está. de ~~'i?Jlintlr da magistratu.ra eesu trliU• t~»ceprTJtt pelos meios que julgar

Ex.

co:avenlGntos. :.-·

Sr. lll'Uidonte, confrolltedo 118 o uecho do discursG
de Dol)re _ministro da jastiça C:.im o do illuatrádo senador s.ue acabei de ler , é inevitavel a conclusão de
que o tlobre ministro, á visto. do que disse no senado.
~ dehtou dizer~se lá. por sua conta sem reclaD1a9io,
pretende f~er sahí:r do ~rviço da. magistratura um.

cettonmr
· ·..
, ontalem~rt, dis~tindo em 1849 'iun pi'oje<;to ds .

le1. que autoruave red11r1ções no peS$00 da magtstratura. fr~ce~s, disoo ·cor n n:tíio que 'uma m;dida. <kssl\
orde~ tmplic.av~ .tres questões: qn(ls~íto a.e pesso~ ,
_questão de · prmclptos~ e questão de l'Jl1e1os de e:s:ecnç~o.
.No golpe q~e o nc bl."c ministro da justiça premedita
COJltl:a & magJ.Btratv.ra do paiz ha igualmente na _tré&
q~tões de que-, ~~.l relação ao pr9je.cto que aistintia, ~

fallav.-., s.que!le C1llJ .nente 01'ador. ·
·
A questão ·de ~pessoas, ()&silo o nobre- ministro resol- ·
veu-a nos ternlot J os mais claros e a.omesmo t6m?G
a~bos, quando: disse em. plonG flenado , que na tn!Lf~;la
~ lla~, lr:;,&u·Mrc'Pf'lllj isto é; il ~a cor•

no pa.iz ~ aei que ainda ba pnuco tempo du~s foriio
concedidas -pelo governo. Mas essaB medidns nunca
paesá.rito sem exc1ta.l' os mttiR vivos cla'morea nas ca~
maras e fõra dellas.
.
Por occasiiio du ultimas npollentadon~s o. qu~ mo
re!eri , se bem que a commissiio que lavrou o par(cer
a respeito degse actG do goveJno procurassl'l de al~
~odo justifiCl>• . lo , o )>u'pr~o ministro qu~ ~ prat1cou
d1sse alto e bom ;,om que vlol•re. a const•tulÇito con·
tando com um bill de indemn\dadt.
O nobre mln\s'tro, da justiça., pPttttn~ , • se quuer
aposentar os magistrados que consldera 1nàigno5, te·
nh& a per~ua.siio que quiz;er_, mas fique certo do, q~~
não se conservuá., como promet~, dt'ntro d.a con6ti~·
çíi.o.
.. .
. Sa. Vuu.l't'O :_E qnando 0 magi&trado eativer
h •
b
d de
· t
P f!llcamente impossi ilita 0
servil'
·

o

O Sa~ 'ZA.ükhl ~ - Se niio pMe &m'vir , o Caso.ê

outro.

1\,

!llU.T~

:

~

taâorias fo<çadas.
O Sa. z,.c,.ll.u.s : - Êin nehbum paíz; ào mhtl.do ha
aposentadorit~s para magi,strados que são }lrevarici\do·
res, que. íurtiio• . (Apoiados.) A sposentauoria e ~a
gr~a. de que somente são dignos aquelles que serurão por longo espaço de tempo , ou cuja carreira 6
cortada por entertnidanes. (Apoiados.)
O Sa. Munsno »A Júst'rçA.: -Como V. Ex. e~t'
le"f8Dtando um 'éast-ello , p{>de «rdlb~~lo 1 stla 'fOn•
~-

~.

..

.

. .

Sa. ZJ.c.w&s; .-..Só d castóllo, êàto~ é®e~~do.g

.
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ccn1 u

pala.vtaa ·de V. Ex. e com as deduQÇõe& que

naturalmente se derivão deUas •.

O Sn. MlNJSTB.O nA. JusTIIJA: -Está navegando em
mar dá conjeçturas.
·
O SR. ZAcAtUAS : - Mas sem perder de vista. a ter~
ra nem a . x. stou mostran o qae o que em
dito o nohrG ministro da justiça se deduz que o seu
intento é aposentar magistrados, mas que • tal fizer
violará. a oonstituiç~o.

O Sa.

MrNrsTRO DA

Jusnç": -E desde U. peço a

V. Ex. que seja o accusador.
O Sn. ZAcAIUAS; -E ee fosse necessarlo , pensa
V. Ex. que haveria duvida nisso?
ij
Resta tratar dos meios de execução, o a esfo respeito pergun•o ao nobre ministro do. justiça-quo ele··
mentes têm para fonnar um juizo. seguro Acerca dos
magístr&.rtos que quer eliminar rio quadro resnec~ivo ~
Guiar-sc-ha S. Ex. por voze_.s vagas, por_ dcn~ncrn: o
informações secret>ts '! Se for por aht nao va1 mutt()
acertado , e provavdm~nte ca?irá. em graves err~s,
c
i da ha oucrs d1as cah10 fllzendo observa oss
lisongeiras a respeito de varios magistra os , gum
dos quaea, no pensat dos que o conhecem de perto, as
não merecia.

?i

tr.s.das , porquo o me•mo diteito qua tem 11m mlnlstro
para. aposentar juizes , tem o seu mccessor; e desta
sorte a magistratura será. tndo, menos um poder independente e compost.o de juizas perpetuas e inarn~viveis.
E por fim esse expediente não é um r-med1o effi~
caz e.ra, o mal ue o nobre m1nistro de lora • or-:
quanto, não atacando a fonte do mesmo mal, que est&·
na facilidade com que são admiitidos á ma.gistratara
sujeitos de moralidade duvidosa, deixa subsistir a can ·
ga, e por consequenehl. não impede os triste~ effeitos
c n ra. cs. quaes o govet'no, cu pa '> a 1 s ness11. a.c" 1 •
dade, de vez em quando se embravece,
Querer reg•nerar a. magistHtur9_ por meio de aposentadorias forçadas, é pois tentar uma reforma .bruta.,
material : é uma. reforma que não honra o ministro
que e ella recorre em vez de, considerando as cn;~sAS
sob nm ponto d.e '<ista mais eleva<lo, atacu o mal em
sua origem.
·
Imparcialidade nas informações relativas no proceder do~ magistrados, e impard6lia.de .na apreciação' do
ministro tlll6 qui~s:;e aposentar juizes , serhio condi·
ções indispensaveis para attPllU!l-r. ao menos , já. que
'

'.

em

Ora, na quadra.
que vivemos , quando os odios e
affeições de IJartidos fazem da impnrciali<lade uma das
qu~idad~s mais raras. nlío é t:~.rigo>o .nor mais essa

od.ioaa~ . Basta-ma dizer que o nobre ministro da jus ..
tiça .s.ndn t..lQ inext~ctam~mte ~ufurn1a~o a. r~spoito da

ministro da. justiça'! ·
Sr. pre~idente, quando refl.icto no desígnio de apo-·
~entar magistrados que se attribue ao nobrt'l ministro
da ·usti a, e considero o afan 1•.om ue S. Elo.. rdcu~
ra. fazer passar o augmPnto de '<enciment(l!< da. magis~
tratnra. apezar das críticas circum.~tanci~<!l do the~ouro,
mais inclino-me a votar contra esse au~~:mento , . que ,
assim c'·nsiderado, me parece um insulto .S. mllgi&tra.tura. (Apoiado.,)
Dizia-se dos despota& de Rom11 quo .-Ues dl\vão pa··
nem et circ~n8e.J Do nobre ministro d • justiç:, se é
CCrtO qne pr..tende apOSentll\" m3p:Í>ttrlldC18 do SeU pUI:'O
arbir.rio, ><UgTn•ntando os vencimentos dl\ magistratu~
ra, st: póde dizer ~ua quer dar pllo c páo. (Apoiad.o•.)
O pão é dllstina e no~ ma~~:istradus da -regra , o pio
aos da excepçito. om o pilo procura. ee de 'algum medo

deu guns magistl·ados, não foi ~respeito ~e todos m~i
to f'oliz. Nem podin , Sr. pree1deute , dc1xar de ass1xn
aconte,•er, porque , toduziao a e&cla.recimentos ,de in-

de produzir a dietTibuiçüo elo p'-o.
.
Tem-se dito, d verdndo, que a mtençtto do melhon~
m~nto de vencimentos da mnglworatura tem por fim.

ha de necessatill.mente , quaes yucr que sejiio as suas
inten·yÕGl\. comlUetter graves erros o inj\~stiçu.
O resultado ha de ser qunl tom "ido de outraa vezos:
o governo hl\ de aposent!l.l magistrados como anspcitos , ll depois ha. de ver-so obrigado n atteno.nr; a
desfll.zer mt\&mo os seus acto3.. •
·
O Sl\· ARAGAÕ •
Apoiado , elevando até esses
mesmos magistrndos que hnvião eido nposentndos.
O SI\ ZAcARI.U: - 1 '-coc~.dimento quo revela a.
pouca segurança oom quo o govarno se dirige em casos
semelhnntes, niio podendo escapar á alternativa de. ser
on injusto quando aposenta. 1 ou p rotect.or da. corrupção q,ua.ndo attende ás reclamações dos a.po ·enta.dos.
Eu salvo sempre, Sr. pre~idente, a.s intenções do go~emo como as mo.is puras em casos semelha~tns ; ma~
,em -verdade, emqua.nto a san~ido.de do :fim n ão justi~
ficar os m eios, o zelo pela ·pureza da. administ~açã.o d,a.
justiçà. não póde autorisar apoEentadot'ias fo~çada."l ,
porque se:ião em ultima analys!'l 9 ~buso do poder a

si.dade na porta, niio salto pela. iano114.
·
Uma tal olloga~ito , lncohercnto porqu'l doacnlp~~o om
pnrtc 1\ corrupçiio quo so q,uor camlln.ter. (lltpUoe;ndo-a
como effeito do rigorosa nocoPshlado • é falta.. porque
e5tou f!ersundido quo ar tri1tcr exrtp9r•e• do quo o llobre ministro 110 quolxa o de q,uo deu notlct~t officto.l o
inoontestnvt•l ao pai,; n!ro tem orlgam nn mot~quinbo&
do vencimentos , ~enlio no de!!fii(Çramonto do costumoa
o falt• de pr,.bldl\do dos lndiVldil.oll comprchendldoa
nesgas excopç1le!. (Apolrrdr.1.)
.
A .prlmeira o segunda instancla abnndllo de mo._glatrado:~pobt'lls O Onerados da famUia, e toda,via DlUÍ li.ojl~
rados • .(Apoiado.t.) Entretanto ess~s que o nobrJ3 .uün;&-::
tro est1gmatisa com o nome de tristes excepç.(fes ~al!e~
n ão lutem com a pobreza como aquelles. (Apoia~os.) ·
dinheiro. senhores, nito di~, honra (apaiai;lo.r), e ilS-'
sim como a deficíencia .delle níío desvia do ·trilho do
d ever o magistrado naturalmente hor.esto, tambem o
augmcnto de venciment?s n iío p_ó~e tornar v~tu·~S9S .
aquelle~ que _são • mal mtencionad~s. Para.. ~"se( ~.

ções a respeito de magistrados 'l
O Sa. ZACAD.IA& , - Em um discurso aqui proferido ~eeu R alguem E-logios que niio <'rào m.;recidos no

o Sa.

V.

Muu~TUO

Ex.~

nA

JuSTIÇA.: ~E

·

o que

pens~

ú Sa. ZACARIAS ~ -Se o nobre m;nistro quizessa
ouvir-me em particular, eu lhe diria o que penso
O Sa. Mttta~no n., .tu Tl~A.: O que eu tenho de·
clo.ra.do em publico assiste 1t V Ex. o d re1to de com-

menta.l' e moralisar
O Sa. ZAI:AllJAS : - Niio quero entrar em questõe!l

···

o que é

absurdo.
·
.
. .
expediente de aposentadorias forçadas é eminentemente pernicioso, senhores, ainda mesmo suppondo-se que a severidade do governo só_vem a recahir
definitivamente sobre os que a merecem, porque, e_m qus.ntv dura. o processo da depuraçiio, a sorte de .todos
os m11gistrados , bons e máos , honrados e nio. hon"ra.dos está á mercê de informantes e dependente do oa.l .-.,cl~io do governo, quv facilmente póde .s e; illudid_o : e
essa ~ucerr.eza, que abrange a todos oa ~wzes, aflhge G
dose.ira ~ m.. gistr.tura em geral.
.
. Dt:mllia , dmittido o txpctdiento um.a vez, elle pó·

o

de _.

reprod~Ui!clo

am 6poou maiJ ou JUCnoa apptOd-:

.

.

111

•

.o

moral : Se prevaricavão CO:iD 4:000f1, não .!le prevãricar da mesma fórllUl. com 6:000$. Os vieios augm então para os homens de má indole na razio doa
m eios de s&tisfaz@-lós.

os~.

VliUATO:

dos .necessidades,

.

·

. .

- _E ntão soffriio OI bons~~tta·'

ZAt:AÍI.l.\& ~ -

·

·. · · ·

· · · ,_

··

a

Mais de \Una Vez tenho dito
repito a~nda que os vencimentos da. magistra~ra de~·
.. ~m ser opportnnamen'te su~mentados , mas ~em ~1',
isso 4 acertada a obs~va.ção · , que ~ton co~b~I!;II,o,
dt~ que eonv6m já. 9 ja lluginentãr esses VeDQini8iitOB
para q'll~ " virtudQ ~oa juizes Dil~ fraqqêe, O wel\
-0 Sl\.
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pensamento é .que se níio hi)UTel' ·.cuidado na escolha
dos juizes de Jire:ito , se o pntronatô e s política coniinuar- a influir em suas non1eações, não é· com abundancia de m~iot. de subsistencia, não é com fartura da
pão que se hão de conter nos limites d.a probidade homena m&l inclinsdGs.
O SP.. Vntu:to:-- De\"&-se deixar quo continuem os
a soffrer.
O Sa. Z.tc.u.1.u:- O nobre de!'ute.do areM não
nsamen o. · u nao sou
infens~ á_ magistratura, antes esejo ardentemente víl-la ·
na pos1çao qbe em todo o eentido lhe compete.
0- Sa.. VnuATO: --Mas erra no~S meios.-.
O Sa.. Z.A..c.tatAs: -Se eu ~rro nos meios adiando
t'•;a m;~lh~?res tempos o augmento dos vencimentos dos
Jntr:os, petor fa.zem aquelles que a querem melhorar
d&purando-a _: commettem um crime.
.
_-0 Sa. MtNISTa.o DA JusT1ÇA: -Então commetti um
crime propondo o additivo e sustentando-o?
Sa.. ZAC4RrAs: - Perdôe-me : _niío ha crime em
me o e -venmment.o!l os magis~ra~os. Quem talpoderia dizer? Crime haveria no
des1gn.1o de deeurar a ma.gistrs.tu~!. po-r meio de aposentadoriB~J forçadas : foi im!O o que ou diase.
que digo a V. Ex•
mJ:gis~radoa

q

O SR. BA.anou. D.A. CÚNRA.:- Nós }ulgaremoa o &eu
acto; somos os seus juizes aqui.
O Sa. ZACARIAs: -Bem se vê que o !~Obre ministro
esconde quauto póde o !'eu pensamento, mas niio tanto
que até pelo.s apartes de seus amig~s nüo se ccnjecture
qual ~lle seJa: ·é nposentat~ os magu.~Tados qu~ julgar
prevarJcadores, contando com o apoio da maioria da
can1ara. .
Sa esse com-effeito ó o nensamento do nobre ministro
da. justiça, de~ do jâ.' declaro que hei de e:;tar em oppoÍii·
~ão .a _sem~lh~ute 11rhitrariedade. •
resiabelecc11do no quadro da m11gistrato.ra acti~ um
jui,; apoe!lntado, e isso sem perda do tcmplil que o llpoecntado eativera
fóra
a..que ni\o
• d
• do 11erriço, ji.BSUtnptD
.
jilatiça (o Sr. Paranaga.&.), eu)a opin1io ne8ta parte
COJ:tlpletamente adapto, patenteou a illegalid&de aesse
aoto do eeu succcaeor.
.Agora, •e o nobte miriifõtro da justiça, asaim "'orno
bcluio no qua4ro da maBistratura um jui:; que por lei
(pois qu~ • aposetttndoru~o huia eido approvada pelas
eamt.taa) ea.t.a~r. tbrn deUo quiaer e·ímmar do mesmo
. qu11chu magistrados mediante &~poscntadoriaa forçe.dM,
ent.ilo • •ua arbitratied11de ,ubir• iie ponto. porquo no
prlmttlrc O~'"" ha o!ftn•a .,. lei. ordina"ria", no segundo
poróru ha lntracçiio ela cnnstituiçiío do Impcrio. ,
Na• miloA elo nobre minittro o arbit:rio de apo@elltar
magistredoa torna-se arrls.:ad" por uma rasiio especial:
G nobrtl minfdro tabre& por efl'o\tu de sua orgarusação
que S. E::r.. me•mo decl.. rou ..:nps aqui torna~loirucivel•
póde que-rer ltn't a &eteridade a um . grão excessivo••• '
O Sa. Hil:'III'I'IO D.t. JvaTlC}A.:- E V. Ex. é tiio_per-

..

felso I

·

O. Sa. ZA.cuua;- Niio sou perfeito, beJn o sei· mas
1811

• •

~

mo que combato.
O s•. llb•t•T•u »& Jul'í'SÇA.: -Já foi
_ quer _ser.
'

•

.

,

•

dl\ ~omt.itÚ1çfio, apoecnta:r maglstràaoa corrompidost e
pretende faztf-lo?
. O ':,a. MINISTRO nA. Jurmç• : ..:... Hei de cumprir 0
meu dever~ cumpra V. Ex. o r.eu.·
·O Sn. ZAcARus:- Niio satisfaz a minha ('uriosidade.
OIS em: app aret para o
mpo. nt:re an .o en. o
conseguido o meu fim, que era _mostrar que os discursos
do uobreeminiBtro da justiç·~ no senado e nesta camara
autorisão os· bostas de dep';U'açU:o na ma.gi&t~totura, e
as é uma medida. que <>ffende -profuudamC;nto e. cons ·
tituição, &em trazer proveito efficsz ao paiz.
E' o q_ui tinha a dizer. (Muito bem.)
O Sr• .Paala Sant.oss-Duas circumetatici!l.l! pe··
eiío sobre mim de um modo muito desfavoravel na preileote discussão. A primeira é a hora que já. está. muito
adie.ntá.da.; e. segunda é a auH;ncia d,o uobré ministro
da fazenda, a quem eu queria ter a hontl\ de dir-igír
algumas perguntas . . Po~eria. accrescentar uma terce~ra,
que~ o mio est&do de mmha saude,que níí.Ç> mepernntte
tomar urna parte mais activ_a nos debates desta cam&ra.

,

.

'

dever imperioso, de f~er algumas considerações que,
tendo aliás estreita. ligação com o orçamcnt0, · serycm
entretanto para dar COJ?-ta rla mim a ~eus. com.tituintes,
primeira e talvez a ultima ocoasiiio em que me será dado
dizer alguma cous& nesta. sessão.
Sa eu tivesse, Sr. -presidente, de graduar e definil: a.
minha osi ão nesta casa elo merito do ro rawma.
com que o gabinete se aprosentctu li c.am.l.-ra e U\) vair.,
eu deveria ter tomsdo um assento <le~ile ln,:!'n r:N; h -', ~J
ws da oppo"'i9üo ext:rem3, porqu~- tla opp•:. .,iç:iin tm ~JO
sempre sido, niio porque esS6 prüp:>·,-,,,r,;-, ,;:io env<-lv:'
idéas mais .ou monos aceitnvd<:< , m · ~ vorqn0 "'' c . -•.~\dO
actual do p~iz. quRndo tantn<c c tiio gr:; ~:· ;·o-~ !l•:ço, 1:-:lld.( tl
publicas roc1amão os mais sr,rios cui u :trlll~ dn g~;v.;:no,
maxime sob o aspeoto financeiro,"'o progr:,lf.•m~'- ~CI ju.,;tiça e moderação, aa niio é Ul,n pr0gra.mma c1 ~ m{w gosto.
~sem duvida um e.naohronu:.mo irop~rdoavel a mesmo
eensuravel. ·
E, quando UlMrilo, Sr. presidente, o pro ramma do

.

~ve

.

.

defeito, en...ol've um epigramma 'acerbo contra aa
:no qno ha manifesta. injus··

adt~~inistrações an~r!ores,
tiça, .'Porque ~enbnm doa

gabinetes anteriores reptllio

'S, Sr. preai ente, aão tant!ls e tno notaveia ae necesaidades publioas, que, •• o gabinete houvesse tomado
dugs ou tres Je\\aaf onnulaudo aa11i!ll o seu programma.,
Mtou perstlad.ido 'l~ tetisr. achado ne~~ta. cama.ra 11s
adllesaes p:erae1.
!!h infolitmenw o ga'bine.t~ no principio da aessAo
ergueu essa bandeira tilo palUda e descorada, o nolla
lUIC\'8V$U um ptogramma r,ii() do,titllido de espirlto, QU81
Jong<! de cott'lUilltar sdhes~ enthuf.liaaticaa, produdo o
cleannimo e a descou6ença.
!!as, ou seja porque a rE~tirada de c:loua metn'broaimpo1
ao gabinete o dever de eegt~ir melhor camillho, on por..
que a entrada do doua novo• membros prodmlaee o
mesmo etre~to, o que 6 certo é que o q'lle havia de insnlso
no progra111ma. do gabittQte foi eomo que a.dubado e
temper,do pelo que ha de notavel e interesliaDte nas
ultimaa medidas que o gabinete apresentou, por :zneio
de seu legitimo orslo nesca camara, a 1• commissão
dQ orçameDto.
.
• Na Te~dade, 't~ medidu propo~t;as

deoretad~s no an~o
passado, a modific~tção do regulamento do selló, da chsJ>OSÍ~o relatita ás eseripturas para a compra e· ;-anda
de escravos, e a re-risão do regulamento d&s alfandegaa
constituem ma.teri.a tio dignao de um -p~ogTsmma, que,
ee com ellu P- eom outras reformas promettid!lB foese
o propamma formado, o gabinetAI teria as adbesões
mumunea da oamara.
·
.
• Se, poiõ, Sr. preaidente, o gabinete Dl~nifeeta.tenam
elu pa.ra uma liga de idêaa oomnoaco, Dao &et'81 en qne
lhe Yenha pôr embaraço~ l:le•ta · ~ara, uma !el que
Dlottre que quer cumprir com.lealdlde tudQ aquillo q,uo
not pl'()Plette Da P'&""nW aeMi9.
·

fixas a nriaTeis sobre M profiesôea,
e parece quo

.· .O. Sa.. Z~oc~us:-:- Não ~e trata 'disso. Tenho mais
4~~~ ,!fe IJergunte.r a V. ~x. qual é o seu pen~~amonto
a :resp.e1to da elimin. ~çio de juizes p.revaricad_oreA a tit~o . ,de_ apose~:adon~., . do que V. E ::r.. de a-.mguar
Í!l -~eseJ_o ou nao ser uumstro. Mas, se T. Ex. tem cu':'OI!ld!!d~ de saoo-r st dt>sejo aer ministro declaro·lhe
que nao.
'
E agora é justo que V. Ex. l'atisfaça a minha cu~ot;d.cl~! o nobrt miniatro t'Utencie que pM~, ~fi\n>
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.Assim, Sr. preeidente, minha posição nesta camara
!lerá. de opposição sim, mas opposição moderada, bu por
outras paiavras, fiearei em espectativa desconfiada, ató
que o gabinete realize todas as medidas que' já tem
propoato, e apresente aquellas que nos tem promettido
a~resentar na sessão que vem, como sej!l a reforma da

_73

faria hoje se por ventura. o a.atual baueo do Brs:z\l quizess_e entrar em ijq!lidaçiío., Repito, n~o tinha o govt~rno
cepltaes para p~gar: e.o ~a.n<lo o que lhe de"iia, pa.ra. qut
ell".Pudesse retlrar da cm:ulação a somma emprestada:
pedio que ne considerasse paga a. sua divida , t.oinando
e~e o eE-cargo do pagamento dae nots.11 do banco na

d~ta

natnreza.
Feitas ~stas considerações, Sr. presidente, vou entrar
na aprectação do orçamento, e principiarei fazendo aiumas observa 15es ~obre to ico&
·
mmutro l\ fazenda, que guar.lfu> estreita relação com
o mesmo orçamento.
Não posso occultar por esta occe.si!o o louvor que
merece o nobre ministro da fazenda por ter trazido ao
conhecimento da camara e do pa.iz um facto que atá
agora havia ~ido envolto em mysterios: refiro-me aoa
etl!prestimos feitos pelo noseo governo aos das repu..·
blicas do Uruguay e Argentina. Até agora níio tinha
a camara nem o publiéo conhecimento do valor dos
emp~estimos feitos pelo governo do Br11zil a essas.re··
pubhcas, e nem com que condições forão elles feitos;
mas o nobre ministro corrigi? agora essa lacuna, fe7l

temente dirigidas pndessemos obter em um tempo mais
proximo a indemnisaçiio de tão avultada. somma, e
1olver com ella o clefioit do nosso theeouro. Em uanto

Actn!l1mente o que se dá! O goYerno presentemente
deve. a~ banco do Bra~i\ lo,ooo~o~os; que lhe forlio empreeta~os na confor.m1da!le dA le1; deve lll•is dons ou
·
so oque
D\nn a o
tlescontar no banco. Pergunto: l!e o &ctaa\ banco entraaee
emliq~ida~ão,o queb.rie o goveruo'!O governo, quenio
tem dinheuo para pagar ao banco,dir-lhe-hia :-Pagai
aa vossas notas até á. concurrencia. daa somml\s devidas ao publico, e deixai em circulação uma. somma de
bilhetes correspondent-e ao que vos de,o, é. qual dArei
C!1feoforçado-.E nlio seria iojostoque oministro viesse
du:cr que o banco do Brazillhe havia deixa.dQ o oneTOeo
encargo de tirar da circulaçiio os seua bilhetes! Assim
v@ V. Ex. que o nobre ministro da ftl%enda não foi exacto naqnelle trecho do seu relatorio relativo ao primitivo
.
banco do Brazi •
eferindo-se tambem o nobre ministro em o seu reltttorio ao meio circulante) disse « que o papel em circul~llo
SI achava ao pGr elo paáriSo mo_r~etario, 08Ctllanclo o cambéo
enlre 26 • 27 resultado e11e deilido ao 1 a · · e
ac •vt a e commerciGl e oo• bGnefico• etfeitol dG lei 4f 22
de Âgolto d~J 1860.»
·
Como, Sr. presidente, er;te trecho do relatorio do
nobre ministro da fazenda alib ex
•
anno, quan o 01 escript.l, eatã. em manifesta opposiçiio
co!D. os factos presentes, cabe· me perguntat ào nobre
mlUlstr? como é que, dadas as mesms11 circumstanci&!l, _
o camb1o, que se achava ao par em Maio desta auno,
está. hoje muito abaixo do par '! Como é que estando o
pape_I:circnlante com elevado valor em Maio, esti depr~clado presentemente, quando todaa as circumstanoias
que hoje se dão em relaçiio á circulação defião prodt!Zir
o cffeito contrario 1
Em _Maio deste anno, q~ndll o nobM ministro noa.
apresentou o seu relstorio, o banco do BrazU tinha.em
cucnlação 17 ,OOO:OOOS, o cambio osciUava entre 26 e

dos nossos contribuintes, e' não gravar as industrias
com novos encargos.
O nobre ministro nüo est6. presente, xp.as talvez possa

oula9_ão e~tava ~m valor subido, llpproximava~ae ao
padrao monetar1o, ou estava em rclaçrio com a lei do
1816; hoje a missiio dn ~~ixa. central do.biUlco ó de me-

tivesse sido mais e~pliéito, dizendo-nos qual é a época
do vencimento desses emprestimos> e se nos será dado
o~ter o pagamento e~ breve espaço; porque 66 o tivesse
· essas Npublicas achasflemos meio muito sua'Ve de fazer
f~ent& e de solver o deficit exttaordina.rio que pesa sobre
o ~hesouro....

u. s':l. DEPU'I'ADo:-Que esperan~a!
O Sa: ~.AtiL~ S41'11'~s: ~ Nüo digo que se pudesse
con.segutr 1sto 1mmed1atamente; mas como as necessidades de nossa thesouro não reclaznão auxilio imme·
diato, póde ser que por meio de negociaçõs1 convenien"'

.

·-

.-

.

lhadas sobre este importante assnmpto; creio mesmo
que a minha perguuta, opez11r da ausenciu. 'do nobre
ministro, níio ficarA. sem resposta, e que em oocaeiilo
opportuna elle a dar&.
O nobre ministro, Sr. presidente, referindo~ se em aeu
relatorio ao meio circulante, diz-nos o seguinte: < Que
d"d' o anno de 1829 receb6ra o lh~Jiouro ilaciOjJal do
prímilivo banco do Brcuil o onero1o legado !le 1ua1 tlotae
promiuorial, como divida nao ea;igivel, • agente legal diS
circuloç5o, tlc. ~
·
. Sr. pre.!idente, este trecho do relatorio do nobre ministro da fazenda envolvenm erro historico, e um erro
historico que não póde passar deaaperoo~ido no interesse das instituições de credito, que uma parcialidade
política del! te pai.t parece ·ter em mir a · desconceituar,
em prejuizo grave aaa industriaa e da prosperidade
·
·
· ·
publica. .
· Não é exacto este trecho: o primiti ~o banco do Brazil
nllo deixou :to governo o legado de uma di'Vida, como diz
o relatorio do nobre
este relatorio
. . ministro da fazenda.:
.

.-

por parte daquelle que · o confeccionou. O. primitivo .
banco do Biezil;qua.ndo ~~oe liquidou, era·credor do Estado
·ae uma certa. e determinada ~:omma.
.
'
. T61ldo sido decretada a sua liquid11çio, o' governo,
.q'Ue não tinba á sua: disposiÇão meios para ·eatisfár-er
.• 8 obrigaÇ~ea em que estava para eom o banco, o exoneroú do encargó de reôolb.er aquella. parte das notas em
<:\rcu\sc;&o correspondente i aua divida, e daud~lhe

eureo forçado, creou a oircul~lo do papel inconvertival,
que bojo tanto embaraça as inatitulções de credito,a em

11eua de!envolvime:ntoa.

Fez pota o govemo naquella ooeutilio o meamo quo
TOMO V

·

.

re ministro, o papel em elr·

t

tem cnhido, ll o pupol em a relnçiio da lei ae rompea..

Perg~to: _qual é a c~us~ ~este pbenomono 1 Seguudo
os ma1s rJgorosos prm01p1os doa ~ectarioa da e~
la metalllca, a nuperabundanc1a ele po.pol om oircn~
lnçiio produz a alça dos preços do toclos os produotoa; ~D·
tretento que cu vejo quo se dá. present.tmente um pbeno~
me no contrario. Em Maio dCAto anno, quando o c~tmb(o
eatnva ao par, 11 fArinha de trigo, por exemplo, vendiase a 25/1; hoje quo o cambio está abai::::o do pa!', j4 ao
vende por 168; o cafê, que entiio se vendia por 6$, hoje
vende- se por 511· Se ~ principio abaoluto que a auperabund&Doia do papel d1minuo o u!or de tõdo• os produottls, os factos que observamos demoJlstrilo o contra.
rio. Quaes serão, pois, a& causas deste phenomeno!
Daqui eu dedozo um argumento valioso, que me oon•
firllla 11.0 qne em 1859 disse nesta caaa, e . ê que
sempre a maior ou menor qnaatida~e _do papel é a cansa
da .alta d~s preç~s dos generoo, pnocipalmente. qnando
a ctrl!nlaçao é mtxta, de papel doa bancos e de papel
do Estado! de papel. do Estado inconvertivel senliorelt
.
.
'
cor.:~binaçio poesivol para as industrias 'e instituições de
credito havendo papel do Estado Uiconvartivel em cir"

nem

- '

.

culaçã.o.

· ··

All.Mm, Sr. presidente, applicanào.este racioeiniô sue
~abo de fazer §.s ~ircumstaneias presnt:e!l, eu explico
a deereeiação do meio circulante e .a baixa dos preços
de to~oa ea nossos P!oà.uctos, o que paraoe um absurdo,
pela &ltuaçio excepetobal dos bossos mercacloa' em rela~i~ aos ,Estaiioa-Unidos, ~isso que··com aquel\ea Estados o nosao pais tem as mais fi:denaas transaop6es.
O Sa. Ssuzo DI': M.t.cEPO t - QaeJll 11"""'011 a intla~a-

ci• dieto!

·

·

.

--e·

lO

.·

• •
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O Sa. P..uru SANTOS:- Negou-a o nob.rc deputado
mesmo quanào ~ste•·e nt} mi.nisterio.
O S&. SEl\GIO llE MACEDO~ -"Não, senhor.
O Sa. PAULA SA.l'ITOs:-Eu dizia nf'.sta casa:.: Niío é s6
a snrerll.hunà.e.n:_ia do P!itJCl q?-e !Jroduz: a alyal. d<J:l pr,;~vS
'

...

'

õ':i

dí;J;; qua n®<!a. se negou que outras ca.usaG pudcstem

influir; é a primeir.t~ vez que OU!(o e&tK ophlião ao nobre
deJ?utado, t1 eu considero isto já. como uma grande con-ÜSn. SEUGIO llE M.Acf.Do:- Nunca se negotJ. a i.~
Hnencill que teiU nas oscillações c!o cambio a del?~uc~a
maior ()n rneuor de carnbiaes que procede ào cqUthbno
oa deseqv.iübrio da importação com a. e~~lo"Cttv;\W. O
que suste11tamo~ é que, calculado o "alor re1ativo ~as
moedas de .:!.ous pai~es, isto é, fix:ado o par do c~~:m~10,
se a circulayão é metallica, essa oscillação tem litru.'oVB
estreitos.
Todas as ve7es ·que omets~l póde .ser obtido p~lo proço
qne suppüe o cambio ps.r, o liruit~ da oscillação do cambio são QS cnst.oa e riscos de transporte dc.s Ull!ts.-3!1necessarios ~ra :>
d"
e
· ·
""
partaçH:o.

O S:a. PAU.LA SANTOS: - Póde ·Jle oppôr n isto a
'Begui?te cansider~çíio, q_u~, ~ada. uma. depra.flelio de
papel, o restabelecimento do cambio alto havin de sp:
perecer; a<lmitto qne assim seja, ss eu tratasse aqux
.. sómente da. depres::.ão do cambio. Eu trato da alta dos
re os nã o
•
da depreciação ·ao papel, duda a hypotbese figurada,
q_u-ai será o parad~ito d.a ;:e~ttic~ão'! '::)e fos&emcs a e'<.tabelecer como l:n~dida gue devesse s_!)r observada. rigo~o
sal!lente, 11- restriCção até no ponto em que fo~lie prOC'lsa
para se restabelecer a. ;relaç"iio da. lei de 18!6, da.do o progresso constante das circnmstancias que actualmente
actuão sobre tJós, os b411cos e toào.s os indi vià nos àesde
o m.ais tico até ao ms~ pobre ~ião levados ~mina. e á.
qu~~TB.) e at.é o propr10 thesouto publ1co eena arrebatado pelos vortices da· bancarotll. I
Porta.uto, nã!l ::e deve em-p1:ege;r um s:rgumeuto que
·p6de dar· em resultado -um absutdo.
· ·
i
re i 1s"r a
fazend11. apresentou o eeu relat..>rio o cambio estava
·mais alt\> e a emissão era maior; h,oje a C:roisrsão é menor,
·o cambio é .maia oai.xo, e lgaalmcnta o llll.mbio está.

babe, e as prffieíp

·
por preços menores do que se vendiào em Maio deste
anno, qnB.lldo o~cill:J.va entre 26 e 27 pony.

T11mbem, Sr. pr&~iclente, collSíder.o como eti.usaco-n·cunente da alt~raçií.o nn. relação dalt'i iie 1846 um neto
inaudit<> praticado pelo governo, e de que a ca.tn:na
talvez: níiO esteja bem in.fo:::mll.l\a. Refiro-me, St. preBidente, ã. conversão que o governo fez dos bilhetes do
Estado d.e valot subido em nota.s d.e peqr:enos valol'es.
Para a situação preecntf; mrdto tem infhüdo esta opara<çiio feita Felo ga.bin.ete tre.~se.cto.
· V. E:ll:. sabe que é um principio regulador dEJ toda a
circnlsção liducia.r:it.t qne o pa~l de peq_ueno valor em
circulação tenile a e,.:pellir da mesma circulação tod·a a;

·tnooda xnetu.llica.
. o & •.. p . A.II.LI.IfO ))~ So~.i..l: - Qaanào :;e fez a CO.!lVersüO~isto é, ha alguns me2es, já não havia metaes na cir~

cnlação, e partanto nã<~ poJião ser e.:tpellidos.
O 811., P:&ULA. SA!n'OS: - ~oi em conformiàs.qe com
esse ·principio qn~ a I: i de 22 ?e Agost? de 18_60 itn}.lôz ·
v

~

seu pa-pelnlludc, obriga9ão que elles t êm cumprido com
tod11 n e.xa.~Hàüo.
.
. Mas, se ·o governo foi o primeiro a reconhecer a con· wztienda d.~ im!J{ir tiOS bancos easa obrigaçãC}, coJilo á
que elle pela ~;ua parte inunde. a circulação de papel
· miaào, ex:pellin&to assim della. o met:ll que houvesse de
i!ntrs.r1
Mas dir-se-ha- não~ a quantidade de papel-.moeda
do governo tal que possa influir par:1. a depreciação do
m eio citculs.n.te.-Sr. p-resid~te, t;e a qun.nti.dade il.ep::!pel
Pliudo não fosse exagerada, nas circilm::<tanoi.lls eJil qn&
nos ach~-:í:lo."l> aa occtm:cn.cias qu~ r;c dão uo!l Eatad~:.-

Unidos não teriiio a inilnencia que estão exercendo sO··
bre uó;; e ta\ver. se pude~t.e aínda _i:úlll algum papel
miuoo e;n circulação Hl.;teutu;: a telaçao entre o papel e
}>f\d:~:\o da lf;:i. d.e U de Setembro d.e ~Uíi •..•.
O Sn.. p AOLl:'\O DE Sooz1. : - Mns essr.s notns miu..
ilao. mal ~\wg,ii.o para as tl:ausacçõ~s d.i.atias, maís vulgn ..
res nn cap1Ln e nas provm~w.s : e 111U1 as pnr~e;; o
hnperio se reclamava papel mmdo para. trocos.
O Sn. p_...r:n.A SA!'(Tos : -Em re~posta direi ao nGbre
e u ado ue essa. i.uunda ·üo de na el m.iudo tem cau•
encio gr~ves embaraços no corumc:~ío, e tem! em concurrcuCia cem ~utras causas, mu~,o con~orr1do pnr:l a
dep.i.'ecia<;iio· do pnpel-mo<:~da em crrculaçtto .•
Per vezes tenho ouvido a alguns ncgoctante~ c!ue
qt1erem tranl>pcrtar dinheiro para us su~s provme1ns
rejeitarem 11ota.s de JQ,_ 2$ o ,C/J, porq_ue dizem t_!Ue nos
lu"ares em qne b.abü.Uo a muudaçu.o dessas notas ó
gr~nàe, o c!!use hlCOitilDoào traD.>porta·)ns.
O Sn.. li.r:~n.IQUEs: -N<> thesouro consta, ao cout:rario,
que h a falt~ em muitos lugares dessas notas ~iudaa:
têm haYido clamorea in.~ssa.ut~s de troco& mmtios de
todas as rovincias. E' isto que con&ta de informa ões
O

CUleS.

o SR. PAUJ.A.. S~NTOS:- Eu

não digo qne não haja
rt\clamnções; quero adm.ittir qu~ as hnia J?edíndo troos iu
O Sn. PAULINO DE SotrZA. :-Se ns ha, pro vão que não
exis(e inundação de papal miudo, visto que o que é in..
suflicientenlio pôde supl:l.'abuudal.'.
·
•
A 'r
m u
ug
aver
deficiencia e em outro superahzwdwcia; ms.s sa o governo est!lbelece aquelle pr_!ncipi? são, que e?- respeit~ e
venero, de qn5 os ~ancas aao obr~gados a retu-~r d:1 cr_:culaçiio o I.Japel mtudo para dar m.gresso na eu:c.u.laçao
ao metal, como é que· elle pela sua. parte não só au_gmenta esse papd miudo, ma!! converte o papel de mmores valores em notas m-uito menores do que as que os
bancos retirárão 1
,
Eu vau ler uma informação que o governo Illlllldon a
pedido .lnen sobre· a quantidade de papel lllindo ·que
existe na ci~cnlação. Por est·IL inf~rmaçã?. a c4mara verá
influir para a depreciação do meio circulante.
'
Eu perguntava ao goverll.o 'i_uaZ a. quantidade do
papel miudo em circulaçiio em 31 de Pezembro de 1859,
e na! a ue existia em fins de Junho de 186l. .A informação que tive foi que nsquelle primei1:o periodo (fim
do 1859) exiatião em cír~ulaçíio 1?,661 :OOOS de11se pnpel,
e que om 1861 aauaquantidadefotelevadu.a 21,438:0llOS;
isto é, houve um augment() de cerca. ae 5,,ooo:o~os.
Temos, pois, que' a .massa desse papel em c1rcnJaçao é
no valor de mais de metade do de todo o papel do Estai!o
que circula no Impario.
.
Ora, não deve este facto ser considerado como a causa
concorrente da deprecia~ão progresaiva ào meio circu. lnnte'l

O SR . Ht:riRIQuEs: - Seda. preciso provar qu.e esse
par;l m.iudo é em qualltidacla tAl qaa inund<'l. ~ circulaçuo.

O Sa. PAULA. SAN'tos: - Se ao nobre deputatlo nuo
sôa bem a. palavra.-:-- innndação -~ abandona-J.a~hei
direi que, conforme os printlipios da s~encia,_cont!nriando O papel de pequeno Val01.' em CJrCulf!ÇílO O lllgteii&O dt:~s metaE:'<>, s~gu~:.-;e qu~ o gove"rno, ~\~vando o
algarismo dessa papelemc.trctllaçao, tem contranadoeste
princi io....
·

O Sn. P AUUNo D"E Soun: -O que é :notavel é que
não e:xpellisso as moedas de prntn dos rnesi::Oos valores de
l S c 2$ .. Parece que essas deverião ser as rejeitadas, ou
substitutdas pelas notas pequenas, e não as de o~ro dG
1011 e 20$ • .As notas grandes ó que tílm esse effe1to de
sfagentar os meta.es q,ue V. Ji;x. aetr.ibue ao papel
miudo.
O Sa. P.urLA. SANTOS: - 0 gavcrno, procedendo ass.ím, até coru.rnette um acto dê insidia e de sotpreza
contra. o~ bancos, a quem apparentemente queria prest!lr
apo'io; entretanto que os prefípita e!D graves w~:ulda
dcs, cauoando gtl'l,ve l!lul. ás l'lldustmw quo p:ifWC~olíao da~
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instituições de Cl'editl>, ns qua<!s por estas e outras me··
<lidas estíi.o ameaçadas de ruina.. E' uma. verdadeira insidia commettida. pele governo em vista dos principias
~_ue !!U&tentou nesta c~sa, propondo a redncção progresSiva e annua das em1ssões dos bancos e a retirada do
pa el pequeno.

médio, as rendaa dos excrcicios de 185'7 s. 1858, 1858 a
1859 e de 1859 a '1&60, e addiciouando-lhe o-prodncto
provavel dos direitos difl'erencia~·S de 5 e 2 %, conta o
nobre ministro com a receita de 50,000:000flOOO.
Ora, Sr. presidente, permitta-me V. Ex~ que dip:a
ue tod~s estes calcul.os ~o nl)bre ministro ~a faz~nda

em moedas de prata de 2S e 18, o mnl

nobre mjnistro. calcular com s. renda. do~ exercicíos do
1857 a 1860, c nem com a de 1859 a 1860, especialmev.t-e
para orçar n receita. do exerci:cio de 1862~~; 1863 .•••

d~s not~s g_:ande!'l

nao serul tuo grave, porque comquauto n nossa moeda

de piats. seja uma moeda. fidnciaria, porque ní\o eatá.
na. razão de 1: lõ como o nosso adrã moneta.ri

s -

e ece, todavia como é moeda de troco, não f~ria tão
gr~nda mal, visto que ninguem á obrigadl) a receber
ma1s de 208 em prntn. Mas o mesmo não acontece com
o p~pel do Estado, qua é moeda. corrente, e que todos são
obr1ga.dos a receber, seja qual fôt• a quantidade que quizerem dar em pagamento àe qualquer divida.
Em minha oppinião, portanto, o nobre ministro da
fazends. deve pôr um paradeiro a essa inundaçüo de
llllpel miudo na circulafião....
O ·sn. PAuu:-;o »E SouzA:- Pouco importa que en~
trassa o papel miudo do governo, quando em virtude da ·
lei de 22 da A osto e -'á. sah'd
bancos: nit.O póde havet inundação, dando-se substituição e não augmento. E' outra a causa do mal, reíere-~e
á..masM total do papel, e nãoãsnotus pequenas sómente,
como V. Ex. uer.
O Sa. PAULA SA!'ITos: -Não ha paridade alguma
entre o papel elo governo e o dos bimcos na. hypothese
de que se trata, porque o papel dos bancos, que era. de
lO ar ·
·
no, em vez da. lançar na circulação papel correspondente n 20fl, e para cima, em substituição do dos bancos,
vai além disto; espalha notas miudas.
·
O Sn. PAUUNO DE SouzA :-E' theoria inteiramente
nova ! As notas grandes, por maio1• que seja a ~;ua quantidade, não inandão; o papel à.e lS, 28 e 58, necessario
para trocos miudos. inunda I E' exactamente o contrario.
O Sn. P.A.ur.A SANTos :-Não .é theoria no•m: eú disso
que os bancos recolhião certos valores, e que o governo
~~o subst~tuia por valor igual, mas lançava. na circnla•
a
quan 1 a e
de papel miudo de valor menor do que aquelle que. se
recolhe deve produzir acçiio mais intentia na exclusão
da circulação
meta.Uica. A nota de .lOS não tem tanta
.

.

.

-

as r..otns de 1S, 28 e 58, porque deste modo fica omercado de tal maneira saturado, que a circulação correspondente, sendo metallica, se retirará. A moeda metallica foge do lugar onde encontra mãos tratos !
Entro agora, Sr. presidente, na apreciação do orçamento propriamente dito, e principiarei pelo defi.cit.
Semp~e entendi, Sr. presidente, que odeficit do thesour~ era mnit:> maior do que nos referia nesta CR$&. o
nobre ministro da fazenda. Para assim pensar fundava-me nas saguintes considerações.
Eml859 o nobre ministro da fazenda de então em seu
relatorío já. nos annunciava um defi.cit que se havia de
realizar no fim do exarciciode 1859 R 1860 de 8,000;0008.
Ora, se em 1859 o ministro da fazenda nos annunciára
um defi.cit dessa. quantia no fim do exercicic • tendo o
nobre ministro actnnlnos mmunciado em seu'relatorio
o de 4 ,000:000fl no exercido de 1860 a 1861; e devendo
presumir-se que no exercício de 1861 a 1862 seja de
4,000:0008 ou mais, é claro que o deficit se elevará a 15
ou 16,000:00~8! contando ~om outras despezas previa~as
, proferia.
Mas, em vista da diScussão que a tem havido, prescindo di' entrar em considerações mais longas sobre esta
materia.; queroadmittir que o deficit seja de lo,ooo:ooos,
como pretende o nobre ministro da fazenda. Sendo
assim, a camara vê que nossas circumstancias quanto
ao passado uão são agr.e.daveis. Vejamos agora como
ficaremos em relação .lO futuro.
·
Para orçar a receita do anno financeiro de 1862 a
1863 (peço a attenção do nobre membro da cominissão
da orÇ!UD.ento que está. presente), para orçar a receita de
1862 ~ 1863 tomou o nobre mÍiil.Btro P?r base ·o tefmO

ministros.
O Sn.. PAULA SA:'<Tos:- Esta regra. tem sido nd.optada em circumstancias normae3; mas é regra que não
pó·le ser admittida nas circumstsncias ·anormacs em
que estamos pebs razões que vou expôr.
O 8a. HENRJQUEs: - - Gosto muito de ouvir aonobr0
deputado nestas materias, porque é mestre, e discorre
sempre com muita lucidez e placidez.
O Sn.. PAULA SANTos:- E' bondade do nobre deputado.
8
· r nd
o nobre ministro tomou para base do seu calculo, são
exerci cios que coincidem perfeitamente com a época dl}
nossa maior prosperidade industrial.
exercícios com outro em que não houvl3 essa prosperidade.
~
p AULA. SANT~s :-Foi a ~eoca de U!DB impo!-

Sn:

por anticipação-, e que cu qualifico de-importação
por amplitude de credito-, porque toda ~a teve por
causa os largos au::r:.ilios prestados pelas in3tituiçõc~ <ie
credito a ·todas as industrias do paiz. O nobre ministro
assignóu como unica cau10a da. prosperidade e!1pa~tosa
dos ex.ercicioslde 1857 a 1860 - a anticipaçã:o. -::-li;u,
porém, divirjo, e a~J~igno como causa-as larga!õ co.ncessões . de credito.-Tambem a indust~ia llgri,coh,, por
meio do credito que achou nos bancos, se r~~e~.Ao~
·· -agentes de. producçã,o, ~e que sentia necesadade, e
augmentou a lavouta com graude numéro de escravos.
•

•

w

•

•• ·

,.

.

•
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• •
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.J

de~locação de braços, passárã? de um~~ P!!r&: ;o.~W~ .
províncias, e por conseguinte pod1ão concorrer para ma1or
receita gerul, sendo melhor empre~ados, pela quantidade

-

·

er dilrere:p

O SR. HENiliQUEs :-Apoiado.
O SB. PAuLA SAMT\ls : - Essa deslocaÇão do braços
produzia um grande effeito, augmentou muito a exportação, porque esses braços que se achavi'io empregados
na industria do assucar, que n~~a. P,roduzis, vierão fruo· ·
tifi.car a lavoura. do caf6, e consegumtemente augmentlll'
a nossa e:Kportaçiio. A sciencia não recoQhece deBlocação
senão para melhor producção.
_O Sa. PAULINO ~E SouzA.:-- Concordamos el}l qtJ~
foriio melhor apphcados esses braços ; mas fol pelQ
maior silpp:dmento queaugmentá.rêo ~e:;portJ4Çíio 1 ço~Q
V. Ex. diz.
O Sa. · PAULA SA.nos : - Aceito esta observação,
porque ella fortalece a minha argumentação. E, p~•
gnnto, àe não fosse o auxilio do credito, a indnsnia
sgricola do café poderia ter feito e.;sa melhor applicn9ã0
do3 braços que se deslocárão de umas para outras pro-·
vincias ? Niio : logo, pelo auxilio do credito os fazen.
augmenUrão a ena. producçiio,
.
. ·
.·
Mas talvez se diga. que não era em um nem em dou&
annos que este augmento se poderia realizar. Eu obset"varei que a nossa lavoura da <iafé por. Ia~goa annoa tinha
deixado de colher uma grande quantidade de produc~
por falta de braços. Desde que as mstitniç()as de credit~>
puderão dar á. lavoura este auxill(), os fgzendeiro!l·
obtive~ão braço~ para a colheita de todo o seu ~fd;
bastans.· esta difrerença ·para. provar-se os bons effeitos
da deslocação. .
·

.

-

O Sa. l>Auu~o DE Souu:-J& ~ ];,~s col~I!JD· O e&f

que não se podil\ epa.nh~ por f~t8 ~~ ll~ t

~
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o DE

o s.} P.t.trU SANTa&:- Sabe v. Ex.., Sr. presidente,

que nol.nno de 1855 as nossa~ industrias entrárã.o na
phase da- mais memoravel prosperidade, prosperidade
que durou 1\té ao anno de 1859, e que d~ entiio para ct
essa prosperidade começou a decrescer gradua1p1ente.
Assim I, que as rer..da.s das alfandegar., que no anuo de
1854 a 1855 et•ão apenas de 22,000:000$, suhirão nos
exercicios_ seguintes a 32,000;000.9 st~ ao anno de 1859.
o Sa. HE!U\IQ'DE5:-Tanto que houve a suppressão •
de alguns impostos na refo
·
O Sa. PAULA SA:'iTos: -Pergunto eu: qual seria. a.
causa da brusca, perrnitta-se-me a exprcssíio, reducção
que soffr@riio as tendas publicas delide 1859? Seria do
solo, que se tornou me~~s prod.uctivo! Nã?, porque o Go~o
é sempre o me!mo. Senao as OlrcumstanciBS atmosphencas? Não, porque em geral aqnellas zonas do paiz que
prodnzem o café nüo passárão por vicissitudes e calamidades algumas. Seria a coloniaação'! Niio, porque a colonisaçúo ern o nosso ps.iz não qner dizer co11sa alguma.
Ac&nea, Sr. presidente, todos nbs a r,onhecemos, a
causa foi a la:rga concessão do credito fetta ás industrias
elas institui ões bancarias desde o anno de 1855 até
.1859; mas desde que em 1859 se lelrtlntou ncr,ta casa
o grito de guerra contra as instituições dt} crerlito, o
que aconteceu foi qne ? desan~mo se apoderasse ~o COll_l·
mercio e de todas as mdustnafl, que a ro:iucçao defin ass~ e que as ren as pu Icas eca tssem, e o egassemos As circumstancias em que nos achamos ; e tendo
sobrevindo a lei de 22 de Agosto de 1860, que impôz
consideraveis restricções aos estabelec~mentos de ~remCln'ores do que têm sido até ao presente.
Rec{\nheço, Sr. presidente; e não posso deixar de
render lo.uvores ao nobre ministro da fazenda por um
aoto. por elle praticado, que muito deve attenuar a in~ide.de do rii.a1 que ora. aoffremos, a iutelligencia. que
o nobre ministro, com o tino qua lhe é proprio, acaba
ele dar á. lei-de 22 de .Agosto, intellige'lcia que eu sempr.e dei a easa lci, e da qual neve resultar um grande

bcu.e!ioio.
O Sa. PAt!LINo DE Scuu.:-Do banco mesmo em quo
se &Gilta. o nobre .d~putado diaau-se qu~ a intelli"ancia

· O Sn. P.u;u S,uv'l'Oli:-0 nohro lllinistro, pela intal~
li enci.a ue deu attcnúa mnito a intensidade d
que so remos; 6e não osae ela, pod1amoe contar que a
importação e e::xpoxtaçilo do~:~ exercicioa futuros 11erião
muito_menores do que actualmen~ são.
Além di&to, ha. a notar ·q ue oa ágeute& de producção
$Upregaclos na no asa principal agdcultur& sií.'l de natur,e:a muito ~ontingeute, representiio um capital qus
morre e não sereprodilZ. O termo médio da mortalidade
d,a escravatarB no nosso paiz é de 5%;imagine-se quantos ·capitaes estito empregados em escravos na cuJtura
do ra.fé, e ret:ouhecer-se- ha que a perda quo soffra tO·· '
ioa os. annos:esta industria ê coilsideravel. Aggravada
esta' coti!liçtio· i'Dherente á. industria agrícola do nosso
pai% com ·as reatricçties · do credito postas pela lei de 22
Qa AgQSto, nossl\10 Tendas devem nece~sariamente cahir."
Não contesto em these as re~t.ricções impostas aoa
àa<lcoa d e eruinio em frente da. circula.cióo do pBpelmoeda do E~>tado, ma!! contesto-a em hypothe~e, pQrque
\a.es reatricç~es combatem intere666s e habitos sociaes
legitimo~, cread.os e introdu.zidos na sociedad~ pela lei
Q.BJ858, ctue coUocou todas as indust.ria." do pai:1. sob .
bases dilferenteli e ue &ubitamen al e a
aí.rão os males que e~ntimos, llUllcs que llil.o sempre a.
OOW!eiuencia da instabilidade d~~.& lei& em quQatõila
~dwniae s.

~ort&nto~ toàol

os gabinetes <1_ue têm dirigido o~ nedesde 1859 err~rão, c (\rrarã.o muito
Jij\o pondo a nossa despeza f;Ublica em rela \)ão com a:
~ ~ue tinhaDl.o& em ~855, que era á idade de ouro,
precomsada pelos nobre& deput*oe que sus tentüo a
~o tr8l18e as redncçõ_et~ e restricções dã .emiH~u~s bancar.ias. Se 0 3 nobres deputados entendem que a época.
de 1~5 era. aids'de de ouro, á. qual devemos voltar, e
pan a qual nos levão, devem_ tambem querer que as de:sp~.zau voltem ao que ilba cruo em 1.8.55.
&QCl.OB publiGOil

SETEMBRO DE 1.861.
O Sa. P.uJU:'io DK Sonu;- V. Ez:, aeha-que •
.
estwnos roelhor'f
O Sll. P.uJLA. S..L~Tc5: -Estamos peior.
O Sa. PJ.ULINO D~ Souu:- Estou de aeeordo oo~
V. Ex. nesta parte; de• e· se despender o que ~~ arrecada. Entenda-11e, em termos babeis, salvas eU'eUnt ..
11taneias e::xtraordinarlas e necessidades imperiose.s ~o
serviço.
O Sa. PAULA. SA.\\T08 :-Os governos devião todoe ter
cons1 era o que, pre <~n en o var-n
._
formas ao anuo de 1855, idade do ouro, devtao tam~
bom tor todo o cuidado de fixar a dospeza iiobre aquella
J"enda que então cobravamos.
:M:ss o que fizeriio os governós desde 1 859'! Enleva:loa
pelos prodígios de uma renda artificial, ou de natm:eza
transitaria, fix{triio despezas permanentes o sempre crescentes, do que resulta o dcsequilibrio que ora se di, G
que deve progredir na rnziio dos embara'(Os que forem
postos no desenvolvimento do credito no paiz.
•
Assim, Sr. presidente, não tendo os governo~ que dtrigirflo os ~ego~cios pub~i~s desde 1859 em d1ante to·zc

receita , hoje, se sa quizer um orçamento que niio11eja
num mentira, hu de se reduzir a despeza a S8,000:000S,
porql.ltl nas circnmstancins presentes , continuando o
• ema e;tabelecido ela lei de 22 de A o~ to no e:xercu::io corrente e no exercioio fúturo a nossa ren a não poderá. exceder de BS,OOO:COOS; e o deficit, que é calculado
para o exercício de 1862 a. 1863 em l,4<JO:<lOOS, ha. dt
subir a. 4ou a. 6,000:000$, principalmente se esses deplor~tvets acontec1mentos que se
o nos s a os- Dl oa
da Ameriea do Norte não tiverem immediatamente uma~
solução satisfactoria.
•
. • ··
E não se illuda, Sr. prestdente, o nobre mlmstra da
fazenda com os clirl!itos nddicioDA.es de 5 e 2_% decret~
dos nn lei do orçamento do unno p!lssndo e reproduz1-.
dos no anno r-rcsente, direitos u. q_ue presto o 1:neu
voto peznr de estar na opposição ; nem se illuda: d1go,
com o producto desses impostos, porque este produc~o
11iio ilttinsirã. ao ulgarismo previsto }>elo nobre IDlft

nistro. ·
··
.o Sn. p AULINO ~E SúlJz.t. : .... A cobrança. deaa~s- direl os u an 1ro o,
,
a;
•
Sr. ministrq da fazcuda 1 tem
·.o augooento de renda.
O Sn. ·P .uru S.tNTOII : - Eu tenho aqui documento•;

niio eston fallando aem fundamento ..... ·
O Sn. PA uuNo Dli: ::louu.: - Niio dnTido; e d•aculpe~me dar-lhe tantoa sportes; e B! ofaço-é·JX!rqne p6de
niio c aber-me a palavra; talvez ntto haJa ma1a casa. ··
O S•. P.\UJ..&. SJ.t'Tos:-Nãome incomroodilo os apartas .
de V. Ex. Eu os agradeço a V. Ex., porque com elles
até me honra.
Mas, como dizia, o nobre ministro otçon a renda ~01
direit<ls addicionaes de 5 e 2 % pllra o anno finanCP\rO
de 1862 a 1863 em 6 ,OOO;(IOOf, ·a ser: os de irnportsçilo
em g 000:0008 , os de exportação em 2,000:000$, o sello
em 600;0008, o os das lotarias e m 400:0008; sondo
o t otal df!stas n.ddições 6,000;000S. Ora, eu dlgo a
V. Ex. quA é impossivel que o no'bre ministro obtenua
ute rcLultado.
O Sa. HENUOIJEs : - Impossivel! porque!
O Sa. P AULA. SA:'\Tos : - Em primeiro lugar note o
nobre depQtado que o augmc·nto da taxa !Obre qualquo.r
producto arn certas e determinadas circnmetancias, longe
de aug~entr.r ~ renda, tende a dimiDni-la. No~.paizes em
c~offrontado, encontrando todos os recursos gue em .um
pai:t bem con&tituido devcmcnccntrartodo.s as mtlust.rlliS,
o augmeuto do im,osto produz o augment o dP. renda ;
mas no paiz em que as industrias retrogradüo, Em que o
commercio não e ncontra meios convenientes pn& tealizar sua~ operações, crn tal paiz o augmimtiO da taxa,.
em vez de augmentar a renda, a redtu:. Por conaequen·
cia, ca.minhiUldo o n osso paiz para nt,u estado_de res"
tricçiio do credito muito forte, s no!lsa 1mportaça.o e €X•
portaçíio híio ·ae resentir·se .d~s e!feíto$ ? esae systema,
ss nossa s rendas se hão de d1mtnu1r eonBlderavelmente.
Não póde, pois, o nobre ministro contar com o aug~

II.:cuto de rcWla.
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iia 'oa provar s6 camars que, continuando 1.11 oousu
como vlo, o nobre ministro não póde obter 6,000:0001
dessu verbaa de receita; que 1e11s calculo a b.lhilo; que
nease1 meemos direitos addiciona.ea ha de encontrar
nma falta de 2,000:0rosooo.
Pela ini'onnaçíio ue di a.o p:o~erno, e ne me foi
d11da, o pro neto os lt"6ltos a 1c:onnes e~ e
noa
cinco mezes que decorrem de Janeiro a Maio d9!te aono
(cinco meze!', qut\ pertencem ao 2• semestre do exercício
de 186(1 a 18tH) o producto dessa renda niio corresponeu a a cu o que o no re mm s
sa
•
A renda desllCS direit.og. DOS (.Jinco m&zes a que me
tenho xeferido foi de Z25:759$352, o que d{ para um
anno 11,356:6608. Ora. isto é aqui na côrte; o producto
das províncias, que, segundo um calculo que fiz; eorreaponde a um terço do que õlqui se arrecniia, eleva· se a
800:0008. Temos, poie, que no fim do anuo será. a renda
de 1,956:0008, e isto .s e durarem as circumstsncias
commereiaes dadt~s nestes einco mezes, e no caso de que
continue o pniz neste tnl ou qaal eetado de alguma.
prosperidade e.m qne se al!ha.
·
O mesmo ac?Dt.eca com o~ direi~os de expo~taçiio••.•
exceder a hora•••.

O Sa. HENRIQUE& :_-Creio que ha engano no calculo
lo nobre deputado, porque te.~ho documentos procesO Sa. PAuu SA"Toa:-Creio que não me engano,
que tó nesta verbu euoontra o nobre ministro uma falta.
i.lfl l;OOOJOOO . .A re!!pelto do ae1b, que foi calculado em
600:066S, pelas informsç~
apen8ll se ~derá elevar a 382:0008 1 guar ada a devida
pr.:Jporçiío. Na exportaçiio deve bnvet uma ditferença de
686:ooos. Assim, o deficit. de 1862 a 1863 será considsravel••••
O Sa. HEi'iRJQtiES :-Eu creio que o calculo de V. Ex.
não é exacto ; aqui tenho os fornecidos pelo thc!;ouro ....
O ::la. PA.11U SÁno!l: -y- Poia bem; cito V. Ex. os
c~lculoa do theaoiU'O ao depoia, ma!l deixe-me nc~tbar.
~ão J?6<1e, pois, o nobro miniatro contar com UQJa renda
suffic1ente par.a fuer face , . d8$ptu:a fixada .no orçamento que se discute, e nio podendo contar com rende
Bu 01011 e, es
• x. na r1goroaa o r1gaçuo e co ar
pelas de~pezas publicas, de met.ter a espada. de Alenndre
neste n6 gord1o. Eu jnlgo, quanto ts despezo., que o theaouro se d.eve con.Bider!U' no e11tr.do em quo nos achavamos

ss,ooo:ooosooo....
U• Sa. DRPllTAPO: - Niio aeonaelha imrostos nem
empreatimoa f
O Sa. P .uru S.utTOI:- Deoa me lin-e disto I Rendo
homenagem de respeito profundo aoa brilhante• talento•
do nobre ministro d11 fuanda ; mas permitta-me elle
que diga que, eu&tentando a despus na ~ltura de
til,OOOtOOOJ, niío p~de mer.mo delxe.r ao seu auc06Ssor
meios de caminhar na direeçllo dos negocies publicoa
eem que cheguemo• inevltayelmente á baucarota
ern 1863.
O SI\, HJCxmum:s:- Terrivelagouro!
O Sa. PAUL.\ SArcTos:- E' verdade. O nobre depubdo ri-1e com i•to; eu nl\o me rio;tanhoseriosreceioe .••
O Sa. HE:oi&IQllU:- Nem en me rio; ninguem diz
que as nosas1 circumatancias financeira• aiio lisongeira!.
· O SJL. PA11LA. SA.l.'ITOII:- Tenhõ serios receios de que
toquemoi ,.á. bancarota, porque nio é possível
a•,grnen.

.

.

'

.

.

J;js sacri6cios.

o s~.

lbl'UI.tQ'ÇE8:- Ponivel

é, mas não é conve-

niente.
O Sa• PA11LA SutTOS: -Niio é possivel, e seria muito
vexatotip; carecemos dar alguma folg:\ á nossa industriR, dat·lbe mais animaçií.o.
O orçamento, Sr. presidente, deficiente ~omo é, nüo
offerece r.o gabinete senão uma vida de e~pedientet e ·
um!l vida de e~pediente niio se compadecêcom a magDit.ude dos deveres do~ ministros de um grande E atado,
JHJm com os talentos e patriotismo ·dos dietinctos caraceres que conatituem o gabinete actual. Deve pois o
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gabineto, se não agora, ao meneg o~ que vettl, prop8r
algumaa medidas que nos ce~olloquem em· estado de despender sómente aquillo que aa noseaa rendu permi.t.tem.
Ux S&. Dt:PU'I'.o\DO :-lato mesmo foi o que dieMJ o
Sr. ministro da fazend!l! que par~ o anno, n!' reunilo
O s•. PAur.A S.tJITCJ :-Tendo dado a hora, Sr. prtt--:
aidente, interrompo aqui o meu discurso, tomando
nota do topico .em qua o deixo para continuar em outra
:·- ,
oo\er ainila. & pals'fl'a nes~a aes11iio ,
entüo completa.rei &s minluos observações, 6Xrondo i
camara s minha opiuitio ~ob1e cs nl'tigos ndditivos da
commí~:~biio, pois er11. esta o objecto du q11e ia agoN tratar, e :lobro ~lei da 22 de Agosto, que é 1.. questii.o do
dia.
Limito-me, portanto, ás observações que tenho apreeent2do, nas qnaes não continúo porque a hora é dada,
e não quero inct'mmod:tr eqnelles que me ouvem. (Nllo
apciados.)

Unr Sa. DEPUTADO :-Nà:o embaraça c ter duelo a hora;
n6s o on1;iremors com muito gosto: mestno até ás 6 horas.
nito, embaraça- ·
me me~a:o, porque não posso estar aqui nté ãs 6 horas
da tarde....
,
O IIIE&IIo Sa. DunT.A»o:- Nós o ouvimos com tod•
O Sa. P A.ULA SAnoiJ:- Réaonheço isto, e muito agradeço aos nobres deputados, mas não me convem <:ontinuar . Se tiver o ocasião, tratarei do outros assnm tos
espec1
ente 011 arttf!:OII a 1t1voa a comm1ssão1 com
Oi! quaes estQ~ de accordó, e sobre a intelligencia dada
V. lei de 2'1 de Agosto pelo S-r. minilltto, com-a. qual estou
tambem de perfeito accorao.
.
Mas antes de sentar-·me devQ defender-me de uma in·
justiça que me fez o nobre deputado pela Parahyba, attJihuindo-rue uma opinião que Dão produzi nesta casa .
. O nobre deputado disse qua eu havia sustentado com
a autoridade de Mac-Culloch o impoato do 2 % de exf()rtação••.•
Sa. HEtnLIQVB5: - Poaso estar enganaclo,
p&reeeu·me isto.
· ·
O Sa. PA11LA SAnoe:- Votei pelo impoato aclc!icio•
nal de 2 % no ministerio Puanf., mas nio functad.~ na
regra estabelecida por !llao~Cullocb , como foi dito pelo
snea. nobft ami d.~ utado a roviDcl.a da. Pt.ra•
hyba.•••

o

mas·

O Sa. Rl!DIQV.I: , - O ~to é que o acP,9u· conveniente.
··
O Sll. PAliLA. S.-aTol:- Suatent~·o porque entendi
quo t.inhamoa uma eapecie de monopolio para Q forneci·
mento desse producto, e o :nosao aolo possuía gr~de
facilidado de o pt·odnzir. Como se clava pois a exceJ>9ão
em que ltlao-Culloch diz que o impcsto <!e e~portação
p6de t.er lugsr1 argumet1tei dizendo (como diza~ra o meu
n~bra cll\ega. o Sr. Zs.carias , que Mao-Culloch condemna o imposto de exportação) qus podíamos auatentar
o imposto, visto termos muita facilidade em produzir o
café e o al!Bacar, e termo& além disto uma eape~<io d•
monopollo que rl'sulta da má qualidade elo producto que ·
lhes dava ingteMo e consumo maior. na cluee menoa
abl\stada dos cont.umidom, :.em que comtudo 11e devi,
levar muito longe esae i:npost..,, para que_ eUe possa ser:
eupportado pelo coneumtdor, e não reverta o encarjlo
sobre o productor. E' esta. a exc~-pção admittid• pelo
autor citAdo, na qual. roe fun~~: O nob~ deputa.do ,I• ·
ara y
.
•
fl'.rente, e de modo que me comptometti~o. .
.
O Sa. Ht:NBIQU&s ~ - O que quiz foi . mostl'ar 9.\le
V. E.x:.: ha-via sustentado 1. conveniencia elo imposto.
O Sa. PAULA S.\lttos:- Maa como eu não dei en&ilo
a -raziio por que o. fiz, quero ao m111os salvar agora a ·,
minha coherencia. .
·
·
Termino aqui o meu aisaurso -por eata tea. (Jruito .
bem, muito b~m.)
'
·
A discussio fica adiada pela hora.
Dada a ordem do clia, levanta-H a eaão it quatro
horas da tude.
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vin.ci.a.

Sessão em. 10 de Setembro • .

SuliMAli.Io.-Empedicnte.- Naturalitaçaes.- Ordem do
di . - 0
.
A's onze horas e tres quartos, feita 11 chamada, e
achando-se resen es os S
- S
·
•· v
eren·a P int-o, G ama Cerqu;ma, iei'ra da i1va, C~rv~lbo Reis, Serra. Carneiro, Angelo do Amaral, Espinola, Lima. e Silva., Rodrigo Silva, Luiz Carlos, baríio de
Mamanguape, Corrêa àe Oli-veirn, Ferreira da Vei~a,
Saldanha Marinho, Araujo Lima, Santa-Cruz, Ribe1ro
da Luz, Net~iii3,Paula Sanws, Pereira ds Silva, Lamego,
J. :Ms.dureira, Villela Tavare3, Mello Rego,-Fernandes
Vieira, Carlos àa J.,uz, Pinto de Campos, Esperidião,
Leitão da Cunha, Carneiro de Mendonça, Mello Franco,
Silva Nunes, Víriato, Henriq-q.es, Paes de :Mendonça,
Ottoni, Barbosa da Cunha, Si! vino Cavalcnnti, Siq_uei.ra.
Mendes, Bello, Bezerra Cavalcanti, Amaro da Si,lveira,

•
'
uquerque,
Costa. Pinto e Martinho Campos.
F altão coro paTticipação os Sra. conde de Baependy,
Teixeira Junior, Brandão, Paula' Fonseca e Zacarias.
Lê-so e npprova-se a neta da antecedente.

O Sn. 1" SEcRETARIO dá conte. do seguinte

Um officio do ministcrio do imperio, enviando as

tlU·

thenticns das netas da nova ele1ção primaria o. que se
•

,

e S. Paulo, em substituiÇàll

dl'~

'nc1

que ici annuUnda por

osta camarn.-A' commiseão de poderes.
Dous do 1' secretario do senado, purtici nn<lo uo or
cftieio
· ·
·
negoc1os n mr.rm a e da.
g:Jerra constou ao mesmo senado quo S. M. o Imperador
contente nos decretos tixando M f~1rçn~ un.val e de terril
pnra o -anno fioll.l1coiro de 1862 a 18tH. -lutciradn.
Outro do mesmo BG<:retario, p1Lrticilm-ndo que o so·
nado o.doptoti, o vni clirigir 6. sancçiío imperial, a reso•
luçüo quo npprovn o privilegio concedido n Guilherme
lloulioch o I'Cus trcs hlhos par~t fubricnr porcclltmas de
greda. ceru.mica o louça tinn.-lnteirnd!\.
Tre~ d11s ptcsi.denciaa
pr,nl!1ci as à oSant!l. Cn th!lrina.
o do Amnzonns, enviando ctitl\ oxel!lplarcs ilnpres8os da.
falla dirig1d!l á asscmblóa lcghluti\'a no clir. a de Maio
dc3tO anno, e on aunexoa a q_uo sa r;fetc a exposi<yüo que
com oi~cio de 21 de Dezembro nlhmo já. foi remettida;
e aq_uella uma collecção de l~ts () O.<!.to~ d.~ piesidencia.
Fromulgados no corcoote anuo. ...:.. 03 primeiros vão a.
nrchivar·ae, e oa ultimos são rsmottidos á commíssiio
de assemblév.s províuciaes.
··
Um req_uerimento doa offic!aos da guarda nacional
dt\ p-roviucia do Perna
·
~·
eg~& st1vo se declare qúaes os privilegio~, honras e regahas que lhes pertencem. -A' commissão àe ;ustiça

uns

~~

J

lUTURA.LISAÇÕESt

Lê-se,ju!ga-se objecto de deliberação, e vai a imprimir

pál'a entrar na .ordem doa trabalhos, o projecta com que

conclue o segumte parecer :
< .A. esta augusta camara requer Francisco Lagos,
cidadiio sui11so., e ha m.ail; de doze annos residente no
Imperio, exercendo o commercío, e ultimamente estabelecido com fabrica· de rapé na. c:idad.e d<l Recite, p!o-

ne Pernambuco, naturll'lisa:r-se

ci.dttd.ão brnzi-~

leiro, dispenesndo~se o tempo que lhe falta para fazê-lo
na conformidade das leis.
« A com,:dssüo de constituição e poderes, achando
no caso de ser attendids. a pretenção do suppli!lante, é
de
ravelmente, P*a e qne
offerece a seguinte resolução :
< A asaemblé geral resolve:
<Artigo uxlico. Fica o governo autorisado a mandar ussar carta de na.t r
- ·
ao su 'to suisso Frauci~co Lagos, residente na cid11.de
do Recife; rcvogudas pera esse fim as disposições em
contrario.
'Psç.o da Cllmllrll à.os àcputados, em 9
Setembro
de 1861.-R. F. de Ara!ljo Lima.-Z. de G. e VascM~eel·
los.-Oliveira Bello. :.

ae

Lêm•se, e são c.pprovadassem deb~te, I!BTedacçõas dos
projectos que autorisíio o governo: 1', a adiantar desde
já. á. Companhia Brnzileira de Paquetes a Vapor a hn..
portancia íie seis me1.es ela subvenção, com a clausuls de
desconta-la nas pTestoções menslles; 2', a mnndar passar
carta dG naturalisação de cidadão brazile'
:- · ·

Jcsé Rodrigues Couço, Mruwc1 José Bittcncourt, Jn·
lio Marques Cesar, Jofio Vieira Paraíso, Antonio
Bento Alves, FrB.Jlcisco Anselmo de Brito, Antonio de
Abreu Guimariies Cambraia, Manoel Teixeiro. Cnmpos, padre Jvsé Joaquim Rodrigues da Fonte, Joaquim d\\ Silva. Mngalhü.es Porto, Jo~;~ Mf>:ri'a Sa\a.za-r
e João Ga~par de <.lliveirs, subditos portnguezes ; a
Guilherme Miller, subdito ingle'Z; no Dr. Carlos' José
Frederico Cnrron du Villnrde, snbdito sardo; n Pedro
Victor Rcnault, subdito friu1cez ; a Frederico Wagner, '
Dr~ lguncío Beser, Filippe Feidel eTheodáro Otto Murquardsen, snbditos allemiies • 11 C
ad
ono ~ nrzenc er, su ditos snis, os ; &.Theodoro Gni· ·
1bermo Ossonl>wky:, sub dito polaco ; ao padre Esteviio
·
·
Simir.lia, eubdito italiano.

ORDEM DO DIA.
(IRÇd.lllE~TO DA- DE:SrEZA E RECEITA. GERAL DO Il!rPI!ItlO.

• Contin~a a _3".. diecu!'süo da proposta.

co orçamento

aa despeza. e rece1ta geral do ImpGrio, com us emendas
npprovndas em 2' discussão e os apoiadas na seasiio an-

tecedente.
.
E' mnis Jif;a., npoindn, e entra conjunctnme.nte em
discussão, a. ·seguiuto emenda ao n-rtigo addttivo sóbre
o augu:t~nto doa vencimentos dos magistrados: . .
< Ao~ l' accrcacento- se. quando trata dos juizes mnulcipn.es:-Com c::~:cepçiio das varas lotadas em mais de
2:1008.-J. de Alencar.-0. Paranag~Aá. >

O ~r. Pa~Uno d'e ~ouza (Jignae.r de attet~çilo}:
Por certo, ::5r. presidente, não viria eu hoje pedir · á camara alguns mo.mento~ de sua benevola. s.ttençii!>, qualldo cada. ve'Z ma1s prec1oso s~ toma o escasso tempo de
seus trabalhos ·; se, na qualidade· de membro da ri.~
· , me nno corresEe o de9'er
~e acll;dir ao reclamo do nobre deputa~o pel!r. ·província
ae Jlhnas-Geraes; que oron em ultimo . lup;ar, e .de
defender de menos fundadas censuras rle outros honrados membros o trsbalho c.c m que suhmettemQJ ã ;appro-vaçii.o da. casa a proposta. do.podet encutivo que orça. a
receita do Illlperio para o exercicío de 1862 a 1863.
Ramais tempo houvera dado sati.e.fação ãs ponde- '
uções feitas pelos nobres deputados, se, tanto na. dís·
cus~ii.o da recf.lita como gosteriormente na dos additivos,
a.ntes de caber-me a palana., a ~al!ls.\:9. não .houv~~S_se
em sua sabedoria entendido sufficientemente esclarecido
o debate e votado o seu e!lcerraniento.
F oi este o motivo de me ha~er den1orado em vir á tri.
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bunn manifestar· me em breves t.ermos, porém com toda
a. franquez!l sobre os graves assumptos que tem provocado discussão.
. Pouco direi, Sr. presidente, além de outras razões,
porque teri~ sincero a verdarlciro escrupulo do tempo que
gastasse de mais no estado adiantado em ue vai n.

pre as mais lisongeiras esperanças ~ estimula as naturae3 &spirações de um futuro melhor. Na prosperidade
pinguem lembra-se dos dias adversos nem dos de me·
diana fortmía, e se chega a manifestar-se o saldo, então
de~apparece dos espiritos a idéa da possibilidade · do
deficit.
Recordo-me, s~. pre~itleut.e, d.o dito de um aos ;mais
nota veis fin11.nceiros da França, cuja. habilidade e persev~;rança salvárão a.queUe grande paiz das crises que
rebentárão no período da ree:.aura ·ão dito· a· ue não
a mut o empo ud.1o o no re
Jmta o ,pelo " Cea-r:í.,
nm 4os esperançosos talentos que a eleição .d'e 30 de
Janetro trouxe a esta casa. (Apoiados.) Dizia o bn:rão
Louis a· um apologista qne c exaltava pelo exito 'com
que assoberbãra as difficuldades de tempos tão criticas:
« Tenho dominado o de.ficit e as crises; nS:o sei, por.ém,
se poderei governar o saldo! • Tanto ·é verdade, senhores, que a imprevidencia dos governoa torna quasi
sempre do dia do saldo a vespera do do deficít. .
Como pelas leis da physica, os corpbs mais elastiéos,
por assim d,izer, espontaneamente se exp2ndem e dilatiW,
e s~ se contrah~m pelo esforço de compressão ~stranhR~

St1SSH.O.

O nobre deputado por Minas· Geracs , n. quem principalmente vou ter a honra de respouder, estranhou que o
gabin.cte, em vez de·considerar as grandes necessidades
,
u
as mau; nrgel). os para
encarregar-se de satisfs,zê-las , se contentasse com escrever na sua bandeira a palavra - economia. - A
c?mmissão apphmdio no seu parec<.~r o plano que annunClára o governo de reduzir as despezas publicas do elevado ponto a que tocáriio ; tl sendo esta, no nosso eu:..
tender, a primeira e mais urgeute necessidade da situa-·
çiio, pensemos que no. oxeoução ·deve preceder quaasquer
outras, aliás dignas de toda a attenção. .
O nobre deputado incumbia-se, no correr do seu discurao, que constou nesta parta de variantes sobre o
thema-economia-, de respondet a a~ mesmo e de justificar o abinete dessa Il. u
·
era. nesse sentido a sua convicção, que sustentou a conveniencia de, na decretação das de;;pezas pa-ra os futuros
exercicios, serem ellas cerceadas até se nivelarem. com a
receita, . ue S. Ex. su õe não oder nos annos ma.is
proxtmos e evar··se muito aClma e 88,900:0 0$000.
Outros oradores, sem mais razão do que o illustre
deputado a quem me tenho referido, admirári!o· :;e de terse limitado a. coll:unissão a lembrar que pelos córtes em
.
s .
ex.cesslVa;> em ou ral'! supsr uas que
se conseguiria·dimil\uir as proporções d9 deficit avaliado em dez mil contos, c que era este o expediente q_ue se
devêra adaptar como o mais razoavel, justo e consanta.~
nco com o estado actual das cousas. ·
· Está. na ·consciencia de todos que a economia dos
dinheiron publicas, devet de todos os governos regulares
ainda.nas épocas as mais pro~>pl;lras c normaes, realizada
. hoje em eacala tão larga. quanto permittão as c:xigencias
do serviço publico, é o primeiro meio do que devemos
lançar mão para attenuar a situação melindrosa. do ·

mesmos em satisfação dos louvavais ifesejo& de melhorar,
e e necessaría a maior decisão e firmeza para contrariar

os novos interesses creados e que clamão com as :edncõ~im
·
·
•
fio basts. desata-lo, mas uma vez solto, todos sab'em
quanto é difficil novamente enrola-lo.
Não é preciso entrar. em longas considerações para
mostrar que as des ezas occa11ionadas elo au mento
a ren a evam serre uzt as 11. o o seu ecrescimento,
e principalmente quando em ,geral podem muitas softrer
grandes córtea (apoiado") sem }>rejuizo do serviço.
Sendo assim, não foi o meio lembrado pela commissíio
o· mais. conveniente e que primeiro deve ser \losto em
pratica ? Póde com razão ser censurado o ga.bmete que
declarou ser essa a sua missão, que antes do mais t.inbm
a peito reduzir as despeza& e destr.uir os abnsos ?
Seria mais glorioso, e talvez meamo mais facil. a
execução do pensamento quo o nobre deputado por Minas desej~.ra. V6r adaptado pelo governo. Se o gabineto
cu~das~e do promover d?us o~ tresnovosmelhoramantos,

thesonr~

mento-despeza e receita-um está dentro das nossas
previsões, é (ia:a.do pelo poder legislativo, e em sen desenvolvimento maior ou menor, põde-lie dizer volnntarlo ; o outro é a enas or ado em vista. de cnlculos
muitíssimas vezes falhão; a sun alça ou baixa JJ.iio so
.prevê com exnctidiio e segurança, e dependa do favor dns
ciroumetancias e de dementes tão incertos como os que
influem sobre a producção a.gricola. A receita pôde sor
elevada J>Qr aoto da vontade legislativa, mas medianto
sacrificios que não sito comparaveis com os fqitos na
ditniuuiçiío de despezas ui\ o essenciaes.
Na presença de um deficit, em qual do11· dons termos
se deve primeiro tentar a alteração? No {laJa.do, I!Ujolto
i 'Yontade do legislador, ou no orçado, sujeito a íluctua'ÇÕes e subordinado a cirCllllletancias qtto não eonhecc·moa do futuro ? E' mai11 adeanàdo e confonne ao senso
OOJnmum que, não chegando Ô rendimento para as daspezaa costum11das, se âéspenda monos do que se procure nugmantar A renda com sacrificio da! diversns
·classes da sociedade, e muito mais quando nito ae res •
<triDge o gasto com o necessario, ma.s com 'O que é dis·pensavel e p6do ser eliminado sem gre.nde prejnizo do
serviço.
·
· ·
\
·
Com pouca razão nos qu&ixariamos se attribuisllemos
efi ·
s im
das
as m ca
•
. oipal c de maior efficiencia., pois de ba muitos SDnos o
augmento dü receita foi sempre progr.8ssivo, e só de
1856 para cácome~u a so:ffrer algum abatimento. Não
~ comparando · entre si os algarismos da receita dos
. ultimas exercícios que acharemos a causa. do ~eficit,
mas estabelecendo a proporção em que elles t êm eatado
. fJ estão C<m os da deapeza.
O crescimento da renda em um ou d.a-mo exercicios,
·por causas extraordinaria.s, f::.z crer .no seu augmento
sempre progressi-;o; decretão· se melhoramentos e serviçG;; que a receita não comporta noa annos em que volta.
ao nival ordinario.
Q appar~iment.o d~ ~~0~3 ;~~pQJS cl~perta Bel:tl.~
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morassem seus·serviçoll ao p11iz, comotianto aggrav&sse
o e"tado financeiro. Por diflicil utto• deve elle porém
afrouxar na pro2ecuçiio da tarefa que~ im ôz , e, com
aer modes a n
•
Emquanto nuo se operão e em toda a sua extensão as
rcdncções planejada&, quo exigem estudo pnra evitar
soffrimento dos BetvÍIYOl a.dminir.ttativoa e inlustiç's relativas no que diz respeito ao pe1uoR1, a oommissão nito
julgou dever prolJ6r novos maioa de renda em aubat.ituiçiio do recurso.temporario da propostl\ do governo, lsto
é. B cmiasüo de letrail do thesouro a.té a conourrenota do

a,ooo:ooosooo.

Boaa o mui fundadas razões tev& a conunlaalto para
asaim proceder, além elo mais: porque aando poa&ivol que
o defic1t não se verldqua nn razllo dos algtU'lsmos caloul~tdo9, nilo podio.mos saber qunnto eerá/reclào pn.ra
,preencher o vacno, cuja capacidade não conhecida,
avaliada eni vista do elementos..tão .incertos como asciroiunstsncias que podem dar-se em épocas ainda po~ Vir.
Quando se reunio a 1" cómmiBsão de orçam~n~ :para.
considerar n proposta do governo antes de trensfôrma.-1&
em projecto ~e lei para ser snbmettida á.·delibere.ção da.
camara, foi, na fónna dos estylos, convidaao Sr._
nistro da fazenda para. assistir ás' reuniões, ·e de S. Ex.
·
irimo
nal
u
• julgava levarião as rendas publicas no exsréicio para o
qual se orçava .n receita, qual o âelicit . provavel, e de
que meios poderia precisar o thesouro .para .é obrir .a .differença prevista entre_ os algarismos da. .receita. e da.
despeza. •
O deficit era calculado em oito mil e tantos contos, que,
sommadcs 4s· do!pezas decretadàs posteriormente para.
pagamento das prezas das guerras da indepondencia e
do Rio da. Prata, e das reclamações brazileiras e hespanholas, se olevárão a cerca de dez mil contos, aem contar os quatro mil contos destinadoS ao·resgatedo papelmoeda. no ex.ercicio corrente e no proximo futuro, visto

o

I

mi-

«lqq pqra. ~t.~f~~:~~ üg~~ ~~ ~m~ q~~~a igua,l
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result&nte da operação a.ntorisad& de elllissão de apoli.ces da divida publica df3 6 %.
Munido doa dados e informaç~es offic1aeL, t-ouderou
o honrado ministro que o defici~ assim calculado apreeentava probabilidades de rado.cção, não só pelos córtes
que o governo 83tUa disposto a pro~o:er e effectn~:
ção, mas pelu fnndadaa~ e8pe:anças que nutria· de ver
avnltar a renda. acima doa algarismos e~ que fôra orada.pnra o exercicio corrente
e ps.tao
de 1862 a 1868.
.
.

];..". Qlle a receita fôra

.

~alcnlada com maior segu-

rançâ do que para tl! orçamentos ant_eriores; q~~ não se
tomára o t.ermo medio dos tres ultlmoa e:x:erclclos conhecidos, como tem aido costume no thesonro, e sim a
receita conhecida do exereieio ue 1859 a 1860, que doa
•
tres fôra o maia mingn&do em rendimento;
Houve equivoco da parte do nobrl! d~utado por ~f~
:llas~Geraes quando dis6e que a receJta P!lra o exerctc~o
de 1862 a l8t:i3fôra orçada no termo médxo dos exercicios de 1857 al858, 1858 a 1859 e 1859 a 1860.
Para ver quanto é .manifel!tO o 8Jlgano, baf!ta ler o
rolatorio. Diz elle:
c orn n o ao orçamen G & rece1ta que ora eve ser
:fixada, e assentando-o sobre as bases que a leiprescre'le,
temos este resultado :
c .Receita:d~ 185'7 a 1858,com excln-

.. . ....
a 1859. • • • •

.
46,919;995800C
'

c Dita de 1858
c Dita de 1859 a 1860 atê hoje conheeida • • • • • • • • • • 43,611:5068000
c

Termo medio.

. . . . . . 4.6,759:5028000

140;:n8:508SOOO

c Semelhante estimativa não póde dar-nos presentemente a approximação desejada, etc.
•
• Julgo qae chegaremos a re~ultado menos falllvel
tomando por base do calculo a importanoia da receita
do e1ereicio de 1859 a lB60 e addicfonando-lhe uomma
provayel dc,a referi~os impo~tos .P:la fó~a seguinte :
« Receita co:rihectda do exerotcto ele '
1859 a 1860, eem depositoe. • • • 84,611:5061000
c Renda rova'iel do au mento no
zmpo!to o se o. • • • • • . •
800:0008000
c Dita dos de 2 e5% naimportaçlio.
3,000:0008000
< Dita do imposto addicional de 2 ~
na export.açiio.
• • • • • • :4,noo.ooosooo
men o ao re as <> nns. • •
« Accrescentando-!e a eata somma os juros das acçõet
das estradas de ferro que forilo permu,adae, 01 CJ.UB6J
importão em 45'1:9128, !ca a receita do exero\o1o de
1862 a 186! elevada 8 mais de 50,ooo~ooos (tabel-

la n. 7).:.

Sendo a diferença entre o termo m'cllo doa trea
exaroioios e o que servio de bafte para o calculo de
mala do 3,000:0008, foi a receita do exerololo dt 1862
a 1868 calculada em menos de 3,000;0001 do · qae o
ema sJ para O OllCulO 80rfi8118tll OI elementos d~ ,ll8
se lançou mlio para o mer.mo fim em outroa e:serolc101.
Desse modo mata aegnro por que se orc;ou a receita,
v@-ee que , M fôta calCulada pelo ayr.tema geralmente adoptado at6 agora, o defiói~ figuraria reduzi@
de s,ooo:ooosooo.
2.• Varias verbaã da receita tllm ido ultimame::ta Gm
carreira ascendente, j& pelo augmeuto proprio, já pelo
:re!orço do impoato em vigor desde Janeiro do corrente
anuo.
ele im'{IOeição reforçados por disposições da lei do oiçamenta votado o anno passado e pertencente ao 2'. •emestre de 1859 a 1860, com a arrecadada no penado
correspondente do e.s.ercicio de 1860 a l86l, temos:
2• ~~'dr'

IÜ

1859--lS&G

2•

ltmeltf'' tk

1860--1861

Differ•.,çu.

J'CJf'CS tnall

j!fR.

1860--1851

Import••• 6,998:2428292 9,103:0'728700 .2,104:830$408
Export... 1,139:47683015 2,3B7:998J771 1,198:6228466

Sello fixo

e prop.• 1•

40!:2668584

508:4538986

l07:1Sr$402-

Vemos portanto qu.t nott•vel tem siclo eomp.ara\i-.amente o cre!cimento <ie.r. VE!tbu affectadaa pelos unpo~tos
addiciona.ea.
O S&. P .&.ttu. SA"'l'OII:- Aa informa~ que 'Viedo
do thesouro e ()&tão em minha.• mãos não a.pteaentãe
esse resultado.
O Sa. P.uluno DE So"U~A.:- Nem podem. apresentar,
pc;is ellu tra.tão unicamente doe impostos adâicionaer.,
cada verba, comprehene .eu refiro
. mo! renda
. total de ...
porcional l.quelle, augmentando o produoto doprimeiro,
ha de forçosamente crescer tambem o do litgundo.
Quantt;> ' exactid.ão dos dados, são elo thesouro, e a sua
fidelidade me foi ainda hoje garantida por pessoa
muito competente na ma.teria, como todo11 reoonhee&mos ser o nohra deputado peia Parahyba, que tão dignamente occapa o cargo de I!D.bdirector das rendu
publicas.
O S11.. HEKiuQuzs: -E o Sr. ministro declarou quo
~ste trabalho ~atava de inteira conformidade comaquelle
<IUe o tbesonro forneceu.
acaba de dizer o aobre deputado pela Parahyba, qae
S. ·Ex. servio·se desse11 algarismoa para a l!ua demorutra,ção.

~xercicio

começado em 1' de J nlho ultim~ a impo;rtaçãq,
a exportação 11 o sello, a do semestre maus prox1mo do ·
1• de Janeiro a. 30 de Junho do corrente &.nM, e do7
brando a
_
l'iamos só na côrte um augmento de p~rto de 7,000:~008
llos tres impostos iDdicado5.
Dando que as alflllldegaa do resto do Imperio rendoaeem metade do que produz a aa c8rte....
O Sa. P.uru SAJ(TOJ:- Algumas vezes a renda chega
a ser equivalente.
O Sa. PAVLI!\O 1111 So11u.:- Calculando assim irlamos
muito longe, e tomo metade para niio tor.uar exageradC)
o algarismo do calculo hypotbetico que estou fazendo~
O Sa. Mnusrao JU. Jr7srrç.t: - 0 complexo da renda
elas outras alfarulegae ào 1m erio devo aer
o meno
gua
aer.
O Sa. P.iULfJCo DB Soou: -Pois bem; se as alfandegu do resto do lmperlo renderem o meamo que a da
cOrte no ultim asm etl'fl e
outt'oa cent.tos product.orea fõr igual Aque 11e faz pela
batn ào Rio d& Janeiro, ao em todo o Impcrio se pagar
o sello proporoloual e filto na rax~Q ()m que se pagou
neata cidade de Janeiro ll Junho do correntt. :wno, te·
remoa maia sete mil contos de au~mento, que juntos a
igual quantia no municlplo da curte, proàur:iiiilo um
aocre~olmo de receita d• quatorze mil coutos em vez doa
aeie mil que o Sr. mlnlatro da fazenda calculou para OJ
impoatoa augmentadoa em 1860.
O calculo anlm bueado aobr& a rendi\ do ultimo
aemutre conhecldo ni\o é por fórma alguml aoeitavel ,
pois raaento·ea de um optimiamo exagerado e inadmia·
1ivel. Não o julga a <Jommisaíio adoptavei, nem tio
pouco se firmou nelle o Sr. mi.oietro âa fazenda para
annunciar remediada a aituação financeira.
·
De accordo porém com S. Ex., entendemos que a
vant11gem que manifestou o ultimo aemestre di. ln~ar a
jU!tHi.cadas esperanças ele :melhoramel!to no alganemo
da receita e de nRo verificar .,a o d.elioit llU proporções
que receiam_oe.
cicio corrente come~a 11ob 'as mesmas condições de ao·
creacimo de receita.
• Deixando porem de parte o qne de liso•geiro se possa
esperar nas rendas do Estr.do, notarei que a fallibilidade
doa dados &obre que approxhnatívamente se or98 areceita e as variações que eata p6de ter pata mais ou para
meno,, impedem utn juizo u.acto. aobreo t.stado ·p'tovavel de thesouro no nm de Junho de -1863 quanào tl8
terminar o exeroicio para que votamos eate anno or~amento.
·
Devemos antes calcular com diminuição de receita do
que com o seu accreecimo, além de outras razões,porqas
é maia prudente temer.o mal _llue I&ão se venha a reallzu
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~ ~'tlt a,r~mo-ldl a ~' -.en.do mallogre.das
Cúln q-.ll ·noa quizea!emOi embalar e~

r.s · e~peran~u

Rosso~

bons desejos. · ·
.
·
·
Quer, poHm; a reooita se eleve, quer desça aléni da
quantia em que é orçada, ignorando-se o algariiimo em
qne se reaHzarA, a commiesíi.o niio podia conhecer a som•

a

.

~

..

•

:

.

....: :

"i

milh6e11 aterlinos, e ha.-.endo porta.nto Rol temo müio
Jl&i'a.: ca~ annQ um detioi~ de. qa'l.tro • meio- mükea
flterlinoa.

s...

O
P1.ma. S.L'NTGi: -Eeae f&eto tne·l'Ugt't em
4p0\ls excepcional.
·
·
.

•

tura Tenha ella a e!tar com a deapeza, e por isso não po:a

que as ciroumstanCins actuaea do· Bruil1iio identicaa

duvida ·em· approvar o expediente proposto pelo Sr. miniatro da '-fazeniia, isto é, a emissão de bilhetes do
thEi~ouro recurso tero orario
ue ftuctuan'do :é
con·currencia de 8:0(108, conforme a maior ou menor
arrecadação qne 1!8 veritioasse, snpp-riria o deficit de
caixa que l!e tivesse de preencher durante o exarcicio.
· Niío e este certamen~ o meio de restabeleaer a equação entre a r~ceita e a âeapeza.e concertar o roto equilibrio,: mas níio sepódenegllr que·emoirC:'llmstancíasoomo
ai> sctuacs,quandõ ha pouco sa creirão novos impo11tos,
não devia a comniiPsão sem mais nem menos repellir omeio que o govemo julgou snfficiente para poder.

ÁB da. Inglaterra naquelle t11mpo • . Trago . o fa.c.t o .para.
mostra.r que em geral dos dbS.cltA que não podem ser
recl.samente calcUlados r'esultão ar. dividas :fi

m.e.nte;:-.::;o.

·

·

.,

CenBurando a conunissiio, prentendSrão algUlls hoJlrados membro!; _que o re<:urso indicado · pa!a preanohi~ems11do,

mernnuinte trnnsitorio e palliativo, c que os
meios de combater n d.eficiencio. de receita erão a. decret~çilo

aé novos impostos ou o levantamento de empree~.

.Admirá-me, Sr. presidente, que se qnaiificnsse corno
expediente novo em fin_a nças à emissão de bilhetes do
the~?ouro, quando já. em 1696 deUes Re servia a Ingla~rra. Diz r-se e um r curso :fin ei '
d
de 170· annós tem o cunho da novi<!ade, é em finanças
o mesnio que seria. !)m historia diz.er que Mi.tllusalem
morreu em tenra idade, talVez eJD termos de deá)na•
ma'r~s·e. (RiMdas.}
·
_ psn,._S~ncJo _
DE MAcEDo:- Apoiado•.

O SB. PAuuno DE Souu: -Em França forio - orea~
dos durante a reatantaçiio pot uma lei _
de 1824 e na nossa
legislaç'ão existem várias disposiçl'ies qne lhe!! síio relativas, ~.ntre as qaaes lembrarei a lei de 11 de Ontuhro
de 1887t im.. 18, a lei do 2B de Outubro de 1848,
art. 10, o :regulamento de 30 de Junho dé 1851 ....
•· .A.llli S.A.!>iToa
um aparte.
O Sa. P.&Vf.INO DE Sou.u:- E' nm engano: não t&l
1ido s6mente e.mittídos po~ antioipaçii_? d~ renda, maa .
risíio a emissi'ío de bilhetes para preohchimeuto de defioit~
· Que ~ão é expediente' deansado mostriio .1\ t>ratioa à.e
perto de 1.70 nnnos d11. Inglaterra·, .duranw os .quaes
annualmente tem o thcsouro lançado em clrcnl~çiio
letras perfazendo. avultadas .somJDa!l de milhões estcrlinos,.o emprego quo do mesmo recurao t~!D em grande
escala feito .o governo franae1, e as leb-~s que emitte o
nosso thesouro 11etn-pre quenio poJ&ue em oaiu aaldoa
oom que vá acudindo. ia detpezaa ocoorrente1. Tanto
Cl8tá em uso aioda hoje que o ultimo num6ro que tenho
~o .Economi•# , o do 8 de Agosto , apre&enta a cotaçílo
das letras do tbesonro inglea d& • 1,000, e 600 e de
menor valor~ e .entra nós o .ultlmo exetctclo le~u .
aotunl, eegD.tldo o relatorio da fazenda, uma. divida
flnatunnte em · letras Q.o theaoQ.I'O na import.an'.lia de

ao

.4,667 :500JOO_O.
. .
_ Não deu a. oommiseão a emissão de letras do the~ouro,
como o meio de fazer definitivamente. desapparetier o

defioit,. pois. ~odos sabem que ellas constituem

divid~

fiuotuante, . ~ que s_e com o adiantamento_ dos _fundos.

,

~la neosss~da. quantia. cquivalentente p!U'a emlmlsar cs
portadores d_a1.1 .sotntllas qne derão a.o.rocollê·las •... .
. Aa .dividai;. fluctlliill.loe& ~iio pago com os recnrso!l
p:rdinarioe ~a receit~ doa f~~~os exe;-cioios; ~e deixão
Aobras, com o. produc.to ~e novo• impo~t.os para e~se fun.
de.c retados, ou .substtttndos o~ seus titu1os pór outroa
ele diTida fundada, operads a aua cóo10lidação• .Foi
aaaim que praticou Pitt qllt.nd.o a luta travada pela
.lngl&tcrra com. Napoleão ;elevou. as despezas qn& ~rã;o
de vinte oito milh5eu~rlinoe em 1'793 a cento e 'IUll ml,lhq,s que a tanto anbiriio em 1811, 6cauclo o
Jaa\eli neMt8 tl aamoa • cl._berto clt écto I ~àtóra•

thesouro

TÓ:\fO V,

- G ~·· PA.t3U.S1.N~os: -A. pMida.Ge niio é b~_.,.~~~~·
O Sa. P A.lJLIIfO ns Souu: - E' sabido que ~:;i-~~
guerra que trazia () desequilibrio da renda com oi,ela-·
pendlos, e que entre nós 6 elle determinado. por alguma
mQ!gna da receita e avnltlldas despezas; e se referi o que
então aconteoon na Inglaterra, foi para conolnir. que~
ie . em presença da guerra que 11bsorvi!l tiío gran- .
des 6()mmRB, e quandQ erão cet:tllS envrmos de~;pezll&
00111 l!ubai4ios, material, eto., os re.cnrsos não erílo
na sua totalidade !otados de \>ro~çiio~ e se Ian:caya
~e me1os tempo;:ar1os que azinuhlmente

:não.

,.

use hoje aqui tambem de um expediente provi11orio>
quando o quantum do doficit póde variar, qn:mdo o :mi-.
nfstro com os dalloa é informações o_fficiaes manüe.~ta.
el' & rendo. eft'eetiva aeima da erçada, quando o cerceamento dná despezaa ~ a primeira. .
•ecessidade~ como till por todos coneiàerada, quanio
finalmente aotuavi1o n_? animo da commiasão as. _eonsi. Antevendo-ee a deaproporçãó dà rooeita com adeapezs, devem-ao remol'er oa embarBQOB dahi resultantes.
despendendo menos ou arrecadando mais. Pene() que
' de mais prndencia. e bom ~~enso Ted.uzir as despena ;
foi o que propoz a commissão, e . neat~ ponto. eatamoa
todo:J de aooordo. Demos_potém que se devessem dispOr
&il oo.usaa p&ra , arreca~az mais_• . Para is.IIO ha dona

meioo- augmenta~ os 1mpostoe, ou·levant•": empr~a~i

mos, Oll quaes conatttuem ren.da ex.traordfnar~·--:-Qaal- ·
quer de!Jcs á muito. grave,. e só deve aer posto em pra~
tica com & maior c1ronmepecção e em -.ieta de.necessldade ÍJl~eclina-.el ~bem reconh~id.a.
· · ·
a oreação de no,os ímpaatos ou elevaçiio da qúota Ól
que sotuahnezlt,e se poroehem quando airida esto.~•nT~o
começou-se a c?brança de impoatoa decretados na lei
.

.

'

recursos darõo eUes; quando o governo que tem a re•·
ponsabilidnde da situação, que lia de lutor coxn ias difficuldadell, niio oa julga por ora. necessarios, ou pelo menos niio a oonselhon ou pedio a sua decretação ' ·
·

Para. T'ot.atmos D()VOI impoa to11 6 ini&tcr •aber que
eomma. se deseja delle• tirar, enio sobrecarregar a po.
pulaçilo com onua auporlorea f.a neoeasidadea do m'Vlço. Ni\o podemo• por ~o.,• avaliar qual aej• ea1a
eowma, poia elo def!olt calculado ba a·dedudr almpor•
tanola dn reduc~• que o mblfaudo ••ngura• a nlo

tenho motivo• par• niio aoreditar qa& ·tem a peito
re&UJar naa de&pezas, • a dift'eren9a para maf11 que •
renda do ultimo aemeGtre • do prinéipfo do actUai o:nunoiio no euroiclo corrente. Se ~marmoli o deficit'
orçad~, e até á somma.por que elle 1e repr_!~~a em
algarumos, e -.atarmo& unpostoa que ptod.lUao aomma·
equivalente.na receita, póde acontecer o \Ue te-.e lugar·.
:uo exeroicio de 1856 a 18.57, no qual se có'br,rio uo-.oa
impostos pela deficieucia com que ee oontna na receita
, em conseqnencia da baixa de ~ítos q~ üverão Tario.

.

.

-

.

posta em e~ocuçiio~ . · · . . . . .
.· . · · · ~ '
·A consequeJ?-cia !oi o sal~o. de .ou& mU e tantos oon•
~s no m~nctona!lo e~cxcxo, .·8aldo qus.m!!lch~ou
para· oobr1r as excessxns despeza. a autonaad_
u ··pelaO.leis do orçs.ment.a q'!!'! ~ lb\! se«airio., ·
,. . ,
..
Não digo isto por sustoa de •er tio oeclo Nldoa no
theaomó, nem p<~r costumarem ellea al1i oeouJ)lr lagar
. por muito témpo, maa110rque entena. que o que não é
•Hen~i&l para as dea~as public&s·dne tiear nas
· algibeiras e na doi cõntribuintu que representamoa.
(Apóiodot.) ·Novos reeunos dados Mm ·zÓllB ~l'IClluçae.

no•••

hrilo o éft9ito de ~

11 deÇeÃI DO fl!DCD

.u
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SESSÃO EM 10 DE SETE~IBRO DE 1861. .

inconveniente em qu.e a cGrtos respeitos estão, e pelo
meu lado não estou disposto a votar sccrescimo de imposto& sem que estejií.o feitas as convenientes limitações
nas despezas snsceptivois de reducção sem prejnizo do
seniço publico.

O Sa. PA.ui.INO »E Sou:u: - Demais, como já disse,
ainda. recentemente forão elevados os impostos : pela
ultima. lei do orçamento forii.o lunçad.o& 2 ~~~ addicionae11
so ~,.a e~r açao, .e ~ a lClOns.es so re a 1mp5>r·
t11.9l*.'~ %. a.ddici~n.nes aos 8 % que pagavão o cap1tal
QP~lô& das lotenas.....
O' Sa. OrroNr:- E tambem os do rego.lamento.do

sallo. O Sa. PAULINO.DB Souu:- .... sem fallar na nova
tarifa, mandada executar por decreto de 3 de Nove nbro ultiiJlo, que prupria.mente não elevou oedireitos, mas
que rectificou as taxas de diversas classes de mercadorias na razão da alça dos seus preços correntes.
Sa a commissão sem mais acurado estudo dos resul

.

- .

1

ou nos estrangeiros? Por emissã:D de apolicea da divida
publica ou recorrendo aos capitalistas de Londres 1
A camara tem conhecimento da larga escala em que
ainda ultimamenw se effectuôu aos milhares a emissão
de a~lices da· divida intorna permutadas por seções da
estradas de ferro em virtude da. dis osi ão le ·slativa. do
anno passado. E' quando o mercado teve e as am a
ha dias tão ampla provisão, quando, por muito tempo
superiores, descêríio agora do par, que novils emissões
odem ser decretadas além dn que por ventura façn. o
governo para a con nuaçao o resga
ape -mo
contratado com o banco do Brazil 't
·
A operação praticada por força da. lei de 22 de Agosto
de 1860 não immobilisou novos c~it:.ws; converteu em
upolices da divida publica. os capit:Hls representados pelos
titules das estradas de ferro. O mesmo não succederia
com o emprestimo para supprir o deficit, que importaria
nova immobilisação do limitado capital disponivel ao
6erviço das industrias e grande q_uéda no valor dos titulas do governo. E não traria. grandes embaraços á prosperidade d5> paiz a spplicnção desses capitaes a de~pezas
improduct1vas arredando-os de desempenhar os m1steres
-

assumir a responsabilidade de propor a decretação de
outros, com muito mais razão devia ella hesitar ante a
proposta de levantamento de emprestimos em quaesquer
c·
·
:
·
em
diz respeito-~soalmente, sou avesso a esse ramo de re··
ceita extraordinaria, t: só exoept•o ossos especiaes ou de
força maior.
Senhores os em restimos são recursos de é ocas
a.normaes, .só admissíveis se a penuria do t esouro não
encontra outro modo de fazer face á. despezas forçosas
em occasiões de crises politiças, e quando as industriss
~ em geral os particulares não podem contribuir para
·a satisfação das necessidades pnblicas. São onus lan··
Çlldos sobre as gerações futuras por aquelles que, tiraa.- ·
ào o proveito das deapezas feitas com o capital obtido,
devião tambem supporta.r os ss.crificios correspond6Iltas.
Com razão dizia Ricardo, homem de notav.e l bom senso:
< Vençamos os embaraços á medida que Íorem apparecendo, e libertemos o futuro de todas as despezas atrazadas. > E em verà_ade, _senhores, nacla mais inj"asto
melhoramento, ou livrar ..se de difficuldades
as de
sua. imprevidenoia, atirando os encargos para os vindouros !
·
· ·
.

o)

Poderia. o governo nas circumstanoias actuaes pro:nover. um emprestimona praça de Londres em risco de abalar profundamente o credito do Brazil, quando em vez de
·
· · ·
s d
·
veniencia resgatar o emprestimo de 1S4S vencivel em.
1• de Janeiro de"1864 na importancia de quat~o mil e
tantos contos para manter e firmar o ctedito do Bmzil, de
ue recisaremos bem se nro ara as opera ões · ue exi e
o vencimento o emprest1mo e
, que exce e a
vinte mil -contos, pagaveis tambelD em 1864 ? Não seria
da parte da com.m.issão indescnlpa.vel imprevidencis
propôr semelhante recurso que é de todos os alvitres o
mais incon,·eni6!lte 1
Fiquem os impostos e os emprestimos para a contingencis. de não se poder por ontra fôrma restabelecer as
finanças do paiz, mas sempre pau -o u.1tirco caso. Os
n:eios de remediar por emquanto os males da. situação
sao: o melhor de todos ....

·
O Sa. 0TTOtu:- São a& economias, mas votadas por
s c ar
·
O Sn. PA.ULINO DE SouzA:- •••• a diminuição das

despezas, e emquànto se operão o& c6rt~s .planajad.os, e
c?nhece·:se a sua efficacia como supprimonto tempora-

~~~~~~~~~~~---r~~~~~nmmmro.-----------------
tea, que é forçoso consolidar, terá lugar o emprestimo,
mas não nas circumstancias actuaes, que, embora. não
sejão lisongeiras, felizmente não são extremas.
Sorprenàeu-me portanto que houvesse q,uem entendesse que o emprestimo podia caber ·na s1tua_ção Jlresente como meio de anticipadamente conjurar o deficit
e estranhaB:Se que a comm1s~ão o não propuzesse. ·
Nem no tempo de Pitt que levantou tantos emprestimoa para sustentar os encargos dG guerra, nem nea:Je
tempo em que tanto enthuaiasmo gerárão as descobertas ào Dr. Price, ou quando nos empreatim'ls espírito&
vulge.res vião vantagens e meios de enriquecer o Estado,
nem então se propmiha o · exnprestimo em auaencia de
factos extraordinarios, como se inculca·que a commissão sem mais nem menos devêra fazer para fazer face a
um dcficit res.nltarita principalmente de exageração de
despezas ordinariwi. Verdaàs' é que muitos não crêm
nas difficuld.ades creada.s pelos emprtstimos por ocea~
sião do seu vencimento suppondo real a exequibUidade
da ~~rtização a.iual, cujo poder o citado Dr. Price
que um penny, (4.0 e tantos r i.s) com o auxilio do
tempo e pela seção dos jnros compostos pocleria
form.a.t-se em milhões de globos de ouro ma.s.11iço iguaes
~uello que habitamos, theoria que com espírito e razão
fol co~v.ara~ ~ descoberta ao Archímedes, qne, como
t-odo.s S2!:6m, 1deon um~ alavanca firmada. em um ponto
de BP.Oio n?. espaço, e pela qual o nosso planeta se
poc!ena eq_nilibra.r com o peso de uma formiga.
Orientada pela experiencia mesmo dos factos deste
paiz, entendeu a c~mmissão q_ue não podin. Hr e&te o
meio de melhora-r o estado finãUeeiro.
E demais, aenhorel!, onde se coutre.hiria esse emprestimo som ~orosu cl68vantageu1 No meroe.ào intern~

trane-

O Sa. 0TTOJU : - Os bilhetes do thesouro, se não
forem emittidos como a.ntiçipa.çíio de rends, importíia
um emprestimo.
O Sa. PAULtNo DE SouZA.: -COilstituem divida flue~
tuante qne tem de ser paga. Se a renda não melhorar ou
não forem consideravelmente reduzida& as despezas, a
consequeneia forçosa. ser' a creação de novas imposições
ou a consolidação dessa divida. lnfelUmento ó esta a
realidade, e por isso tS !lue não lhe canso de a cada
momento repetir neste discurso quo ó essencial dimi··
n uir a despeza.
Não dissimulo as minhas s.pprehensões sobre o estado
financeiro do paiz; receio que falhem as esperanças de
augmento notavel na receita : mas sendo estas justificadas pelo augm.ento no producto de algumas vetbas .nestes u1timos mezas, e a~seguraudo o governo a reàlização
do seu programma de economia, não duvidei aceitar a
providencia transitaria das letras do thesouro, proposta
pelo Sr. mínistro ela fazenda, t anto mais quanto em Maio
proXIJJlo u uro a s1 uaçao es a.r ms1s c ara, e ser
ainda tempo de esta angusta camara.prover de remedio
o mal como em sua sabedoria jalgar mais acertado.
Foi a commiseão censurada por t'3r proposto a cesc
sa.ção da autorisação da:la ao governo para reformar o
·
imposto sobre lojas.... ·
Sa. PAULA. S.urTOS: - Ningaem censurou a come
missão por isso.
O Sn. PAULil'IO »& Souu: -Um nobre deputado
pela. Bahia combateu essa conclusão do parecer, dizendo
que era para estranhar que propu.zesaem.os a abolição
de um imposto qua.na.o se reeonboola tão avultado elo..

o

jiçit.

'
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O Sa. OTToru : -A opposição natural applaudio de
todo o coração esse ex.pediente.
O Sn. PAULINO DE SouZA.:- Bem ~ê V· Ex. que por
partir dos opposicionistas artificis.es, nem por isso fico
xsento de defender a commissão dessa increpaçíio.
E' nota.vel o engano desse honrado me
~

desse 1mposto. o pensamento dn. 1• commissão do orçamento do anno passado, conferindo ao governo semelhante nutorisaçüo,foi melhorar 0 imposto suQstituindo
··-n porcentagem do valor locativo dos predios em que
~üo exercidas as industrias por uma taxa fixa. e outra
va.ria.vol, sem comtudo elevar, antes diminuindo a quota
da imposição.

83

naltnente ha muitos na"ociantes de pro~incias q~e
gyriio com maior capital d'o que outros da côrte_qq.e nao
são dos mais fortes, e no ent~anto estes pagao 3008,
4008 e mais de impos~o sobre a sua indnstria, e aquelles
apeuas estão suJ·eitos á pateute, que não póde exceder
de 40 OOO.
.

so re uns que tinhão ss mesmos direit95 que os outros.
Porque havia o Mã.ranhão, por exemp\o, patt;l!or n, m~sma razão -que o Rio de Janeiro, quando S. Pa~o'•'.RlG:Grande pagão o mesmo que qualquer outra c1da,ã.e ou
villa do interior 'l Porque havia o Rio de Janeiro , a
Bahia, Pernambuco e MaraDhiio, entrar com maior contingent.e do que proporcionalmente as outras cidades
das demais províncias 'l Não tem cada cid&dão do Imperio 013 mesmos direitos e deveres que qualquer outro,
resida aqui ou_ alli?
Em caso algum sa 8.11gtnentava o imposto, úto é,
nunca se pagaria msis ~o que actualmente se cobra,

(Cruzcr:o~se t~arios aparte; entre o: Srs. Paula Santos,
Ottoni, Pereira da Silt1a o ~ orado~.)
Para mostrar que não havia elevação do imposto, sou
forçado a entrat' em por!Denores, que aliás dese·aria evitar para não gastar multo tempo. Os n
•
com os apaTtes desvião··me do compromisso que tomei
ara obviar a estes inconvenientes e distribuir o imde nã9 occ!J-par por muito tempo a attenção da casa, e é
posto mais eqnita.tivamente, a. 1• conlmissão d? orÇaassim · obr1gado 9.ue vou rompendo o protesto que fiz ,
men~ entenã.eti o anno passado que conviria estabele_______JD~in~c~e~ram~~
en~t~eud~ili~z~~~c~~~--~~~~~~~---t--~~~~~~~~"~.lu~t~r~~~v~a~n~·a~v~e~l,~am~b~a~
O imposto d~r que 5o trata teve origem ·no alvará. de
limites do imposto actual, sexri · exceder ó!l 20 % do
20 de Outubro de 1812, e estabelecido com outros em
aluguel que são cobrados desde 1843.
.
auxilio do ·extincto primeiro banco do Brazil, na razão
0 Sa. PAULA SAln'O'I :-Isto é 0 que 86 - não d.isse:
de 12 800 or cada1o·a e local em ue se exercião ceras m us 1a11 no mesmo var especi oadas. Permaneceu sem alteração até o anno de 1836, no qual por lei
O Sa. PAVLINO DE SouZA:- De conformidade com a
de 22 de Outubro foi estendido a l)utraa industrias,
autorisaçií.o legislativa., o para. sua exceução, o governo
sendo substituído nesta côrte e nas capitaes da Btshia, ·
expedia um a\iso ao conselho de estado estabelecendo
com mais 1\Jllplo desenvolvimento as bases para a reforPernambuco e Maranhão pelo imposto de 10% . computados sobTe o aluguel dos predios occupad.os pema do imposto. São ~ seguintes: .
~ · ..
los emprehendedores ile taes industrias, cox:·t inuando
c 1.• O imposto sobre lojas, estabelecido pelo W.vará,
nos outros pontos do Imperio a taxa fixa de 128800.
etc.~ .será. suostituido por uma ta.Xà em parte fixa' e
A lei de 21 de Outubro do 1843 elevou a porcen..:
em parte variavel.
tagem do valor locativo de 10 a 20 % ' nas quatro
< S) 1• A parte variavel poderá aer de 5 até lO % do ·
cidadea mencionadas e nas mais cid&des, e villa.~ eubsti..-alor do aluguel da casa onde estiver o armazem ou
tuio a taxa fixa do alvará. p<)r uma. patente, cujo miniloJ·a sujeita á. dita taxa.
----lll0-3e~
•
,
.<
•
par e x.a po er ser e rmma a pe o mo o
me a importancia colJlJnercial dos lu~ares e ~os esta. seguinte: nas cidades do Rio de Janeiro, Bahia, Perbe!ecimentos sobre os quees recahia a 1mposiçiio.
.
nambnco e Maranhão, tomar~se-ha separadamente a
Assim estabelecido e distribuído o imposto, dava-se a
nantia; em que cada casa que· exercer a mesma class~
mais injusta. e inju8tifiéavel desigualdade, recah·
·
·
·
· • . 1
q
a ao
com mwto mais rigor sobr6 os est abelecimentos indus.
S) 1" do ar~. 1 do regulamento de 14 de Junho de 1844
triaes ·do Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco e Marativer sido lotada no anuo financeiro de 1849 a 1860.
nhíio, do que sobre os que se destinavão aos mesmos
Desta quantia se deduziráõ 10 ou 5 %·, ccnfórme f6r o
fins nas ontrar. localidada!:i~
quantum ·ch parte variavel, e ~o Te~to tomado, com o
Ora; sendo a igualdade a primeira e mais desejavel
das outras casas que se empregarem ..na mesma olassa
condição do imposto, principillment., quando affecta de
de indmtria de commeroio, se tomar! o termo médio;
modc mAia direoto o contribuinte, a maDeira por q,ue foi
deste termo médio se abateráõ ainda 10 96, e a dUrerepartida esta imposição não era por certo aistribntir~ça representari. a taxa. fixa para a respectiva alasse
da induetria ou do oommeroio na cidade de que ee tratar.
vamcnte a mais equitativa. Pagavão mais uns do 9-ue
outros oidadãoa que professa.vão a mesma indU!tria e
< 2.• Nas outras cidades e vlllaa onde actualmcnte se ·
na mesma escala, pela cireumstancia de residirem nas
cobra o imposto de patente, na fórma do § 2• do ~ 1•
quatro indicadas capitaes ou ein outro l:lgar. ·
do citado regulamento, ficMá este imposto aboltdo, e
subs titnido pela taxa variavel de 5 atá 1O.% d<? valor do
Accresce ainda que o·valor locativo dos predios, mesmo
nas q'!}atro cidades em qne de talvalor se cobrava20%'
aluguel da casa
que es~ivar. a loja e P!'r ~· taxa
era a ·ba.ae mais' satisiactoria; 'listo qu!) a capafixa calculada em relação á ~pnlação da .dita culade ou.
cidade do local n ão está. muitas vezeil em relação com
villa e á. taXa fixa esta.belectda para a das :dit_llS quatro
o ré:~J.dimerito. e proporções do •valor da industria que
cidades do Rio de Janeiro, Bania., Pernambu.co e Man eUe ó exercida. Ã8sim o vendedor de qualquer genero
ra~hiio, _que ~ais .proxima ·estiver, .ou qu~ . 00m as prique.
grande volume .contém pouco valor, C<?IllO por .
me1ras tiverem maiores relações <'.ommercu~es.· · ··
exempl<i a estona, prec1sa do grRJldes armazena, pelos
< 4. • O im""sto de que se ttata·não é extensivo nem

não.

em

em

------~4~u~~~~~.~,~·~·~.~·~.~.--~-:AD~s~emmMp~ro~g~a~d~~;~pttttbüliw"omom~~~~n~emmnibs~p~r~o6~s~s~~~~qÜ
ueetpo
~
rDnaa~
- -------que, diminutos em tamanho, são vendidos por altos
preços, e neste caso estão os ioalheiros e outrps muitos. .
Não só o imposto não estava em relação com o vlllor
~ rendimentos das indust~$7. mas . a1~çavn muito
mail os habitantes do Rio de Janell'o, da Bahia, .,d e
Pernambuco e ao Maranhão, do que os do. resto do Imperio. Em uns lugares . o impàsto era prop<.~..;cional ao
aluguel dos predi.os, em outros era 1Ulla patente graduaâ.a entre 12S800 e 401000.
(Ba. cariol apar~t1 .) ·
Não &ará tão ex~"' e tão forte o commerciO de .ai..

gQ,mas provinclaa eolllO o desta·<:idade ; mae próporcio':'

tureza. de suas funcções são privilegiadas, e que por ·
estas razões .não se achão comprebendidas nas dis~sições do art. 2• do regulamento do 15 de Junho de
1844, nem finalmente aos simples operarior. e \\ttiatas,
ou a qnalquEir individuo que trabalhe a jornal ou asalario de outrem. J'
.
.
I
Assim:; pois, para o estabelecimento ~o imposto suba-titutivo deveria tomar-se o termo médio do que pagão todas as casas de 1Ulla classe de illduatrias, dàlle tirarse 5 atá 10% ·para a taxa v:;'fel, abater-se ainda
10 %, sendo 0 resto a parte 1ixa 0 imposto•.
9 Sa. On o:u : -lato é do mil:aU~, Jlão t!t4 na lei r
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O Sa. P.t~u. S.i.NT99 : - O ministro que vier estará.
Gbrigado por este •viso T não poderá. elevar a 1:000/1 ou
a 2:000/1, ou a mais esse imposto?
O Stt. P~uuxo DE Sovu.: -Não podia em caso algn~, e mmto menos o poderá agora, revogada a au.O 81.. OTTo1u :-Nós louvamo! & commissllo por te1'
proposto a revogação dessa autorisação, que eraampla.
'

•. Lt.. Anos:- argmnentaçlio e . 11:.
niio d~:Yia. léva·lo á. revogação da. autorieaçiio qua
E~ mesmo propôz.
. O Sa. P ..un.INO DE Souza..:- Não foi por j nlgar meno5
JUBta a !efo~ma pl!Ulejada, que tendia a melhor assentar
· e reparta o 1mposto sem eleve.·lo, sem ficarem mais sobrecarregados os contribuintes, como inexactamente se
propalou, ~ue~do da autorisação arma de guerra nas
veaperas das eleiçõe» para. intimidar a população••••
O Sa.OTTolu:-Não apoiado.
·O Sa. l.'.l.u~n'o nz Souu:-... que a oommissãn pro-

v.,

.

-

-

mnito plauaiveil~~ que tivemos para assim proceder. '
E~ evidente, Sr. pre3iderite, que não eo tinha om vista
senao mel~orar o imposto já ,!3xistente, e qn~ long~ de
Fot'ão porél'ri mal i,uterpretad&.s a.s inten~ do legislador ~&!o do_governo; o a. infundada indisposição quod9ternuncu. a tdl!a erronea de nm im}!osto sobre aa classB&
o arias foi habilm.e n c
·
·
··
tor , o que fez di:z:er a um nobre deputado pela côrt~;
hoja aneen.te, com tanto espirito como franquer:a, que
•e a .~ova taxanii? rendêra dinheiro, pelo menos níi? fôra
inutil, tendo rendido 'fotos(está. en~ndido, á. oppoSiçito).
O ' certo ~ que a autorieação não foi apreciada em gerllol
pela popalaçilo' no sentido verdadau'O.
O S:a. OTTolu : - A população leu a lei, vio que a.
espada de Damoclen e11tan penden~ eobre 11 ca~
da toaos.
.
~
O Sa. PJ."Cl'LI.NO DB Soun: - Do aviso que aaabet de
ler ~-~ que o imposto noota côrte, por e~emplo, er~

O Sa. Ottoni : -De que data é o al'isb !
O Sa. P .lULUto DE SovZA : - De 20 de Outubro.
\

o golpe de que o paiz estava ameaçado.
O Sa. P .A.ULINO »E Sovz.l.: -Não creio que a autorisaçüo, como etthcin.cebida, désse ao governo tanto arbítrio,
e menoa para . que elle pudesse abusar 116 paira acabrllnhar os contribuintes.
(H11 1lllrioa aparua.)
Apezar da impopularidade da medida e das Yersões
inenatas e exageradas que em geral se deu ao modo de·
sua execução, a commissão não duvida-ria propôr a
continuação da antorieaçüo se o governo possnisso os
elementos :necessarios para melhorar a distribuição e
lançameuto do imposto com vantagem pari!. os que estão
lltl~eitos ao sen pagamento. A oa.mara nos fad. a justiça
de crer que estariamos promptos para arrostar quaesquer
eompromettimentos, se delles. prodesse beneficio para

.

op~.

.

O811. Pzuru :DA StL'YA: -Apoiado.

o. Sa. P.urf..Ixo u

Souu : -

,

E ?em hayeria gral\de

toa, a população nos faria justiça. Em todo o caso, obedeoeriamos ' ' no11aas convicções, quo como homena ·politieos do nos' licito sacrificar para arredar odeafavor
àe um momento i segu\damoa ., noas&s opiniões, e nko
as alhelae. Era eue o noaao dever, e, f'.omo qualquer
àOI mtmbroa da ean,aaberlamoacumpri·lo.(Apoiacfor.)

Nio 11 podia, porim reallaar d11de i~ a reforma do
lmpoato ftlo '" pod\a ~tamant.lt ootll o facto JJ oonoeito
qu.e te fa da me-lida t coutinuna a a':ltorlaa9f.o ropu~
ta.ia vexat.oria 111m aer po•ta em pratica, e portanto aem
proveito algnm. O Sr, mlplat.ro da futndr. jul1ou-a
deficiente, e doolarou no rel•t.orlo qnt n ndmlulilt.raç.iíc
"ia-se balda daa bases lndlsfenuvtl• ['kr& u•ar da !14-

teot.

cuidada que lhe dera o corpo legislatt•o: Nada se conzeguiria nestes tempos mais proximos. Pera que, pois,
continuar uma delegação ao governo de prerogatina
nossas de que muito se mostrão receiosos, e da qul!-1 não
resulta utilidade alguma? .
Uma autorisa ão ao ovérno em semelhiQl.te materle.
é e deve ser ex.c('p<:ional. A. constituiçii1.1 eu ao po er
legislativo exolul!ivamen.te a attribuiçii.o de regular os
impostos, e devemos ser ciosos desta importan.tiesim&
prero ativa. Para que ·deilt!ll'tnos della investido o overno, quaD o n.en nm provet o s. 1 :r u a, qu
do nosso dever ex(lrcê ..la por nós mesmos f
Estnd<> o governo a questão, oollija os dailoa e els·
mentos precisos, e apresente o projecto para melhoramento do imposto para ser discutido .antes de ser dado
8 execução. Este é o melhor meio, o mais regular •
constitucional.
O Sa. PAUL.l. S~Tos:-A eommissão & elogiada por
essa grande serviço qne fez.
O Sa. P ...uuxo nJ: SouZA.:- Casson-se nma antorlsação pela qual o proptio ministro declarou niio poder
or em uanto fazer obra • não se su r.imio imposto
a gum em occallii\o de eficit, como se a gurou o no rG
deputado pelo. Bahia. Contínüa o illlposto como se tem
cohrado até hoje.
·~
Sr; preaidente, son obrigado a acompanhar o nobre
tpu o que me prece en nas oons1 raço
&obro o estado do cambio e sobre os maravilhosos effeitos das largas emissões btmcaes n qne atltrihwo li
prosperidade aa,s rendas publicas no periodo d() ~eu
~

.

<mrso do honrado m~mbro poderia. levar-me l<>'nge; mas
esforçar .. me·hei por limitar·· me a poucas palavras, sem
intamar.:me. muito na questão.
·
Attribue o nobre deputado todAs· a~ difficnlda.des da
actualidade , o estado calamlt0so em que vê as nossas
tinllllça.s, á& regras estatuidas pela lei, estaôelecendo
os oon•en.iente& regiStros 8. torrente emissoria do~ estabelecimentos de circulação , que fazia brotar em Cl\dll
. canto .ll)ananciaes de riqueza , fertilisando os crunpos,
provendo ampliUllente 'O mercado do trabalho, fornecen- .
do capitaes ás industrias , concorrendo e~fim para o
au mento da receia ublica..
· ·
·
O Sa. 0'1'1'01'11 : - O nobre deputado est' repetindo
e::s:acts~ente o que disse o Sr. visconde de Itabor~~ohy
q~e.ndo pedio o.ue o ban.oo do Bra.zilpud?sse eleva.t ao

O Sa. PAULil'fO DE Souu:-So elle o disse, ainda não
chegou is.so ao meu conhecimentp.
O nobre deputado dividia em duasépooas o pariodo
que decorre desde a fandaçíio d() banco do Brazil. A
_primeira até 1859, toda de prosperidades provenientes
da profusão das emi:;aõea fornecedoras de abandantes
recursos ao oommeroio, á ~loultura, ·a todas as in..
dustrias do paiz; a segunda, de 1859 ató bojo, de aperto
e compressão, devidos a. ter-se levantado uma com}l9!!'la
ao curso dai emitaõea exagerada&.
.
,

O Sa. P ..uu S~fis dá um apute.
O Sa.

PJ.uu~o D&

Souu: -AntM de ir por diante

notarei que ha engano da parte. de S. Ex., porque o
effeito q ne impnta a .medidM de rea~ricção existio, mesmo no seu dizer, antes de dar-se a cansa, que, segando o
nobre deputado, o det~rminára. Desde 1859 que Cllme9QU de facto a restricçiio, e a primeira mõdida data
de 22 de Agosto de 1860. Até esse Jia nã~ houve medida &guma tendente a cohibir os bancos em quaesqúer
O Sa. P.A.m..a. S.llf'l'oa; - Desde

18~9

le\fantou-se o

grito de güerra; e então todos se pnzerão em precaução.
· O Sa. P ...uu~o »• Souz... :-Se n~ existião·medidaa
'riolentas com força coercitiva, 11e a contracção foi espontanea e anterior á lei de .22 de Agosto, niio foi uma
reacção por ella determinada, mlll! o resultado da à.is·
cuasio, qne infiuio aobre a opiniílo, e mostrou que se
deyia ir encolhendo as velas e salvar o que aind-a fosse
poaaivel de um estado de prosperidade mais apparente
do que real.
·
Melhor exJl!icaria o nobre deputado a differença das
duaa t!pocu de quo tratou, attendendo a qua a dispo-:
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;

ibilidade dos oapitaes emprega<loa até 1850 no trafico
illicito da 03cravat11ra, cat>itaes que forneúão por meioe
raprovaveis, é verdade, mas· que fornecião braços á. lavou•a, levou os capitalistas a rwcurar para elles emprego em outros mist-eres.....
·
O Sa. Orro1u · ,_
O Sa. PAUI.I«o n& Souu. :-0 fornecimento inopin11do
desse~ capit11.es exagerando a im'pcrtancia de sua provil!áo des.e_erton o espírito de_emprez_a, que, se. ficasse nae

effllctivo para. o paiz, mas que, e~a\tado em seus 'IÔos,
níio pôde ser sustentado pelos capitaes de que dispunhamos, que só podem tornar-se a.vultad.os pela acção das
I!O~ras annuaesdeixadss pelll producção, e que em outros
pruzes são o resultado de aelcnmulo.ções seculares.
O SI\. Ono:~J: - E-3-lstião de sÔbra, e só forão deportados por uma poli.ticiÍ deplora.-çel. ·
O Sa. P.l..l!LtKO tre So-ou: -Estaria eu de accord.o
com o nobre deputado se comparasse ·a segnndn. época
â prostração que sempre succede á agitação da febre,
se explicasse o ~SJJ?-Ore~imento que ~otou p7la contrac.çiio

' que, na esperança de enriquecer rapidamellte,
daqnelle!!
creiriio em prezas sem os meios de fazê~las progredir, e
assim se aventurArão
ao naufragio, afoutaudo -se em
.

.

-

O Sn. ÜTTo:sr:-E' poetico, mas niio 6 verdadeiro.
O Sá. PAux.tNo DE Sovu':- Penso com os nobres de··
u . dQa e com todo~ ue a situa ão não é r·cer o
' songe_ira> estou de inteiro accordo, e folgcy de ver que
todos. queremo~ limitllção nas qespezas pnblicas; IUAB
qtie t~nha re~ultado ou pos~a nsnltar prosperidade e
augt\lentQ de rendas, de aveutarem~aa de novo largas
e !reqnentee saQ~i4& na vea emissoria dos bâp.cos, t\ no
q~, aiilto dil.ê-lo, e~tamos no mais· completa di'yergen~la..

O PAULA. SA.IJTos: -Q~em disoo isso?

O Sa. PAuttKo t>B Sotiu :-V. E~. attribuio a proaparidade da sua primeira. épo!la ás facilidades dadas
pel~ et;nissão dos. bancos: elo seu principio põcle-:;e con·
novamente á.s copiosas emissões.
Senhores, quBDdo a sociedade progride e augmentiio-se os esoaimbos, cresce tambem o numeraria. E' poréiD

mo ·

•

-

do progresso.
O Sa. PAULA SAR'l'GS dá. um aparte.
O Sa. PAtrLJifO DK Souu:-Não sei de que modo a expansão do meio circulante põde concorrer para o augmen·
to da prod.ncçio.~ffectua-$e es!- pelo C'>ncurso do!! tres
agentes -telTa, trabalho eoap1tal.-As notas do banco
t@m a 1irtnde de orear um palmo aequer ele terra. , de
augmentar-lhe e. ·fertilidade Tsalvo se têm o effeito daa
chuvas nas secou, ou do sol que vivifica &8 pllUltas. Fazem apparecer maior numero de braços'!Angmentão os
braços que se empregiio na lavoura o nas industriaa 1

o Sa. p .t..'ll'LA. s;NTOS : ~ Sem d~vida alguma•.

· O Sa. PA.'ll'LIKo DE Soun: - Se nó pa.iz: · por falta do
emprego houvesse braços inactivoa.... .
O Sa. Owo1u :-Oh! so os ha.
O Sa. PA.ULtl'IO DB SotJu. ~-Se 08 ha., ' porque nãG
querem trabalhar (apoiado•). N6111te paix .s6 fillta .o trab~o {Iara 9,u~m o não .deseja. Uma1IIaior circulação

O Sa.

ÚT'l'OKI ~-A'

falta é de eatradaa ·que facilitem

o transporte dos pr<Xluctoa. !
·
.
O Sa. P.a..m:.tNo :111: Soi!U: -Conoordo que as estradas,
.em augmen.tar · os producto11· existentes, eatimnlio a
• futnT& produoção· e facilitão a :sua troca, trazendo-a ao
'mercado; mas os bancos não tem por destino abrir caminhos por onde os proiiuctoa sejão \nnspc>rtacloa.
~

o Sa. P.UJL.t.. S.A.JtTC\8 dá um aparte.
O Sa. P A.ULI!'iO

nB

SomA.: - Não é com o papel ban-

carió que ha-çemos de

ter mais hraços para cultivar 08
genexos qu.e ~portamos. Qua.uto ao capital applicav~l

1

na prodnc~ão, oonsta elle dos utensilios e'~aehinas, ds.s'
materias primas, dos artigos necessarios ·para alimentação, etc. O credito fa-los passar de umas mãos para.
outras que os utilisem melhor, mas não augmenta a
aomm!lo dos que existem....
·
O Sa. C
r.
s f _zeudo o serviço de quatro com dous.
O Sa. PAULIL"'O DE ::-iou:u.: - Qne o credito presta
grande serviço, que delle tira gramle. partido a prodr;tc~
'
..
· crescer a quantidade do capital que se e~preg\ie n11 reproducçíio dos Ynlores, não posso conceder semelhante
propcsiç~o. O meio circulante serve sómente para mo·
ver os productos, não póde a.ddicionar um..tgrão d&
cafá, um torriio de assu011r aos que· hoje existem em ser
para serem coMumidos ou exportad<;>a. Faz circular os
prodnctos; mas dirá alguem que, pelo· facto de circularem, torna- se maior a sue. quantidade? Occorre-me a
comparação consagrao3.a na eciencia desde o tempo do.
velho Smith, os carros prestiio grande ,serviço para o
transporte dos productos; mas a existencia de maior
numero de vehiculoil augroenta a riqueza, qne cousistf.l
e
1sa ra
,
sobras guardadas para a. reproducção'! O fazendeiro que
tiver muitos carros colhe· por isso mais cerea.es ou mais
café?
·
A.tilu\
AIITOS : - Ol esta SUB argumeu aÇ 0
u:io _d eve haver banco de emissã-:> em parte alguma.
· , O ~... . PAtrLJMo nB SouZA: -·Nad~ tem uma oonsa
a ontr . s ban s e r.~mi~s!io restão andes
serviços, são 1:egulad.ores da cfrculaç.ão, aio "'ig\as qué
. advertem o commercb da proximidade das grandes
crises, alargíio a circulação quando o exige· maior
rnovimento. das. transacções, oontrll.hem-a quando estas
' diminuam: a elles está. entregue a misR.iío de manter a
estabilidade do intermediaria dos eacaimbos. Se se elesmandão ·6 . inundiio o mercado de papal illconvertivel,
alterão a relação do valor dos productos, determinão a.
quéda do cambio; e produzem graves partu1:bações,
.
O Sa. P AUt.A S.aRTos d& nm aps.rte.
' O Sa: PAULII'IO _!)!!. Souu:7 Prestio grandes ser!i-

. . a.

com

sões a qnaut_idade dos artigo! applicineis.á nova. producçílo. O navio que vem aos noasos po~tos buscar os
nossos prcductos facilita··lhes a extracçao e traz· noa os
o

11san'

s·

1mportante á. producçiío nacional; mas pelo facto de
levar o nosso café e outros generos, augmenta a quantidade que cre. temos em deposito'! O IDeamo acontece
com os bancos; anxilíüo o productor no desoon~o adiantando recursos, que cii.o são novos capitaes, mas .os que
já e::ristião, G substituindo nas suas· -letras a garantia .de
um grlUlde estabelecimento á garautie. individu&l do
respouaavel polo valor do titulo descontado.
Concordo mesmo que a emissão bancai é .atá .certo
ponto nm beneficio ; .e.. se o edificio de que parte é tão
magnifico e grandioso,. sa tantos milagre~ delle.a~ ori·
ginão, porque nílo ~ílo de .querer os nobres depu~o&
que· repouse ~m solidoa e.licerces, que nes~ genero d&
con&trucçiio s6 olferecem eeg1lran~ s_endo do .melhor dos.
metaes T
·
·
Voltando á questão de confnsão ao meio .circullUlta:
com o capital applicavel á reprodncçãodosvalorea,J"ematarei este ponto dizendo Q.ne a riqueza consiste não noinstmmento que move os productos; mas na quantidade destes,. ou por ou.tra, que a -verd~ra , ' a for.

•

&

•

zidP.s é no que consiste· a riquou doa homens. . .
: Se o meio circulante â fiduoiario, 16 deve uiatir na
quantidade indispensavel para. a.a transac~a~ poil nio
tendo vAlor proprio como o met&llioo, não~ Hr,uport~o pv.ra adquirir _noa,Paizoá eat.n.u~ir~a .obiee~a
que tnrvão na. prodncçao. Sendo a ~ua UDl~- tarefa tro•
caros prod,.uctos, se; .como dez, basta para e~ fim, como
vinte, trocará. do mesmo modo sem provetto algJUn, e
&<>ffrendo reducçio em aeu válQr na razão do que não
é necessario. .
(Ha oario~r apart~s.)
Cham&d.o a ela~: a aua ôpinlão p~ranw uma eotnmisalto ·
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de inquerito da camnra dos lords, Ricardo, o celebre
economista, inquirido sobre o serviço que presta o cre··
dito IHl producçiio, c lie com o auxilio dc;;tc se poderia
augm~r:.tnrs.quantidadeilosuteu:,ilios e materías primus
que representão o capital na prod11cção, respondtlu que
ual uer iudi id
·
·
·
mas não sug:nentnr n somma do existente, visto qu~
aquelle que o forl:ece fica sem o capitnl que directamente poderia empregar, e ha apenas deslocação; os
rodnctos, continuava Ricardo são creaJ.os elo trabao, pe os utensi 10se materiasprimas, ~~e estessãoem·
pregados em um lugar, debd'io de o ser uaquelle em que
eataviio, e assim o credito determina sómcnte por ouem
devem elles ser applicados na obra da producçíio.
.
Noto _.A opinião deste distincto escriptor que o crodb"l
utilisa grandemente á producçüo, promovendo uso mP.is
proficuo e vantajoso dos cspit'"es, o que é certamente
de grande beneficio e proveito.
Cumpre porém observar que o fornecimento do credito está na proporção dn offerta e demanda do ca··
pital, e não na da abundancia do meio circulante e
das emissõea dos
bancos. O excesso
de circulação,
..
..

.

.

-

,

minar o melhor emprego de capital que não existe
crcado pelo trabalho e pel11. economia; pelo contrario, só
traz inconvenientes e perturbações que não têm cor-

r

·

~o

·

notas inconvertivcis só 56 sustenta em rdação ao padrão monetario, pela sna necessidade para as transacções: em quantidade maior do que a requerida para estas,
desce de valor e tem entre outros effeitos desastrosos
o e pro u2.1r o desfavor do cambio.
As differençaa de cambio não exprimem muitas vezes
senão a relaçiio de valor entre as circulações de dons
paizes dados, conforme a maior ou menor firmeza do
respectivõ padrão monetario de cada um.
O Sn.

PAULA

::;ANTos dá outro apiU'te.

O Sn. PAULho DE Souz.t.:-Para responder a V. Ex.
recorrerei a principias elementares , que, além da set
os que calão mair:, são tambam os que estão mais ao
alcance do meu espirito. O nobre deputado sabe que a
primeira regra de economia politica por que se explicão
,
q u as ou r as sao, por ass1m 1zer, quas1
que meros corollarlos, é a da offerta e demanda, tambem
appllcavel ao cambio.

nma baixa de 25 % no cambio contra a Iu~laterra, viBto
que a sua circulação estava depreciada de 25% em relação á. do Brazil. Uma oit•~v:t à.e ouro ir.,.;iez continúil. a
valer o mesmo que a oitava de ouro no Brazil, mas 108
diuheiros nf\o equivalem a 4!], e sim 135 dinheiros, e o
c m io • nom·n 1 f' ·i do · 2 ·
·
Esta hypothese já se tem realizado e ha della vario;;
exemplos.
Antes da recunhngem a que se proceieu no tcm1Jo de
o

•

O Sa.

PAULA SANTOS

dá outro aparte.

O Sa. PAULI:\O DE Soun: - Se em . nm:J. praça h a
maior offerta do que demanda de meio circulante do
que em outra, diminue este de valor na primeira, e o
con~rario succede na segunda se a offerta é menor do
que a demanda, ou se el>tão em proporção. Rota a relação
de valor com o padrão mor..etario, o que acG;utece?
E' qne quem offerecer numeraria da primeira depreciaao
para obter do da segunda apreciado, ha Je dar mais
}lata obter menos, vis!-O que offerece o que vale menos

.

Para tomar- me mais claro , figurarei uma hypothese.
A oitan de ouro valo na Inglaterra 108 dinheiros, e
no Brnzil 41, valorca da ~asa da moeda. Ora, sondo
uma oita\'a. do ouro de 22 quilnteB no llrazil o mesmo
que umn oitava de ouro do 2.! quilates na Inglaterra,
segue-se qui! 108 dinheiro~ ntorlinos equivaltJill a 4$ 1 on
por outra que o ct~.mbio par ó do 27 dinheiros por lS.
Assim será omquanto a oitava de ouro conservar no
mercado o mesmo preço por q_ue é cnnhada no!! dom~
pa.hes. Demos porém que na Inglaterra ·siio prociEos
135 dinheiros para comprar a oitava de omo, e que no
razll continuão a cowpra.-la a 4:1 •. A coiJ.Sequencia será.

'?

as praças de Inglaterra e r.s hollandezas estava 25 %
ab&ixo do par, e no entanto, diz Mnc-Culloch, o cambio
l:eal devia ser favoravel i Inglute-::ra, visto que:\ depreciação da moeda deste paiz, em consequencia do.s extorsões do governo no CUilho, era maior de 25 %. O cambio ~egulado pela balança em cujas conchas se equilibrão a importação e a exportação era na realidade des··
fnvoravel á. HollanJa, emquanto que nominalmente
estava contra. a Inglaterra. A razão ó clara: é que uaa
províncias unidas o padrão monetario mantinha-se
firme, e na Inglaterra estava abatido mais de 25 %.
•
•
1
e c a eza
ALGUl'ls Sns. DEPUTADos: -Muito bem.
O ..;n, P A.ULil'IO DE SouzA.: - Facto analogo e em
muito maior escala deu-se entre a mesma Inglaterra e
a Turquia. A piastra turca, antes de 1770, cm:.t.iri.ha a
mesma ue.ntidade de rata ura ue a meia corôa. ing eza
se 1 gs), e ass1m, ten o a J! 20 se ui ngs,
o cambio estava realmente ao par, quando, d~ndo-se
8 piastraa em Const:t.ntinopln, l)btinha-se 1 E- em Londres. De 1770 em diante foi sendo gradualmente
diminuída a quantidade de prata com que se cunhava a
piastra, até qv.e por fim cada um!?. dellas não tinha se~
não o peso de prata que se compra na Inglaterra por
2 }í dinheiros. De maneira que a mesma somma de
metal que antes de 1770 se alcançava na Inglaterra por
1 i!. e na Turquia por 8 piastras, veio a custar na Turquia 108 piastras ao mesmo tempo qua na Inglaterra
cus;ava s.~da 1 i'.. Dahi r~snltou a quédn do ca~bio na
lembrou..se de dizer que semelhante effeito em tão descomediàas proporções era devido a desequilibrio da balança.
O Sn.

O Sn. PAULINO DE SouzA.:- Perdôe-me o nobre deputado. Essa regra niio póde ser modific~t.da, pois tem o
seu :fundamento na natureza das cousaa, qne poder algum humano póde alterar. Póde··se qutrer explicar um
facto por outro principio, mas nem por isso deixa ellc
de eatar sujeito á infíill.ibidade da. lei economica a que
me referi.

rt"'

e sendo o s::lu pe3o real inferior ao legal, o cambio entre

PAULA

SANTos dá. um a arte.

O Sn. PAULJNO ll:E Souu :-Lembra"bem o nobre deputado, e citarei exemplos nl)ssos para mostrar ainda
mais palpavelmento a mfiuencia que exerce uo cambio
a depreciação da moeda, e assim responder á. proposição
6nunciada na casa-que a quéda do cambio nas nossas
praças tem sido principalmente devida a circumstancis.s
do oommercio internacional.
Desde os tempos coloniaes que lutamos com diffi.culdudes monetarial> e soffremos as consequentes oscillações
do cambio. No tempo da metropole portngueza a circulação mP.tallica que tinha o Brnzil era extremamente
viciosa, pois os metaea amoedados reportavão-se a tres
pn.drõel> monetarios diversos: dous para o ouro, e nm
para a prata. Na moeda de ouro de o,uatro oitavas com
o cunho de 6f1400,.a oitava de metal era computada em
réi.s no valor de 15600 ; na moeda chamada provincial
de 2 }( oitavas de ouro, com o valor de 4/1,-a oitava era
contada pelo praço em réis de 18771; na moeda de prata.
de 640 rs., com o peso de 5 oitavas, e no mesmo ti ..
tnlo das de ouro, a oitava tinha o valor ro orcional

e

rs.

Dahi resultava que a. oitava de our·o na peça de 68400
estava para a. de prata. na. proporc;uo de 1 paTa. 12 )i,
na peça Je4S na. proporção del para 18 8/9, e no mercado na razão de l para 15 J-í. Deixarei de parte a aprecie.ção das consequencias que dahi resultáriio com a
abertura em 1808 dps portos do Brazil ao commercio estrangeiro, para occupar-me com oa factos relativos ao
cambio.
Tom:u-ei o valor de 18600 para oitava de ouro, que
era o da moeda de 6f1400, e o do antigo padrão legal
portuguez. O par nesse tempo era de 67 ~ dinheiros
a~rlinos por lROOO,
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Recorrendo !s cotações da. prn~a, vemos que por 111
da moeda brazileira t>e obtinha em Londres
Em 1808 •
• 70 dinheiros.
Em 1809 •
74
,.
Em 1814. • •
• 96
,.
Em I81B •
• • 72
>
Em 1827:

Em 1830, ,

•

•
•

87

o deu origem a grandes males. Delle nüo data a prosperidade industrial e commercial do Brazil, e eim da
abertura dos nossos portos ao commercio estrangeiro,
dos novos mercados que tiverão os nossos productos, do
contacto com os povos mais adiantados, dos estimulos
qu.e traz o desenvolvimento da civil~saÇ,ii~ pelo conhecitores, data emfim ds11 instituições livres que nossos pais
firmárão com a independenci~~. do pai~ na ordem constitucional em qlle vivemos.

• 32
~ 20

-

'

valor relativo do meio circulante nesses diversos períodos de tempo.
Em que época snbio o cambio· a 9G ? quando prevalecia na Inglaterra o regimon da inconvertíbilidado das
notas do banco, qne durou desde 1'i97, em que foi de·
cretnda, até 1B2l, em que se restabeleceu o pagamento
metallico. O excesso do papel detenninou a depreciação da circulação da Grã.. Bretanha e a consequente
queda do cambio com o Rio de Janeiro e com todas as
outras praças do mundo. o cambio não se manifestava.
em nosso favor por-1ue nos devesse a Inglaterra grandes
.
.
d
os s
productos do t)ue entre nós a imnortação dos artigos
produzidos na Inglaterra.
•
O Sn. PAULA SÃNTos dá um aparte.

O Sa. PAuLINo DE SouzA: -Do primeiro banco do
Brazil e da flua desastrada direcçiio datilo o abatimento
do padrão moneta-rio, as perturbações que infiingio á.s
fortunas pat-ticulares e :í. publica e o papel-moeda, um
dos mais deploraveis destroços do sen naufragio •.••
O Sn. PAuLA SANTos:-Porque o governo padio emprestado ao banco e não pagon.
_
O Sn. PAUUNO DE SouzA:-A grande divida que o
Estado assumio, pois concorrêra para os desmandos do
banco ass do da cai
deste ara o th
i
das quantias emittidas....
.
O Sn. PAuLA SAl'ITos:-Bem. Não se diga então que a
instituição á a culpada.
L

'

.

poderia dar tão grande differença no cambio, pois V. E:x:. sabe que a. balança commercie.l tende sempre a equi-·
librar-se ; e demais, os commerciantes in):!:lezes preferirião comprar .ouro para saldar o seu debito com··
nosco, a perder perto de 44 % na compra das letras de
cambio. Ninguem se afasta da regra economica e de
bom senso que todos sabemos e praticamos, isto é, qna
cada um compra onde acha mais barato, e vende onde
e a quem paga mais caro.
Porque não l'emettião·nos ouro da Inglaterra, em vez
de cambiaes por tão alto preço?
Por ne ara ob r 1
me cad m ito.va de
pagavão tanto como para tê-la aqui, estando o meio
circ.ulanto depreciado na ruzlio da quéda do cambio.
Dcixariü.o os negociantes inglezes, e enti!o os negociantes in lezes de a"'ar 10l , ue a tanto não subião as
espezns com a remessa de metaes, para pagar 4 0 n!l.
remessa por tneio de letras de c!lmbio '? E' hypothese de
que por mais que o nobre deputado procure convencerme niio poderá conseg11ir, pl'is ó formulada contra a
ordem das cousns em commercio.
O Sn. PAur.A SANTos : -Nós em 1808 tiravamos mais
curo do que hoje tiramos em cafó.
\. O Sn. PAULil\O DE SouzA ~-Reassumido o pagamento
em especies pelo banco de Inglaterra, e restabelecida s
fir:nezn. do padrão monetario , passavnmos n9s para o
regimen do p!ipel superabnndante e inconvertivel, e
da.hi a adversidade !lo can1bio para o Brazil) cujo meio
circnlante tão espantosa depressão soffreu· no seu valor
pelas exageradas emissões do primeiro banco d.o Brazil.
A circulação tornou-~e tão depreciada , que do par
de 6/ }i dinheiros desceu o cambio' em 1829 a pouco
mais de 20 dinheiros por 1$, quando se decretou a ex·
tincçiío e liquidação do banco. Desde 1821 tornou-se
impossível ao banco converter as suas notas t!mespecies,
c foi autorisadn pelo governo a suspensão do pagamento
meta co. e at en 1ío t1u a s1 o exceEsl"'a a em1ssi\o
dn.s notas, llem o receio do corrcotivo, foi-se tornando
mais e mais exagerada.
O Sn. P.&ULA. SA.t~Tos:-Sa ntío ~ose om os erros do governo, os resultados seriiio optimos. Desse banco datas
prosparidade do Brazil.
O Sa. PAUr.TNO DE SouZA.:-Nüo, senhor, se o bnnco
tivesse procedido regularmente, poderia ter muito coadjuvado, e mesmo até certo ponto concorreu a princip;o
para o desenvolvimento das industrias e do c::~mmercio,
Conduzindo-se f6ra das regras q,ue taes estabelecimen~
tos~~ podw impu.~emente perder de ~ta~ a.nuiDou··so

'

•

e depois o imperial provocárão os excessos do primeiro
banco, niio o nego, assim como que elle acudio ás exigcncias financeiras do governo antes s depois da inde:
r esses serviços porém a-busou, e
muito, causando grandes deeordons. Fez Ferder aos detflntores das notas a differença de preço que teve a. oitava de ouro entre.....
O Sn.. PAULA S.A.l'!Tos:- V. Ex. deixou a questíio
principal.
·
O Sn.. PAULINO D~ SouzA: - E' notoria a injustiça
do nobre deputado censurando-me por me ter afastado
do plano das minhas demonstrações, quando os seus
apartes á que me tem arrastado a todas a.s considerações que tenho feito com quebra do protesto que fiz de
tomar ponco tempo i casa. .
B.
AULA ANTOS! • X:, eve a.
meus aparte que o fazem brilhar mais.
O Sn. PAULINO DE SouzA:- O nobro deputado leu-me a tr ar or fim dns emís ões
•
primeiro banco doB~:"azil, de . ois de muitos outros pontes
que tem conuexão com a mataria qne discutiamos, mll.s
nos qnaes eu nüo nretendia fa.Uar. Com<> já 11iío h a mais
casa para se vota.. ultimarei o que dhi.a sobre o cambio, no qufl sou forçaJ.o desde quo encetei a questão,
abandonando-me assim no prazer de discutir com o nv~
bre deputado que me tem obrigado a tiio amplos desenvolvim entos.
O Sn. PAuu. SANTos: -A esso desenvolvimento de
cambio, nüo, senhor.
O Su. PAu!.INO DE SouzA.:- V. Ex. trarou deste .ponto
no seu discurso a que respondo, attribuindo o desfavor
do cambio á. fslta de exportação.
O Sn. PAULA S.\.NTOs dá um aparte.
O Su. PAULINo DE SouZA.:- Como disse, não se tem
dado em geral no exame das causas Ja depressiio do
cambio a attençüo devida. ao valor do nosso m eio circnlante, o quer-€e explicar IJelo elemento reul, isto é,
pala diffcreuça da .imJ?ortnçiio parn a cxportaçfio, o que
an s p

~

·

m •

Q,ules s:io, Sr. presidente, os phanomoncs quo fazem
crer que a depressão ó notninal ou real? ~o n difforcuça.
que vai do par para o cambio cotado na praça ó igud á
quo existe entre o papel circulante o os metacs, prova
isso qne a circulação está. deprcciadn, pois,como bem diz
Mac-Culloch, o cambio baixo e o alto preço das especies
mctallicas siio sign.aes da depreciação do meio c;iTOulante fiduciario.
E' exactamente o que está acontecendo: a differeaça
do cambio er.tá na raziio do preço do CJuro-com 41 não
se obtem lOS dinheiros na Inglaterra, mas tambem com
4R QOO se cowpra aqai wna oitava de ouro.
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SG a differença proviesse de deseqnilibrio entre a importação e a exportação, o cambio poderia baixar, mas
n1\o se elevava o valor do ouro, 11ujeito á 1 ei da oflerta
e demanda, q_ue rege tambem o numera.ri.o. Se ,dovessQltlOS .!1.8 praças com que commerciamos mais do que ellas
~o; devem, e níi? poden~o nós e:-portvr m~taes para

noticia o Sr. Courcelle Seneuil em umattigo do Jo-wool
du ticor;omistts.
Para obviar as difficnldades monetariae que em certos
periodns se "eriti.ca.vii.o naqu~1la~ colonias por motiv06
que seria longo e fastidioso discutir agora, decretou o
governo francez a emissã? .de bilhetc.s de curso força~o

o que é moeda de ouro apenas por tradiçii() , e conhecemos ainda de vbta a sua côr c propl'if::Jades pelos artefac!os dos ourives, seria isto um estimulo para a e1:por-

lbão de franClos, com a clausula de conservar o thesonro
em caixa valores correspondente!! em meto.es pura o
reembolso em um prazo dado, antes da expirr.ção do
n.al não serião convertidos e is o ara evitar o es o o
}\eriodico a que e!ta.vão r.;:;.)eita.s a& moedas met.allicas
naquellus paragens • .Era um pa~l-moedl\ teml?orario,
de prazo certo, bem garantido e n!l apparencia lnteiramentc inoffenRivo.
Existia, porém, um banco de cir<Julaçiio na M'nrtinica que, autorisr,do a fazer fundo clispooivel de!!!!&l
bilhetes, e vendo·· ·se Eem o correct.ivo do troco metallico, começou logo 11. elevar n. sommn. de fi!l!l emissão.
N!ngullm conco:ri\\ ao troco iU~sorio de ~a~ por papel
nao exportavel, e o resultado _fo1 a sua dimmuaçii.o de
valor e eorrespondente depressão do cam'nio na razão
do 14 %·
.
.
_ ..
Sem entrar em mo1s consliiera.;:oes, chrt11 ene e reoedio proposto pelo Sr. Courcelle Sencuil,- cconcy .•
mista que nüo deve ,;ãr suspúto ao nobre. dcputndo,
~mo reptrictivo, foi que se de·1!a ~imi11uir a circ~ln-

,

verou que o merca<J..o está.pn-ca1ysado, e que o~>genetosde
exportação e~tão em estngnaçao •..•
O Sa.. PAur.A SA'IITOs: -0 que eu disse foi que o cambio esta1a ao par em Maio, e que agora ni!o eotava.

O Sa. PAULIKo Dll SouzA:- Podia. estar ao par em
Maio, e hoje a 24 )i com a mesma qwmtidr.de de numeraria, mais firme então do que está hoje. Eu me explico
melhor.
O meio circulante fiduciario s6 se sustenta em valor
pela sua. necessidade como intermediaria para as transacções. Se em Maio estas erüo mais avulta.das podião
rcqn€rer a xnesm" nommn qne hoje pMe ser demasiada,
tendo diminuído os escnin1bos. OrR., ;;e o nobre deputado mesmo re~onheceu que os pro duetos estão estagnedos no_s clepositotõ: que o commercio está qutJ.si parado,

O Sn.. PAu.i.Á. ::;ANTOS: -Eu não dit~se isto, c sim

que
o cambio estava alto eos prod:1ctos com preços baixos.
tos estão 1laixo~, isEO auima a export~ç.ii.o, pois c~> oompra.ilores que os mandão para os paizes conEumidores
preferem, tJomo~_natur·al, compra-los por preços baixos
a obtê-los por grandes sommas de dinheiro ou de productos estrangeiros. Exporta-se menos do que se importa
quando não ha productos para exportar. Ora, se os h a e
por baixo preço, os estrangeiros importadores os aceitadõ de boa. vontade, e ni'io é mister da nossa parte retotno em moeda.
O Sa. PAULA. SAJ~TOS dá um aparto.
O Sa. PAl'LU'IO
. DE SouZA.:- Tanto niío
. é s6 o ele--

.

c

aiona a baixa do cambio, que ainda pr.ra o paquete
inglez que sahio no dia B de Setemhro C"orrentc a demanda de letras de cr.mbio p~rn. a Europa. ni'io foi maior
~

tem. razão de seber, que houve me~;mo quem eative~ae
disposto a sacar mnis, niio o fazendo por niio t~rcà:t
concorrido mais tomadores. Se tivees~mos importado
mais do que exportado, os importa~ONB terHio aqui a
credito maiored qnnnties do que os cxportnd0res nos
Dlercado& cstra.ngeirofl, i~to é, deveríamos maifl do que
nos devem . A cousequencia ~eria que, tendo-se de mandar mais fundos do qul'l rocéber, haveria m!\ior procura
o menor offertn de saqnes.
Aa circulações metallicas e as mi,.tas têm a g~aode
vantagem de corrigirem-Ee por si 'lllc~mns, pela realidade duleis que regem a distribuiçílo dos meraes pelos
mercados do t:niverso. Outro tanto niio acontece com
a11 citcnlaçües incoovertiveis. O papel· moeda e as notas
do banco não trocaveit3 por especies, só t~m valor fixo,
npito mais uma vez, quando Da quantidade essencial
para o movimento das m ercadorias. Qualquer excesso
traz a sua diminuição de valor em vista ••••
O S&. P AUJ.4 S.tNTos : - •· Estou lliUito de accordo;
uero s6 concluir ne a lei ue autorison as emiesõea é
a cu pa a, e não aqucllea que 68 illuilirão com ella.
O Sa •.P.&.VLINo DE SouzA.:- A redncçiío na quantidade é po1s o meio de fazer voltar o papel inconvertivel
ao seu 'lUtígo valor o chegarmos i sua realização em
meta~.

O S&. P J.liU SA.l'ITúll dé. um aparte.
O Sa. P At'I.I:•o »E Sou.zA.: - Nilo imistirei maie neste
ponto de doutrina: lembrarei sómente o facto ínteiraxnente :Jnalo~o ao que BIJ.tre nós '(lresencia:mos que se deu
~~~Antilhas francezsr: em 18~1!, exposto em uma pu. j.icação do Sr. Lepelt.tier de Samt Rem~, e do qu~ dea

I

Restabelecer-se-bis o valor do numernrio, e o cambio
ee elevaria ao par.
.
O Sa. P.&.u'·"'. S.&.Nros:-Eatnmos. de aooo'f'd?, e repito,
"
msteria, mil.'! nito respondendo ás miuhns observa~\Õee.

o.SP.. PAuLtNo DB Souu. :-Qne o meio de reergáer
o valor da ciroulaçiio inconvertivel o levantar o cambio
nominalmente dep~imido, é a reducçíio de sua quantidade, mostra-o a experiencia. de outroa povos, e.s llçõee
dos grandes mestres da sciencis ecouomica, e o legislador brazileiro o reconheceu na lei de 11 da Setembro de
18~6. O .conselho dado pelo escriptor citado, seguido
por homens muito notaveis, foi consignado como ['receito em uma lei do Brazil.
O Sa. PA{!LA. SANTos:- Concordo ern tudo i&to • m"
que seja applioavelao Braz;ilcom alei de 1R63, niio, senhc,r.
O Sa. PAULI!Io DB SouzA : -Porque ha d~ o Brazil
ia?.erexcepciio na applicaçiío de leis scientiíicas que siío
. ~ ""'
.
do resto do mnndo, onde as regras que regem oi! faotos
ecor.omicos de outr?R pnizes nilo }'Odem udiml\tur-Fc.
onde oH mesmo11 effe1toll niio ti!m aa mesmas cauRas qno
em outras pnrtes, onda lliio tom roa:idade tlS verdaci~s
que a marcha. do espirito hnmano tom ccn~agrado ' I
Ntio o creio, PenhoreR, o ape:t.ar do todos os sous rocurEos, duvido que o nobre dllputado o posr-n demon~trar,
Por occnsiíio da discusFuo do bilt •iU" autori&ou a ~us
pemiio do troco tlRB notas do banco, houve qoem I>U'·
t.enta~~so que, cestMJ.Udll ll conec.ti'lo, a bli.U.CJ de Ingla.~
t·~l n poderia. ab1111ar do direito emiasorio e inundar a
eirculaçüo df. bilhete~ irrealizaves. Os factos mostráráo
que I'Rtíi.o de se arreciaram tinhiio os ~ue assim pensa.
vtio. Foi tal o excesso que os autoreg do bulltofl report
e de varias pu\:licaçõea feitas na·quelle tempo, entre 011
quaes mencionarei Mr. Thornton f) sir Francis Baring,
muito corupeter.tes na mataria, eustentá.rão com vantcgem que o meio de e'iitaT && oscillações era a 'Volta
do troco metallico, e o melhor modo de chegar a este
rea~lltsdo aem gra~~:de sacrifi~io a gradual e progressiva

.

.

Estes principias que, postos em pratica na. Inglaterra
ae.poi!l da paz de 1815, antes -mesmo de qualquer acto
coercitivo do parlamento,, trouxerão o estado normal
para a economia daquelie paiz, fdriio os qne preYal&cêriio na parte em que aa providencias da lei de 22 da
Agosto de 1860.. ••
.

O S1.. P.r..ll\.1.

~.r..!''To~: -Em que ~u

O Sa.

PAVLI!IO "E

O Sa.

PAULA

nio foz.llei.

Sovu.: --:- O nobre deputado f u
con~idefaçõei ~:obre a lei, e espeoialmBnte ·sobre dou
pontos ••••

SA,.TOII-NIP1 fQ!lhof-,
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tal intelligencia rei!nlt.s. notavel injustiça. Para h7.~-lo
bu.atiio poucas pll.lavra.s.
. Da l~tra da lei para o modo por que foi entendida vai
tt.nta. differenç\\ como a que ee dá. entre o que é e o que
poderia tJer. O maxi:mo da tsbella representa a emissito
que o banco do Buzil poderia ter e o legislador .determi-

O SP.. P.6.UU~~ n Soll?.A :-Vou oeenpl\r·me por alguns instantes com essa lei, niio Eó porque, sucoedendo
:ua tribuna ao nob~ deputado porMinu.s·Geraes, cabeme respoader é.quellaa de suas proposiçõea com que não
estou de aooordo, mas tambam porque entendo ser de
minha porte um dever de lealdade manifestar-me com

Vou ler o~~· do art. 1" como principal e unico argu:
mento suffict•mte para mo.qtrar que nessa. parte a lei
não é e:o:ecnta.da no pensamento quo encwrü.o as pe1a.vrl!.'> de que ee :;ervio.
·
Diz o Si a· : <Se no fim do prazo de um r.nno cl)u.ta.cio
da publicação desta lei os bancoa nii.o M 1\Charem ainda.
habilitados pa.rs ttociU' su.IIB notaa por IDOed• à.e onro,
o governo fad. re·Jtriugir llllllualmente, em qnantD nãct
conseguirem este result-ado, a .romma ®" Mta.! Qt& bilh•tl3 em circula.ç~o, Bl\ proporção que mareari de
acoordo com os mesmos bancos, nrio podendo esta ser
no primeiro anno inferior a 3 %, etc. •
A expressão-nota.t ou bilhetu em circulaçila-corresponderia na mente do legislador a-ootM ou bilhtti.r
qus poderillo e3tar em oirculaça.o-ou a-flt~las ou llillw_tes .que e&ti•Jessem tfftJclitlrmum~e em Gire~, findo o

o Sa. P.UJL4. s..Nroa:-Para eStie fim, aim, senhor.
O Sa. &truM DK Souu:-- .... e 'em a ser a intelligenoia dada por S. Ex. ao § 8• do art. 1" da lei, que com·
pletamen~ nullifica o preeilito legislstiyo nelle contido.
Sinto smceramcnte não poder nesta parte pre~tar tombem o meu insignifioanta conclll'l!o ao Sr. ministro da.
f:uenda como até h~e na.s demrua meJidas tenho praticado em relação a S. Ex. e o. todo o gabinete. A nin ..
guem porém é licito o sacrificio das proprias opiniões.
A circ:umstancia de ier S. Ex. fQito parte do gabinete
de 12 de Dezembro que com toda a dedicação sustentei
nesta tribuna pela sua marcha constitucional e pelos
set_ts .es_forc;os par~ consignar na. legislação do paiz os
prmc1 los economtoos or ue tenho eem ra u nado
es e que tenho WlBento nu casa; o ser S. Ex. um dos
~ais dietinotos membros do actual gl\binete cuia p<llittca tenho apoiado, e além disso a stfeição quo pessoalmente lhe tenho e o a reço ne merecem seus elevados
n o , ornno para mtm am a mats sens1ve a lVergencit\ em que estou do nobre ministro no modo por que
Cl!tã. sendo executada a lei de 22 da Agosto de 1860.
Senhores, na lei de 22 de Agosto consignou o legislador d_uas ordens de medidas tendentes ao fim que EB tinha:
em vtsta, Jato ó o troco metallico•• oo.ndiçiioprimeira para.
restabelectmentc do valor do me10 clt'culanoo, depreciado
p6la quantidade reputada exoossiva de notaa do baneo
inconvertiveis. Das disposiçõea da lei relativas aos estabelecimentos de circulação, umas são permanentes e oat:a~ de· caracter transitorio; algumas pnra terem e.tlOO.
t1v1dade logo após a sua promulgação, outras para te~m vigor .d~~><:is de certo lapso de tempo, e por assim
d1zer subsJdtanas, se aquellas niio bn.stBBsempa.raconeegnir o desejado resultado.
, Assim o maximo fixado para a emissiio dos bnnco~~o

•

· Quanto ao espirito ds lei, p~rtio ellt.: do principio en~
t;inado pelos grandes interpretes da sciencia mouetaria e
attestado pela experiencia de todos os tcmpoa e de todos
os paizes, e vem a ser qna a depreciaçll:o das ciroulaçõea
fiduciarias prov~m do excesso cxiatente além do i.Ddispensavel parA intermediaria no:; escaimb011, e que a dimhmição é o meio da corrigir o que é excessivo, ou, p~
outros termos, que o vnlor do meio circulante inccnwr··
tivel, como tudo o que tem valor de rela.çao, estJ. snjoito
á. ~ande lei da offerta e demanda.
Emquanto os bilhetes do banco niío valem ·o meomo
que vale o ouro e por ouro se nlio trooão, estão abaixo do
Yalor do ouro, padrão monetalio do Bra0il, e portanto
depreciado.s. Sa o ouro não existe em iórma de moeda,
porque os cansas da circulação entalhados de papel niio
lhe dão lugar, e se ha superabundancia, o remedio á a
i a
·
p ç • ti! a meu ver o
pensumeuto o logislndor, porque se cllc manda diminuir a circuluçii.o e dolla retirar certa qnantida.la é
p~ova, creio eu, da que 8 julga superab~ndante.

.

aup:mento. Antes de retreyoedar é preciso parar.
Dado v.<?rém o caso de niio poderem os bancos realizar
os Beus b1lhetes dentro de um nnno, fiaavão obrigados a.
uma reducção gradual que pelo § s• do art. 1" seri&
no primeiro anno de 3 % a 6 %, e no segundo de 6 %
a 12 %, conforme entendesaa com elles de aecordo o
governo.
Estoa são os mais imP.ortantes e effioazes preeeitos,
pois considero como auxiliares as outras med1das aliás
muito aoorta.uas no seu concurso p111a o me~~mo fim, e
que consistem na prohibição aos bancos ereados administrativamente de emittir bilhetes de quantia inferior
a 508 na. oôrte e província do Rio de Janeiro, e de 251J
nas outras protinctos, e na defensa de conservar qualquer instituição bancaria para fundo disponível notas do
governQ de 18 a 58, e moedas de prat~. Em relação
banco do Brazil, . as notas inferiores a 50S ficáríio reduzidas a 25 % da aua circulação total, não estando elle
habilitado para oomoçar a convenão metallica den.Uo
do decurso de seis me:~:es contados da data da lei.

.

existe, mas que poderia existir, ou o que rea.hnente existe!
Ordenaria o legislador 8 limitoçüo de uma circnlação
poesivel ou dn circulaçi'io realmente existente no tempo
em que a l'imitnçiio devêra ter lugar'! P6ile ser excessivo
o 'hua não existe só pelo facto de ser possivel?
1 ara realizllr a. reducção decretada de 3 %, o que devia
ter em vista. o executor da.lei1 Por certo que o meio cir~
cnlante existente e depreciado.
O Sa. PAuu. SANTos d' mn aparte.

O Sa. P.&.uLJNO DE SovzA:- Julgo injusta a interpretação que está. servindo para executar a lei, porque,
Sr. presidente, no estado pouco lisongeiro das nossal!
finanças con tinúa o thesouro a fazer 8nnualmente o sacrificio de dous mil contos para reB8ate do papel~moeda
do governo, quantia que, no exerc1eio para que ae "Ot\\
o pre!ente orçamento, corre!ponde a mais de 5% da
Mmma wstente de notas do thesouro, e ao meamo ·
tempo 6 o banco do Brazil dispensado d11. obrigação imposta por lei de retirar 3% de su.ss _notGll, e i!to mesmo

ao

T •J \ 10 \ ' .

Da.

não existisse vu a. circulação
que os
realroonte
..
.. bancos
.
..

pecies, mas começou a ter força como disposição ooerci··
tiva dP.sde quo 11e publicou a lei. Antes da com~a.r a
!educçiio ~o papel fidn~iario (que o ã o papel bancario

as notas o banco do Bru· inferiores a 508 mve -ae em
Y.iata a somma dos bilhetes fliD oirculaçiio. Não entendeu
porém o nobr4 miniatro da fazenda qua era essa o termo
que devira servir plU'a calcular a aubtracção dos 3 %
de que falia o § 3•, e aim o maxüno da emis&6o marcada para o banco do Brazil na fónna do art. 1• e tabel...
la snnexa. ao regulamen\o di 10 de Nonmbro.
Em aparte disse eu quando oran. !Obre ~ta materia
o meu illuatrado amigo, deputado pela minha provincia,
que a intelligencia dada pelo honrado ministro é contraria á letra e ao espirito da lei. Vejo· me portanto
na obrigação de justüicar e!Ba tninha a.nerçíí<t, e que da

X

a circulnçíio legalmente possível, mas que Biio existis.
Teria o legislador em vistas reduzir e. circulação que

!

I
I
I

' é do seu dever pelos aeuaestatuto!i.
as suas notas como
E' duro que nfu 11 011 contribuin\ee que aqui repretentamos pagnemoa annualmente 2,000:0008 para melhorar o meio circtilil.nte, que o theeouro concorra para.
a abolição gradual do papel fiduciario do EstadO am
annos de delicit, e que alguns bmoos que tirflo lucro da
emissão, que tem por dever manter o valor de teW! bilhetes , 'lqn&m iRntoa de cumprir um preceito legal
que lhM impõe menor sacrificio, visto que .a reducç.Mo
de 3
deàuzida do maximo torna-se illneori& não
atti.ngmdo a somma .d as DOtas eDl circul~ e refetin.do"'l!O a um limite pos~ivel e nito real.

%

12
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Níio se infira do qne aaabo de d5zer q_ue núo ache eu
bem empregados os sscrificios que fazt~mos para & c:x-

continuar a apeia-lo,~
O Sn.. PAuu~o DE SouZA.:-Não penso que o partido
conservador ueva sacrificar o predomínio dos seus principias politicos por divergencias no modo de entender
um ponto de legislação financeira, nem sei quando foi
emittida e por quem a proposição••.•
O Sn. ÜTTO~! :-Asieguro que foi emittida.
O Sn.. PAUI.l:\O DB SouZA :7"'Desde que V. Ex. o diz,
niio ponho a menor duvida em acreditar 11ue o foi. Devo
poréDl observar.....
·

O Sn.. P AULI;o;o DE SouzA:- , ••. ha do permittit qua
no nosso proceder sigamos a mesma logica que ello o
seus amigos, guardadas as respectivas po~ições politicas.
Para a opposiçüo a intelligencia dada aoS) 3" do art. 1•
da lei de 22 de Agosto não é motivo senão para dar-se
por satisf&ita nesta >arte, eontinuando as hostilidades
c?m o me~mo vigor no terreno a po 1t10a e a a. !Dltustraçüo. Para nós a mesma questão dá. lugar á dtvergeucia no ponto em que os nobres deputados estão de
a~cordo, e não para combatermos princípios que o gan .e proc ama, e que sao am em s
•
Se a interpretação do Sr. ministro da fazenda. é t!io
importante que lhe devessemos subordinar todas as ou~ras considerações e lançarmo ..nos na opposição, sê..Jo. hia
tgualmente para a opposição que, deixando do parte o
mais, sustentaria a marcha ~eral do ministerio. Não
faz esquecer á opposiçüo a d1versidade de pensamento
em que está com o gabinete, tambem não transforma
em desaccordo a ha\"monia da idéss e de vistas qu~ em
tudo o mais se tem dado entre o governo e a maioria
que o tem apoiado. Continuão as causas nos mesmos
termos, á parte a questão em que os nobres depu~ados
cone :·
·
E tanto o proprio nobre dl'putado não julga a questão
~apitai, que ainda hontem nos disse que, applaudindo a
mtelligenci:l. dada pelo nobre ministro da fazenda ao
3' da lei de 22 de A osto mais lhe a radavíio as vistas
iiuanceiras mnnitcstadas no senado polo Sr. VlSconde e
Itaborahy sob o ponto dl! vista daredo.cção dasdespezas,
e que se o nobre visconde se encarregasse de as ·pôr em
pratica subindo ao poder, o nobre deputado prestar-lhe. m ne& a par e o seu concurso, pre enu o sacrx cara
mterpretação dada :\ lei de 22 de Agosto, á. questão
capitSll de cerceamento nas uespezas.
Não posso crer que fosse a novid!lél.e que determinasse
da rar~e do hollT~do membro essa _preferencia, e sim a
n;axor xmportancx:t que tem para elle a reducção necessana das despe~:\~>; e na verdade não devo por fórma al~u
ma attribuir :"L versatilidade a manüestaçiío do nobre
deputado, que tem sempre mostrado firmeza nas suas
opiniões. (Apoiados.)
Vou de nccordo com o nobre deputado em que :i gran~e e. ur~e!fte. no:_essidade d~ ~cduzir as ~espezas suscep-

publicar o ex:tracto dessa sessão do senado; parece quo
entrou ahi Nossa :i\euhora da Paz.
O Sn. PAULI!'iO DE SouzA: - Acho muito natural

criticar outros pontos aliás de interesse, e ó essa uma das
razões por quo tenho apoiado o gabinete.
O gabinete adaptou por prcgramma a redncção das
des z
v
•
• •
.-

tinçiio do papel-moeda. Não ha de st!r <'Om o meu voto,
salvao. circumetancias muito extraor1linarias, que sere·
vogará a parte da lei de 1853 que m.nnda consignar annus.lmente n quantia de 2,000:000B pare fim tão prove1toso.
O Sa. ÜTTONI :-Só esta parte?
O Sa. P ~u~-~ S..unos :-Tom toda 2t ra:z.ão em susten··

.'

O SI\. PA.UUNO DE SouzA: -Não posso porém appro·
var que o Estado carre~ue com onus se'm proficuidade, e
q_ue os resultados beneficos que delles poderlão provir
sejão nullificados pelos que mais cont;ribniríio para os
males que sa quer sanar. Independeutnmente de disposição legislativa, era do dever dos bancos e do seu proprio interesse manter o valor inteiro das; suas letras
geralmente recebidas pelo publico na melhor fé.
A divergencia em quo estou do Sr. ministro da fa2:enda nesta questão, aliás de interesse sob o ponto da
vista finance~ro, não .~e parece~ como ,n~o tem parecido
1niuar a no;sa separação de um gabinete cujas vistas
politicas merecem a nossa sincera adhesão, e de que
faze!fi parte co~religi.onaTios.. nossos d.istinctos, que pelos
têm até hoje inspirado sincera confiança. (Apoiado~.)
O Sn. 0TTONI:- Dizem que a lei de 22 de Agosto é
a bn.n.deíra do partido conservador, ~colarão que esta

. eJ

•

• -

-

~

nossa parte uma leva de broqueis contra o ministerio
que procura derribar e a diesolução da maioria darlhe-hia o ganho da cuuGa a que visão todos os seus esforços. Estimuriiío o nosso auxilio para dc;truir n situação
politica, como, se nós estiveEsemos em opposição, n:lo
deix:ar1amos de folgar com o seu refors~o para obter um
triumpho que a;; minorias por si sós não podem alcancer. Não nos devemos porém guia-r pelos desejos dos que
têm idéas oppostas âs que professamos, e sim pelas r ::oprias apreciações.
O apoio e aJhesão das maiorias são determinados pelo
accordo com os gabinetes no complexo das vistu.s politicas e dos princípios geraes seguidos na pratica da
to.dministraç1i.o. Não é possível a. identificação completa
em toda e qualquer questão.
Ligo muita importancia ·b questões financeiras, e
creio mesmo que ellns podem dar lugar com bons fundamentos s. uma separação, se da marcha do gabinete
resultão a ruína das finanças do paiz ou males irremediaveis. Parece· me porém que não se deve sacrificar os
prmc1p1os po tcos e o comp e:x.o as me 1 as nancelras á. execução menos adequada de um ponto da legislação ••••
O Sn.. Pllli.Ell!.A DA Sn.u .-0 Sr. visconde de Itabo·
rahy sustentou o ministerio politicar.;ente.
O Sa. Ono:-;1 :-Mas combateu .. o financeiramente •
~~rll!a.nt()_~~o d~ sustenta~lo, não t êm remedio.
'
O Sn.. P A.UL!No DE ~o~zA: - O uobre deputado que
com tantos recursos dmge a opFosiç.ã.o nesta casa....
O Sa. ÜTTONI :-Oh! Eu já tenho explicado a razão
por que os senhores me fazem esta honra· é para tornarem toda a oppQsiçã.o ünpossivel.
'
·

1

i

'1

1

.

-~

O Sn. PAUJ.A S.\NTos:- Palavras vagas e bannes.
O ~n. PA uuNo v c SouzA. : -Mas que, reduzidas a fac
tos, 1mporte..rAõ grande e relevavte serviço ao paiz.
Senhores, nada mais fncil do que clamar contra os
nbusos, o nada. mais difficil do que eff~.ctivamente destrui ·loa. (AtJoiados.) Os embaraços e difficuldades com
que terá de lutar o gabinete siio novos motivos para
tornar mais decidido o nosso apoio; Ee, como espero, empeuhar-so elle sinceramente na realização da tarefa de
que t>e incumbio.
Para veucer e dominat os obstaculos e fazer lace aos
compromettímentos inevitaveis na extirpação dos abusos são nec~ssarie.s muita coragem o firmeza. Aos abuso&
prendcm·s~ interesses que á SOJ!lbra daquelle3 víio vivendo: fendo o abuso, clama o mteresse.
I:.embro··me ~~uma comparação de que já me servi
em outra occas1ao, e que parece-me bem exprimir o
facto a que mo refiro. Como na floresta encantada da
.Jcru~alem Libc: tada as arvores ~~:olpeadas se transforguentadns, imploravão a compaixão' de Traucred.o assim, ferido o abuso, ergue· se o intereese com elle identi~cado, e. o.ra. supplicante, ora ameaçador, entibia. a
mao do m1mstro que tenta arrancar a damninhR parasita.
~e no epi~odio de Tasso,. a que alludo, a fé christã incubo no nmmo do guerrel.l'o da cruzada a energia. nacessaria para triumphar dos encantamentos de que se
povoavão as imaginações na média idade, estou can~
vencido de que os illnetres cavalheiros que se achão á.
frente da administração não recuadõ na realização cio
pensamento que tomárão para programma ministerial,

e as justll8 rmggeatões da

ee~

pa-triotismo tom.aráõ em
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aetos as promeS!las ào sna palavra compromettida pe·
rante o corpo legislativo.
Estude o rninísterio o estado das despez~~.a, córte ns
que não tiverem razão de existencia nas necessidades
reaes do serviço, destrua os ab:1sos que sorrateiramente
se tenhão enraizado em quaesq_uer ramos da adminis-·
,
o
s s I o os me oram n os
nos fez esperar, e terá assim adquirido novos titulos á.
estima e ao respeito publico, e justificado o p1·oceder
daquelles que o tem
sustentado
nesta casa
.
·. com o seu

.

continuar o seu apoio.
Tenho concluído. (Muito bem, muito bem.)
(O orador é comprimentado pelos $etts amigos.)

O Sr. Silva Nunes, obtendo a palavra pela ordem,

requer o encerrn.m.ento tlesta discussão.
.ALGU:\S Sas. DRPUT.\Dos. - Não hn casa.
O Sn. 0TToM: - Assim como se votou hontem havendo só 5~ Srs. deputados na sala, acho que se póde
votar hoje havendo 12.
O Sn. PRESIDENTE :-Não havendo casa ara se votar
o encerramento proposto pelo Sr. Silva Nunes, e não
tendo ainda dado a hora, continúa a discussão -lo orçamento. Tem a palavra o Sr. Felix da Cunha.

nobre amigo a collega, deputado pelo 2" districto de minha
provincis, fez em. oma destas sessões um discurso importante
pelo seu objecto,
.
. . em que pedia.. alguns escla.
sobre as nossas relações com o Rio da Prata.
O nobre ministro tomou notas, e eu suppuz que S. Ex.
désse então ae informações pedi~as pelo meu distincto
amigo ; porém com grande sorpreza. minha vi qne a discussão foi encenada sem que S. Ex. tomasse a palavra
para. acudir ao appello que lhe tinha. sido feito.
O Sa. 0Trorn : - Fica para o anno que vem!
O Sa. FELIX DA CUlluA.: - E como eu eupponho que
S. Ex. não quererá. perder a occasião de dar esses escla.cimentos, que considero indispensaveis, von requerer o
adiamento desta discussão por 24 horas.
agora.

O SR.

PR~StD'Ef(TE:-

O nobre deputado p6de fazer

O Sa. Fzux DÃ C'IJNBÃ: -Eu tinha da fazer tambom
algumas considerações sobre o estado das nossas relações com as republicas do Prata, {Ue supponho no
peior estado possivel, mesmo em estado que importa
algum descredito para o Imperio, e por isso me sorpren~
deu · que o nobre ministro dos negocies estrangeiros,
tendo assistido á discussão a que mo refiro, discussão
que será lida naquellea paizes,dei.xasse da tomar a pala~:a. Estou mesmo persuadido que este procedimento de
S. ~:s.. pôde autorisar a seu raspeito juizos que não lhe
serao honrosos.
Eu poderia, Sr. presidente, prevalecendo-me da OO··
casião, expôr as considerações que tinha de fazer sobre
este mesmo objecto; porém, como V.Ex. vê, a hora está.
adiantada, a camara acha-se completamente d':lspovoada, por isso proponho o adiamento afim de fallar
amanhã, rogando a V. Ex. que desde já me inscreva,
pois desejo estender-me, e não o posso fazer agora; então
espero que o nobre ministro de estrangeiros me agradecerá. a opportunidade que lhe offereço para dar as ino
s qne o meu ns re co ega l so CI ou, e que
eu igualmente tenho de solicitlll' sobre outros pontos.

Vem 6. mesa, é üd.o, apoi&do, e entra. em discussão, o
seguinte requerimento ~
c Requeiro o alliamento da presente discussão por
:vinte e C)_uatro horas.-Felix da Cunh11.~
.A:umn SllS. DsPtr.rA.nos:- Votos, votos.
OOTRos Sas. DEPUTADOS: -Não ha casa.
'O Sr. OttoDl (pela ordem):- Sr. presidente, é
delita vez bem vi-.ivel que não ha casa para se proceder
Avotação do adiamento proposto; mas desejava que

V. Ell:. tivessu a bondade de esclarecer-me a respeito
das consequenci.as deste requerimento de adiaxnento.
O SR.. ,PRF.~IOE~TE : - Nrr0 havendo quem falle sobre
o requerm~ento de adi!\mente, e não havendo casa para
se votar, fica encerrada a sua discussüo.

a. RESTDEIITE;- ao tem 1n uenc1a alguma; n
discussão da materia principal não fica encerrada até
porque ha ainda alguns Sra. deputados inscriptos 'para
fallarem sobre ella.
O Sn. ÜTTONI :-Estou satisfeito.
Ningnem pedinao a palavra, e não havendo numero
para se votar, o Sr. presidente declara encerrada a disc~~são, e mandando procederá chamada, por.e:Jln se ven!ica terem-se ausentado com participação o Sr. vis·
conde de Camaragibe , e sem ella os 8rs. Serra Carneiro
Espinola, Lima e Silva, Rodrigo Silva,· barão de Ma~
man a e C "l •
•
~•
•
Saldanha Marinho, Araujo Lima, Santa-Crnz, Ribeiro
dfl: Luz, Pereira da Silva, Lamego, J. Madureira,
Villela Tavares, Mello Rego, Fernandes Vieira. Car-·
los da Luz Pinto de Cam os Es eridião Leitão
a ,un a, Carneiro de Mendonça, Pnes de Mcndon9a, Barbosa da Cuuha, Silvinio Cavalcanti, Siqueua Mendes, Bezerra Cavalcanti, Tava1·ea Bagtos,
Castello-Bra.nco, Diogo Velho, Carneiro da Cunha,·.
poso a amara, ragao e
e o, 1a. o, e
Lamare, Epaminondaa, Bandei-ra de Mello, Barcellos,
barão à e Mauá, Silveira da Mott.s, Souza Mendes, Cunha Figueiredo, Paranaguá., Ferreira Lage, baríi.ll da
Porto-Alegre, Lima Duarte, Couto, Sá. a Albuquerque
e Costa Pinto.
Dada a ordem do dia, levanta-eo a. sessüo i!l trca ho~
ras e um quarto da tarde.
·

.

.

l'll.ESll>J:l'iCIA. DO SR. VJSCONDF. DE C.UU.nAGJ'BP:.

Ao ;neio-dia, feita a chamada, nohíio-se presentes os
Srs•• VISCO~d~ de Ca~aragibe, Pereira Pinto, Go.tna Verqueira, VIeira da Sllva, Lamego, Luiz Carlos, Henriqueq, FerreirB dn VeiJ!,a, Martinho Campos, Carneiro
de Mendonça, Corrêa de Oliveira., Silva Nunes, Silveira
da Mcma, R?drigo Silva, Costa Pinto, · Barbosa. da.
Cunha, Neb1as, Jagunr1be, Fernandes Vieira, Cu~
nha Figueiredo, Ribeiro da Luz, Felix da Cnnha,
Paes de Mendonça, barão de Porto-Alegre, Carlos
da Luz, Ra.poso da Camara., Mello Rego, Lei~o da,
Cunha, barão de Mamanguape, Santa-Cruz, ·J. de - ·.
Al~ncar, Bezerra. Cavalcanti, Paulino de Souza; Lima ·
e Sllv11;, Angelo do A~aral, Diogo Velho, J. :Madureira,
Bandeira de Mello, Pmto de Campos, Sergio de Macedo,
Araujo Lima, de Lamare, Tavares Bastos, Pereira da
Silva, Paranaguá., Pedreira, Viriato, Epaminondas,
Castello-Branco, Souza Mendes, Sayão Lobato, Carneiro
da Cuoha, Ferreira Lage, Siqueira Mendes e Fleury.
O Sa. Pa"ESIDEMTE lleclara que não ha sessão por falta
de numero legal, e bem assim que se vai officiar ao overno a m e sa. er- se o 10., ora e ugar em que
S. M. o Imperador se dignará receber a deputação desta
camara que tem de requerer a designação do dia, hora
e lugar para a sessão imperial de encerramento da presente sessão da assembléa geral; e nomêa para a dita
~eputação os Srs. Angelo .do ~maral, Viriato, Fialho,
.l aranagná, Alencar, ArauJO Luna~B:enriques, Tavares
Ba.stos.' Esperl~ião, J. Madureirn, Espinols, Silva Nunes, Lima e Sllva, Paula Santos, Ferreira da Veiga,
Ribeiro da Luz, Luiz Carlos, Carneiro de 11fendonça,
Canão, Costa Pinto, Fleury , Santa-Cruz, Couto e
Carlos da Luz.
Deíxão de comparecer com partioipPÇão os !5ra. Paula
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mare, Araujo Lima, Paulino de Sonza, Lei~o da Cn·
nhs, J. Madureira, Say!io Lobato, barão de PortoAlegre, barão de Mau&, Lima Dulll'W e Podreira.
O Sa. r~~.:estneK'l'll declara não haver sessão, e que a
ordem do dia seguinte é a mesma j i designada.

Fonseca, conde da Baapendy, Teixeira Jnnior, :Brandão
e Zacaria.s ; e sem ella os Srs. Serra Carneiro, Carvalho
P.•.!is, Furtado, Gome~ de Souza, Fialho, Figueira de
1\Iello, 1\facario, Aragão e Mella, Paes Barreto, Silrino
Cav•llcanti, 3i e Albuquerque , Rego Barros, Villela
Tavares, Brandão, BenjiUilin, Paranbos, Leandro
>ezerra, 1e e arva o ,
a azans, 1 eno, e rnandes da Cunha , Pinto Lima , Saraiva , Pedro Moniz, C. 1\fadureira, Espinola, Dantas, Gaspa·
rino, Junq.ueira. Per~ira Fra_nco, .F . Octaviano! S~,
,
.._
)
..
Lobo, !IIello :Franco, Ottoni, C. Ottoni, Lima Duarte,
Salathiel, Bretas,Crnz Machado, Paula FonsecR, Couto,
Carrão, José Bonifncio, barão da Bella-Vista, Lessa,
l>fartim Franci!lco, Barcellos, Bello, Amaro da Silveira

e barão de

Teixeira Junior, Brandão, Zacariaa , li:'Cello Franco e
Paula :Fonseca; e sem ella os Sril. Serra Carneiro, Sineira llf~nde~, Carvalho Reis, Parana ! , Souza
nandes, 1\facario, Bandeira de Mello, Raposo ds Cntnara,
Carneiro da Canha, barão de Mnmanguape, Aragão e
Mello, Pa.es Barreto, Corrüa. de Oliveira, Silvino Cavalcanti, Cunha Figueiredo, Rego Barros, Villela Ta-vares,
Esperidião, Benjamin, Paranhos, Leandro Bezerra, Fiel
de CarYalho, Cala:r.ans, Tiberio, Fernandes d& Cunha.,
Finto Lima, Saraiva, Pedro Moniz, O. Madureirn, Espi~
nola,. Gasparino, Junqueira, Pereira Frsnco, Dantas,
Silva Nunes, F. Octaviano, Saldanha. Marinho, Martinho
Campos, Almeida Pereira, Lima e Silva, Paula Santos,.
Silveira Lobo,C. Ottoni,C~illo,Sa.ls.thiel,Bretas, Cruz.
Mac~ado, C~eiro de Me~donça, Sante.-ÇrJl2!, Couto,

nrauá.

A. ordem ào dia eeguinto é a mesma já. designada.

.tl.eta tia sessão em 12 de SeCmnbro.

-

Martim' Francisco, Silveirlrda'Motta, Lamego, 'Barcel~~
los e Amaro da Silveira.

l'RESIDEl'iCrA. DO Sll. VISCOnDE DE CAMAilA(;JDE.

.

..

'

'

queira, Vieira da Silva, amego, Villela Tavares, Luiz
Carlos, ~odri~? Silva, Sergio de Macedo, Panlino de
Sou~a,L1mae ::Silva., Furtado, Paes da Mendonça,Jagnl:l.~
•

•

•

-

•

:"i

A.cta da sessão em. 1.4 de !fetemb.-o.

..

da Veiga, Silveira da'Motta, Silva'Nunes, B~bosa. da.
C?-n~a,AraujoLima, Esperidiiio~ barão de Porto-Alegre,
Ribeiro da L'az, barão do Mamnngnape, Mello Franco,
Carlo5da Luz,Rapoao da. Camara, Pinto de Campos, de
Lamare, Angelo do Amaral, Carneiro da Cunha,Nebias,
J.~e Alenc~, C. Ottoni, Ilfello Rego,Bello,CorrêadeOli~
•ette, FerreuaLage, Sayiio Lobato, Tavares Bastos, Pereira da Silva, Epaminondas, Castello-Branco, Fia.lho1
Bandeira de Mello, Víriato,Pedroira, Martinho Campos,
Feli:~t da Cunha, Souza Mendes, Si. e Albuquerque, Siqueira 1\Iendes, barüo de Mani, Bezerra Cavalcanti Q
Varrão.
O SSl. PaJ:Stl>E:'\'l'B declara ni'ío haver sessão, e que a
ordt!lll do dia seguinte é a mGsma já designada.
fal~ão co~ participa~ão ~s Sr~. conde de Ba.ependy1
•

'

'

.1.

rntSIDENCU I)O 51\. VJSCOI'IllE

'

e sem ella oa Sra. Serra Cnraeiro, Leitü.o dn. Cunha,
Carv:llho Reis, Gomes de Sonzli, Parnnsgu\1., Fi~ueir~
de Mello, Ilfanocl Fern1mdcs, 1.\Incnrio, ArBgiío e Mello,
Paes Barreto, Sihino Cavalcanti , Cuuba Figueiredo,
lhgo Barres, Benjaroiu, Paranhos, Leandro Bezorra,
Fi'!l de Carvalho, Calaznns, Tiberio, Fernandes da
Cunha, J>into Lima., Sar:.\iva, PPdro Moniz, C. Madureira, J. Madureira, E !!pinola, Junqueira,PereiraFranco,
Dantas, F. Octs.viano, Saldanhu M arinbo, Almcidtl
Pereira, Pllula Santos, Silveira Lobo, Ottoni, Lima
D~arte.z Cyrillo, Salathiel, Brêtas, Cruz :Machado, Carn~o ele Mendonça, l<'leury, Santa-Cruz, Couto, José
Botiüado, ·barão da Bella-Vista, Lea.sa, 11iartim l<'ran·
eisco , Costa Pinto, Barcellos e Amaro da Silveira.

,~cta

tla sessão em 13 ele

~etembro.

1'1\ESIDEMCIA DO Sn, l iSCOl'i'D& D& CA.MA.lU.GIRE•

Ao meio-dia, feita. a ehamada, nchão-se presen~
tM os ::lrs. visconcie de Camaragibe, Pereira Pinto,

Gama. Cerqueira, Vieira da Silva, Angelo do Amaral,
Ottoni, Tavares Bastos, Carlos da Luz, Bezerra Cavalcanti, Pae5 de Mendonça, Neb:as, Rodrigo Silva, Ribeiro da Luz, Mello Rego, Jaguaribe, Furtado, Viristo,
Ferreira da. Veiga, Coste. Pinto, Diogo Velho, Sá. a
Albuquerque, Ferreira. Lage, Henriques, Sergio de Ma~
cedo. Bell.o, B arbosa à.a Cunha, Fernandes V ieira,
l~'ia.lho, Fleury, Pereira da Siln, EpaJr: ;1das, Pinto
à c C ampos, F elix d::. Ctwha, Castelio
nco, de La-;

l
l·

t>l'l

CAMARJ.GIBE.

Ao meio-dia, feit& a chamada, aohão-ae presenl:$ os
Srs. visconde de lJo.maragibe, Pereira Pint'l, Gama Cef.
queira , Vieira da Silva , Lamego, Pe.ro.nagná., Riboit()
da. Luz , Ottoni , Nãbia~ , Fellx du. Cunha , Furtado,
Martinho Campos, J. Madureira., Paes de Mendonça,
Fernandes Vieira, Viriato, Siqueira Mendes, Ferreira
cia Veiga., Be~erra. Cavalcanti, Leitão da Cunha, barão .
de Porto-Alegre, Henrique~~, Bello, Luiz Carlos, Diogo ·
Velho, ~poso da Ca.mara, Epaminondas, Angelo do
Amaral de La.mare Tavares Baatoa Pinto de Campos , Castello·Brauco, Barbosa da Cunha, Panlino de
Souza, C. Ottoni, !;6. e Albuquerque, Lima Duarto,
Pedreira, Conto, Santao"l.!ruz, Mello ltego, Barcollos,
Peroira. da Silva, Sa ao Lob~&to o J aguaribe.
Faltiio com pnrticipnçiio os Srs. conde do BMpcndy,
Brandiio, Teixeira .l\\ni'Jr, Zncnrins, Puuln :Fonseca e
Sorri\ Cnrnoiro.
o Sn. r St:l:l\J:TAnto ll! 08 líOguwt03 oillcios quo eo
nclliio sobro n. moaa:
Do ministorio do imperio, oommnnlca.ndo que S. M. o
lmperudor t~cdigna.r6. reocber hojc,á. uma hora. dn tardo,
no pac;.o da. oidndo, a deputaçiío que por parte desta oa··
mn:m tem de saber o din, hora e lugar do enoorramento
da. assom~léa gotnllogislati•a.-Int.oirada.
Do mosmo miuistorio, communicando quo vai-se dar
conhecimenw é. presidencia da província de S. Pedro
que foi annullada a eleição primaria da paroohía de
S. Luiz, pertencente ao 2" dieUicto da referida provin•
oia, e que foriio approvarlas as das parochias à a Uruguayana, Alegrete, S. Borja, Itaquy e S. Francisco ·de
Assis, do mesmo dietrioto'.- Inteirada.
Do mesmo ministerio, enviando a authcntica das acta.s
d 1 · - r·maria feita em Dezembro do anno assad
na parochia de Santo lgnacio do Pinheiro, perteDcents
a.o l" districto da proyincia do Matanhão. -In~iraWr;
Do mesmo ministerío, communicando que vai-se ex~
pedir aa convenientes órdens á. preaidencia. da província
do Espírito-Santo sobre a. eleiçúo primaria da. parochia
de Carapina, da. mesma provin.cia.:- Inteirada.
Do mesmo ministerio, participando 9ne vai-l!e •xpeclir as convenientes ordens ã presidenc1a da provincia
de Minas-Geraes sobre s.s eleiÇõP...I! piim.arias de.s i:ll.tOchis.s de Sant'Anna dos Alegres e deSan!'AJ?na da.J?arra
(lo Rio das Velhas, yertencentes ao 't" dt&tricto elert«al
ela referida. provw<Jla.-Iuteil'acla.
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Do mesmo ministerio, tran.smittindo os autographos
das resoluções daassembléageral que approvàoa pensão
mensal ue 36S concedidn a D. Candida Fraga Neves,
viuva do commissario da. s• classe da armada. José Rodrigu~:s f!a.s Neves, e ~ nnnual de .264S, concedida a.
formado Francisco José Nanes; nas qnaes resoluções
S. M. o Imperador consente.-A arohivar-se, f.nzendo-sa

a devida c<;>mmnnicação ao senado.

rin::ento em que o tenente do corpo de guarniçiio de
lrlinas-Geraes, Secundino Filafiano de :Mello Tamborim ,
pede ser transferido para o corpo de estado-maior de
l" classe, sendo nclle considerado o mais moderno dos
do seu posto. -A' commissão de marinha e guerra.
Da presidencia da ' provincia. do Rio d0 Janeiro, en;.
viando tres exemplares do rela.torio com que íoi entre·
gue a administração da referida proyinoia.- A lltchivar-ee.

Do 1" seoretsrio do senado, enviando a proposição do
mesmo senado ant~rísando o. governo para c'?n~eder

,

por qualquer titulo, tert\:jnos ou propriedade para editicaçilo de igrejas, capellas, cemiterios emtra-murot,
c~~ de educ!\ção, e quaesquer outros e~t~beleciment09

pelo mesmo senado á. proposição desta camara que approva as condi~s oom que pelo pre~>idente de Pernambuco foi entregue a igreja do collegio do Recife á. ir-

93

mandada do Divino Espirito-Santo daquella cidade.A imprimir para entrar na ordem dos trabalhos.
Da mesa parochial da villa da Caçapava, província de
S. ~aulo, wnettendo copias das netas das eleições primarlo.s a que se procedeu a 25 e 26 de A osto ultimo
1
que orao ann a as as que ti verão lugar no dia
SO de Dezembro do anoo passado.- A' commissão de
poderes,
Ao meio-dia e tres uartos o Sr. rea·d
ep~taçao 9-ue tem e ir ao paço imperial pedir a desiguaçao do d1a., hora. e lugar do encerramento d:a. presente
sessão da aesembléo. geral a cumprir sua. miasão, e os
Srs. deputados presentes a permanecerem na casa até ã.
volta da deputação.
A' uma hora. e um quarto, voltando 11. deputação, o
Sr• .(ingelo do Amaral,. como orado~ della, diz que iendo Sido a mesma receb1da no paço 1mperisl com as formalidades do estylo, cumprira a sua missão; e que
S. M. o Imperador se dignára responder que o encerramento terá. lugar amanhã, á. uma hora da tarde, no
pa~o do senado.
O Sa. PRESIDENTe declara que a resposta de Sua
Magestnde é recebida. com muito especial agrado; e convida aos Srs. deputados para comparecerem no paço do
senado no di
h r
·
da assembléa. geral.
Em seguida lêm-se e assignão-sc as netas das sessões

dos dias 10, 11, 12, lS e de hoje.

;·

------SG8Sl6 IMPEBUt DO ENCERRAMENTO DI ASSEMBLÉA GEillL LEGISL!TIV1
EM 15 DE SETEMBRO DE 1861.
PRESIDENCrA DO

S.R. VISCONDE DE ABAETÉ.

Ao meio,dia, reunidos no paço do senado os Srs.
senadores e deputado!!, siio nomeados para a deputação
q.e deve receber a S. M. o Impetlldor os:Drs. senadores
marquez de Olinda, Ferreira Penna, Sinimb-d, Vasconcellos, Araujo Ribeiro, visconde de Jequitinhonha,

Borges Monteiro, Dias de Carvalho, visconde de Albu~uerqae, Pimenta Bueno, Mafra e Rodri~es Silva, e os
Srs. deputados Pedreira , Santa Cruz , J. Maduroir10 ,
Bezerra Cavalcanti , Saldanha Marinho , Luz , Sergio
de Macedo, Pinto de Campos, Panla Fonseca, Lima Dua.rt~, Espi~_?.ohl. . Het?Tiques, SiqueiuMendes, Lima e Silva,
E spcruliao e Paulino de Souza; e para a deputação qne
tem de receber a S. M. a Imperatriz os Srs. senadores
vi&Cflnde de Sapucahy e marque~ de Abrantes, e os Srs•.
deputados da Lam~ 1 Lamego; Araujo Lima e Viriato.
A' uma hora da tarde1 annunciando-l!e a chegada de
SS. MM. Imperiaee, o Sr. presidente convida as deputações ara irem ee ra-los á orta do edificio · e entrano • • o mpera or na sala, á ahi recebido pelos
Sn. presidente e acet'etarios, os quaes unindo-se á
deputação, acompanhão o mesmo augusto senhor p,té
ao throuo. Logo que S. M. o Imperador toma. assento ,
manda que se assentem os Srs. senadores e deputados,
c lê a seguinte falia •
< Augustos e dignisaimos senhores representantes da.
ll&Çiio • .

c Durante o periodo da prasente seas!o legialativ~-

nenhum tlUccesso perturbou o estado de nos3as rolaçõof!

com as potencias estrangeiras•
< A tranq_uil\idade publica não foi alterada em ponto
a1gum do Imperio. Graçaa á. Divina Providencia, a rc-

guluidade das e&tt\yões tem !avorecido a lavoura, c
ha fundadas esperanças de abundante colheita, ainda
nas províncias ultimamente fl.agelladaa pela. eeooa.
c O attento exame do proces•o eleitoral retaraon a
verificação dos podere& doa membros da oamar& 4101 deputado~, faltando tempo para aerem tomadas eDl oona[..
deracão algumas medidas que o bem publico reclama.
O vosso patriotismo e luzea afianção, porêm, que na
proxima sessão serão allas acertadamente resolvidas~
prestando o governo & vossa. illuatrada deliberação os
necessarios esclarecimentos.
·
< Augustos e dignissimos Srs. representantes da nação.-Agradeçoo f~anco apoio dado ao governo, e espero
que, restituidos a vossas províncias, continuareis a concorrer efticazmente para que cada vez mais se firme o
amor s 1ns 1 n ç es e o respe1 o
e1a, asa regnra e
toda a. liberdade pe-rduravel, e condição essencial do
progressivo engrandecimento da. nossa patria.
c Está encerrada a sessão. ,.

Tennillad.o este acto, retirio-se SS. Ml\1. II. com o
mesmo ceremonial com que havião sido recebidos, e
imtllediatamente os Srs. eenadores e deputados.

FIM DO QUINTO E ULTIMO VOLU!IE.

